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Ungurii și Austriacii.

Era de prevăd ut, că demonstra
tiva manifestați une a camerei Senio
rilor austriac! în favorea unității și 
organisațiunei esistente a armatei 
comune și în contra nisuințelor de 
a nationalisa partea ungară a aces
tei armate, va produce multă amă
răciune în'cercurile unguresc!. Ea a 
dat însă prilegiu chiar la o contra- 
manifestatie înfocată, pusă în scenă 
în ședința de Sâmbătă a camerei un
gare de eătră tote partidele.

Un deputat din oposiția stângei 
estreme a adus în discuțiune cele 
petrecute în camera Seniorilor aus
triac!. Mai mult! vorbitori din opo- 
siție au pledat cu foc în sensul es- 
pnnerilor sale, er partida guverna
mentală a consimțit prin aceea că, 
afară de ministru-președinte, care 
s’a esprimat cu cea mai mare pre- 
cautiune și într’o parte și în alta, 
n’a luat cuvent nici un deputat gu
vernamental și în fine tot! au apro
bat pe șeful guvernului, când a (jis, 
că guvernul se simte respunejetor 
pentru declarările, ce le-a făcut în 
cameră privitor la emblemele arma
tei, la succesiva strămutare a ofice 
rilor ungar! în regimentele ungare 
și la Introducerea nouei proceduri 
penale militare, car! declarări cuprind 
în sine tot atâtea promisiuni.

Opositia dela început pusese 
discuțiunea așa, că Szell a trebuit 
se dea o nouă declarație în privința 
promisiunilor făcute, deore ce Senio
rii din Reichsrath s’au pronunțat 
tot-odată în contra schimbării em
blemelor armatei și în contra pre- 
tensiunei de a strămuta pe toți ofi- 
cerii din Ungaria la regimentele un
gare.

Mai mult s’au supărat însă opo- 
sitionalii pe ministrul austriac al 
armatei teritoriale, pentru-că a de
clarat, că „prea înalta voință “ a 

Majestătii sale este, ca armata să 
rămână nu numai în formă, ci și în 
ființă cu totul comună.

Despre „preaînalta voință** s’a 
vorbit în camera ungară mult și în- 
tr’un ton, ce numai reverențios nu se 
pote numi. Vorbitorii oposițional! au 
resuscitat vremile dela 1848 și au 
citat spiritul Camarillei, mergend 
pănă a amenința cu revoluțiunea.

Cu tote aceste primul ministru 
Szell s’a verjut constrîns a lua în 
apărare pe contele Welsersheimb și 
pe vorbitorii Senior! austriac!, con
statând că atunci, când au vorbit de 
prea înalta voință au stat pe basa 
legei de la 1867, ce pune condu
cerea și comanda militară supremă 
unitară în mânile Majestătii Sale, 
care singur dispune asupra ei.

Aducem mai jos un raport de- 
taiat despre discutiunea de Sâmbătă 
din camera, ungară, și despre miș
carea și agitațiunea pusă la cale de 
opositia maghiară în contra proiec
telor militare.

Pentru ad! ne mărginim a sem
nala importanța estraordinară a con
flictului ivit cu Austriacii pentru 
viitorea desvoltare a lucrurilor.

Organul ministrului comun de 
răsboiu și al cercurilor militare su- 
periăre, „ Wehr-Zeitung** din Viena, 
e de părere, că „domnii șoviniști 
din camera ungară**, cum îi numesce, 
voind să dovedăscă, că nu se tem, 
arată tocmai contrariul și că tot 
acăsta resultă din purtarea lui Szell, 
care pentru prima-oră s’a arătat mai 
corect, căutând a scusa atitudinea 
vorbitorilor din camera Seniorilor.

Piarul numit, departe de a căuta 
să scuse procederea ministrul Wel
sersheimb, amenință, că Austriacii 
vor trage consecențele din purtarea 
„domnilor șoviniști**, și că ei, car! con- 
tribue două din trei părți pentru ar
mata comună, pe când Ungaria con- 
tribue numai cu una a treia parte,

vor umbla în cele din urmă să va- 
oreze pretensiunea lor, ca armata 
comună se fie și să rămână unitară, 
fiind ferită de „esperi mentei e șovi- 
nțșie**.

Decă Ungurii vor să aibă ar
mată națională, dice „Wehr. Ztg.“, 
atunci binevoiâscă a șl-o susțină cu 
cheltuel'a lor proprie. Pe câtă vreme 
însă Austriacii plătesc două părți 
din trei, vor să aibă și ei cuvântul 
lor.

O nouă notă română despre Ma
cedonia. In nota oficiosă română, pe care 
o publică „Politische Correspondent**, se 
dice, că România este forte satisfăcută de 
reformele propuse și cari sunt potrivite 
pentru asigurarea liniștei în Orient. Ro
mânia a sprijinit întot-deuna status-quo și 
a întreținut mereu bune relațiuni cu ma
rile puteri și cu statele vecine. Ar fi o 
greșelă se se favoriseze o naționalitate său 
alta în aplicarea reformelor. Este de re
marcat, că numărul Românilor macedo
neni (Ouțo-vlahilor) e mult mai mare de 
cum s’a spus pănă acum. Cu învoirea Sul
tanului, dânșii stau de mult timp în strînse 
raporturi cu conaționalii lor din România. 
Cuțo-vlahii merită considerațiune în apli
carea reformelor.

Din camera ungară,
(Protest în contra manifestației din parla

mentul austriac.)
Am arătat în revista numărului de 

Duminecă al fdiei ndstre ce atitudine a 
luat camera seniorilor austriaci față cu 
proiectele militare și în deosebi față cu 
armata^ comună. Câți-va membrii din no
bilimea Austriei au luat cuvântul pentru a 
protesta în potriva tendenței de a-se sgu- 
dui basele unității armatei și între alții 
prințul Schonburg a dis:

„In Ungaria se manifestă clar inten
ția, ca armata comună, întru cât ea se 
întregesce acolo, se fie făcută și încetul 
cu încetul transformată în obiect de aspi- 

rațiuni unilaterale și naționale estreme. 
Trebue să ne opunem la acesta cu totă 
energia".

Răspunsul l’a dat numai decât minis
trul apărării țării, contele Welsersheimb. 
prin următdrele cuvinte:

„Privitor la unitatea armatei, guver
nul e pătruns de consciența datoriei, de 
a menține principiul legal, în virtutea că
ruia tote disposițiunile referitore la întrega 
armată, conducerea, comandamentul și or
ganizația internă privesc esclusiv pe Ma
iestatea Sa, și sunt în posiția de a repeta 
declarația, că: voința prea înaltă este, ca 
nu numai în formă și în accidențe, ci și 
în fond și peste tot armata se rămână 
comună11.

Declarația categorică a ministrului 
Welsersheimb și discursurile, ce s’au ținut 
în ședința de Joi a camerei seniorilor aus
triac!, tdte pledând pentru principiul uni
tar și comun al armatei, au produs mare 
furtună în dieta din Budapesta. Nu mai 

I puțin de cinci oratori s’au ridicat, ca se 
ia cuvântul înainte de a-se întră în ordi
nea dilei, ca să protesteze violent contra 
pretinsului atac din partea Austriei. Chiar 
ministrul-president Uoloman Szell a luat 
în două rânduri cuvântul. Etă, în resumat, 
ceea-ce s’a petrecut și s’a vorbit în șe
dința de Sâmbătă :

Râtkay Laszlo spune, că simte apro- 
piându-se timpul, când Maghiarii, fără deo
sebire de partid, trebue să fie solidari, căci 
după tote semnele, se vor repeta eveni
mentele dinainte c’o jumătate de veac 
(1848/49): patria și constituția sunt în pe
ricol. Arată mai departe, cum s’a vorbit 
dilele acestea în parlamentul austriac des
pre pretensiunile juste ale Maghiarilor și 
că nația maghiară a fost insultată cu epi
taful de „betyar**, fără să se fi aflat pre
sident seu ministru, care să fi respins im
pertinența acesta. Ba ministrul landwehr- 
ului austriac a dis, că voința prea înaltă 
este, ca armata să rămână așa cum a fost 
pănă acum. Miniștri maghiari au spus alt
cum. Care a spus, deci, adevărul? Decă 
Fejervary a spus adevărul, atunci minis
trul austriac a mințit. (Aplause furtundse.
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Bucuresci, Februarie 1903.

Jubileul Teatrului Național.
Miercuri la 12 Februarie, Teatrul Na

țional din Bucuresc! și-a serbat jubileul 
de 50 de ani de la fondarea sa. A fost o 
sărbătdre a sufletelor, o evocare sfântă a 
vremurilor trecute! Publicul asistent a 
trecut printr’un moment de cea mai curată 
înduioșare și ochii multora au lăcrămat în 
decursul solemnității.

Programul, alcătuit cu multă price
pere, a avut puterea să ne pdrte prin anii 
îngropați și să ne arate rând pe rând 
figurile entusiaștilor de altă-dată, cari șî-au 
dat obolul lor pentru ridicarea și propăși
rea celei mai înalte instituții de artă dra
matică din țeră.

La ora 9 și ceva a fost salutată de 
imnul regal sosirea MM. LL. a Regelui și 
Reginei. S’a ridicat imediat cortina și ar
tiștii fruntași ai scenei vorbesc despre în
ceputurile teatrului român. Convorbirea e 
alcătuită în versuri de d-nul Ascanio. Pu

țin după aceea, pe când convorbirea celor 
patru artiști urmeză, o altă cortină se ri
dică din fund și se arată cel mai frumos 
tablou și cel mai sfânt pentru ori care 
suflet românesc:

In fund de tot, pe un plan ridicat 
șede Garagea-Vodă cu Domna și cu suita 
lor. La piciorele lor, într’o atitudine de 
consfătuire, stau nemuritorii C. Boliac, 

I Eliade, Câmpineanu, Aristia, Alexandri, 
i Rosetti și blândul Odobescu. Pe un plan 
I mai jos artiștii cei mari ce i-a avut țâra: 
| Millo’ Pascaly, Iulian, Manolescu și alții. 

In deosebi, când artiștii din față pomeniră 
în convorbirea lor numele acestor patru 
figuri mărețe și scumpe în istoria teatru
lui român, ca un curent electric trecu prin 

.sufletele mulțimii, și aplausele isbucniră 
din tdte părțile.

Era momentul înălțător, momentul 
în care ni-se cerea și nouă, cari ne bucu
răm astădl de fructele vieții lor jertfite, o 
răsplată pentru o viețăîntregă de sacrificii. 
Și acâsta răsplată noi cei de astădi nu putu- 

I răm să o dăm, decât prin aplause și prin 
I lacrimile ce ne curgeau din ochi. Spiri
tele lui Millo, Pascaly, Iulian și Manolescu 
și ale altor artiști morți, pomeniți cu ocasia 
acestei festivități, în lumea lor vor fi tre

sărit de bucurie vădându-se aplaudate în- 
c’odată pe scena, pe care au suferit și 
s’au bucurat de vieță.

A urmat apoi comedia-vodevil a lui 
Negruți, „Cârlanii*. Intriga ușoră, naivă 
chiar, a produs în sală o veselie curată, 
furând pentru câte-va momente sufletele 
mulțimii și ducându-le în lumea senină a 
a humorului sănătos.

Punctul al treilea a fost ținut de ac
tul I-iu din „Nopteâ furtunosă* a neimi
tatului Carageale.

A urmat apoi sfârșitul spectacolului 
cu actul II-lea din „fântâna Blandusiei", 
neprețuitul nostru poem dramatic, comoră 
de simțire și de limbă poetică.

A fost o sărbătore a sufletelor, o 
evocare sfântă a vremurilor trecute!

Ar fi necesar se se pună întrebarea, 
unde am ajuns, unde suntem după un 
drum de cinci-deci de ani de artă drama
tică? Am ajuns noi unde-va, nici nu mai 
încape vorbă, și am fi ajuns cu mult mai 
departe,'decă ne-am fi adăpat din isvdrele 
ndstre și am fi oprit acel vânt de cosmo
politism ce s’a amestecat în tdte ramurile 
culturii românescl.

Ar trebui să se mai ridice odată 
Barbu Catargiu, care vădând sumedenia 

de farse, satire personale, scrieri monstrudse 
în privința, limbei, artei și moralei, a dis 
la 1836 după representarea piesei lui Ko
tzebue „Misantropie și Pocăință**:

„Lăsați der voi, fii ai acestor mari 
domnitori ai lumei, lăsați bufoneria și sa
tira pe seina celor cu duhuri sărace! Pă
rinții voștri au fost mari și voi nu puteți 
fi mici! Vrei ca actorul român să arate 
ce este? Fă-1 să trăiescă în elementul 
strămoșilor săi! Slava, amorul, generosita- 
tea, patriotismul, răsbunarea, trufia, drep
tatea, âtă ce-i trebue lui, ca să fie mare. 
Nu-i da farsa, că el nu scie să fie bufon; 
el n’a sciut a se slugări și a se maimuța! 
Nu-1 vei vede nici-odată să-și scie rolul, 
pentru-că nu-i place nici în glumă a fi 
măscăricii. Priviți teatrul ca o șcdlă de 
moral și veți afla pe actori mândrii de a 
fi profesorii norodului, și veți avă și actori 
buni!“

Representația de retragere a d-nei 
Aristizza Romanescu.

Vineri la 14 Februarie Capitala Ro
mâniei și întrdga țeră a trebuit să îndure 
vestea retragerei celei mai drăgălașe și 
mai fecunde artiste, pe care a avut’o 
vre-odată; d-na Aristizza Romanescu și-a 
luat rămas bun de la scenă, căreia—după 
cum spunea ea — i-a dat tot ce a avut": 
copilărie, visuri, tinerețea cu ilusiile, ma-
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țul cu care muncim, prin proiectele mili
tare ni-se taie brațul cu care ne apărăm. Să 
nu silescă națiunea acâsta a se apără cu 
dinții ca leul.

Ugron G. ține un lung discurs din 
care estragem următdrele: Toți trebue să 
protestăm contra celor ce s’au audit în 
Austria. Vedem, că frumos, der cu atât 
mai criminal conducătorii partidelor din 
camera seniorilor austriac! se ridicară, ca 
să declare răsboiu Ungariei, drepturilor și 
legilor ei. Numai din ură față cu Ungaria 
o fac ei acesta? Seu pote că e o mână 
necunoscută? Eu simt mâna acesta, e sis
temul pe care-l cunoscem și care de la 
spate, în întunerec produce certă între 
națiune și coronă, negă drepturile națiunei 
și infestezăîn același timp corăna cu aceea, 
că națiunea acâsta nu-și susține dreptu
rile, nu vfă să esecute legile. Străbunii 
noștri au numit’o camarilă.

Adresându-se cătră partidul liberal și 
cătră guvern dice, că ei trebue să se ri
dice ca un om pentru a-se pune capăt 
acestui sistem. Decă Cehii, Slovenii, Tiro- 
lesii, Dalmatinii și alții pot fi câștigat prin 
concesiuni pentru majoritate, atunci să sta- 
bilescă și majoritatea dietei ungare un preț. 
Să arate, că față cu amenințările nu va 
urma retragerea, ci alte pretensiuni și mai 
energice, și mai numerose. Vă învit. d-lor, 
ca decă sunteți credincioși tronului și națiu
nei, atunci să vă opuneți acum în primul 
moment al tendințelor austriace. Decă vor 
simți, că vă clătinați, că vă retrageți și nu 
vă opuneți în modul cel mai energic, 
atunci drepturile națiunei maghiare sunt 
primejduite în rnânile d-vostră, atunci se 
dațî conducerea în mâna bărbăților, cari 
vor sci să răspundă în alt ton și în alt 
mod .

Cine sunt bărbații, cari au declarat 
răsboiu Ungariei? Sunt aceia, cărora li-a 
succes, ca după 48 să servescă fidel siste
mului și politicei, care a dus la Klinig- 
grătz; cari au mărturisit principiul, că dom
nitorul să se razime pe armată,fiind-că cu ba
ionetele armatei se pote sugruma libertatea 
și drepturile năstre.... Ar fi timpul, ca cei 
cari stau în Viena împrejurul tronului și 
la spatele lui, să înțelegă, că decă vreu 
să ia parte la luptă parlamentară și con
stituțională, atunci trebue să ’iese din 
întunerec, er nu să se ascundă ca bros- 
ca rîidsă, care cu balele ei murdăresce 
totul. Să iese pe față, se nu facă imperiul 
acesta model de impotență. Acea aristo
crație, care în Viena a isbwcnit și s’a lup
tat de atâtea ori în contra ndstră pentru 
folosele sale, pentru bunăstarea, comodi
tatea, lăcomia și fudulia sa, să-și recu- 
născă ticăloșia.

Presidentul chemă la ordine pe vor
bitor.

Ugron încheie spunând, că prin ceea-

Contele Apponyi declară, că în cestiu- 
nea acesta, cea mai sfântă, trebue să se 
păstreze tonul parlamentar). Cestiunea tre
bue lămurită, continuă oratorul, căci dâcă 
ministrul Welsersheimb a spus adevărul, 
atunci se va repeta călcarea jurământului 
ca la 1848, atunci constituția ungară e 
numai un petec de hârtie și un neadevăr, 
atunci să nu ne mai țină aici, să ne tri
mită acasă, căci vom sci noi ce cale sS 
apucăm, spre a ne apera drepturile națio
nale, ca în lupta pentru libertate.

Ministrul-president Col. Szell luând 
cuvântul a esprimat mai întâiu regre
tele sale, că în parlamentul austriac n’au 
fost respinse espresiunile vătămătdre la 
adresa națiunei maghiare. Guvernul ungar, 
<jise ministrul, stă neclintit pe basa legei 
de la 1867 și ia tătă răspunderea pentru 
drepturile reservate Ungariei privităre la 
armată. El ia răspunderea și cu privire la 
împlinirea promisiunilor, ce le-a făcut în 
conferența partidului. Recapituleză aceste 
promisiuni, cari sunt: schimbarea institu
țiilor comune și a emblemelor armatei, co
respunzător dualismului, validitarea prea 
înaltului rescript din 1868 privitor la tran
sferarea ofițerilor supuși ungari, și modi
ficarea codului penal al armatei. Celelalte 
pretensiuni ale fostului „partid național1* 
se amână pănă le revisuirea legei armatei. 
Se va realisa tot ce se pote și pănă la 
limitea, care nu atinge caracterul comun 
al armatei. Ministrul-president analiseză 
apoi declarația contelui Welsersheimb și 
dice, că nu e nimic vătămător în ea, căci 
decă a dis, că factorul cel mai înalt al le
gislativei stă pe basa comunității și uni
tății armatei, acâsta nu contravine legii. 
R6gă camera să nu dea o prea mare im
portanță acestei afaceri și să. trecă la or
dinea dilei.

Oposiția însă n’a voit să primescă 
punctul de vedere al ministrului-president, 
deci a continuat discusiunea.

Rakosi Victor arată cât de grabnic, 
au isprăvit austriacii desbaterea și primi
rea proiectului militar. Ei au făcut’o acesta 
pentru-ca să arate, că națiunea maghiară 
erebelăși casă o denunțe. (Col. Szell: Au 
făcut’o pentru-ca să arate, că ei pot lucra, 
er noi nu putem lucra,). Ca armata lui 
Windischgraetz la 1848, așa s’a ridicat 
contra năstră ura fierbinte a partide
lor austriace. In camera seniorilor s’au 
rostit discursuri din cari apare, că comu
niunea armatei este un humbug, căci ar
mata este împărătescă și austriacă.... ! In 
titlurile Maj. Sale se dice, „din îndura
rea lui Dumnezeu împărat al Austriei etc. 
și rege apostolic al Ungariei1*. Regele nu 
capătă strălucirea coronei din îndurarea 
lui Dumnedeu, ci de la seninătetea, ce se 
revarsă asupră-i de pe fața națiunei mul
țumite și fericite. Prin pact ni-se taie bra

ce s’a întâmplat în parlamentul austriac 
s’a făcut un mare serviciu Maghiarilor, 
căci ei pot să vadă acum, că nu mai au 
causă de a crede și de a-se încredere, de
cât în propriele forțe. De ce acei domni 
austriacl nu iau posiție față cu propaganda 
ce se face în părțile germane ale Boe- 
miei, în Tirol și în Stiria, în favorul unui 
domnitor străin ? De ce atacă ei tocmai 
Ungaria, care a salvat în trecut și va salva 
în viitor dinastia? O va salva însă ’numai 
atunci, când noi vom fi organisați așa, ca 
să nu se împlinescă profeția lui Ludovic 
Kossuth, că Ungaria va fi rugul pe care 
se va arde vulturul cu două capete.

Ministrul president Szell a luat apoi 
a doua oră cuvântul, accentuând, că el 
apără drepturile țării și își va împlini pro
misiunile. Welsersheimb n’a voit se con- 
fisce drepturile regelui, el nici n’a negat 
drepturile regelui ungar. Decă ar fi voit 
se facă acăsta, l’ar desaproba.

*
In contra proiectelor militare s’au ți

nut meetinguri de protestare în Budapesta, 
Glușiu, Hatvan, Zelau, Deșiu, Alba-Iulia și 
alte orașe. Meetingurile au fost organisate 
de kossuthiștî.

SC1R1LE DILEl.
— 17 Februarie v.

Episcopul gr. cat. de Oradea-mare 
va fi numit în curând. „Unirea" este in
formată din isvor autorisat, că în curând 
va fi numit Ia acest scaun vacant P. S. 
Sa Dr. Demetriu Radu, actualul episcop al 
Lugoșului.

Un dar frumos. D-l Dr. Alexandru 
Mocsonyi a dăruit 25 de esemplare din 
„Cartea de aur1* pentru a-se distribui 
între tinerii universitari din Budapesta. Cu 
privire la acesta faptă generosă revista 
„Luceafărul1* dice între altele: „In acest 
act de părintescă îngrijirea ilustrului nos
tru bărbat, vedem tot de-odată și ochiul 
ager a) cunoscătorului trebuințelor năstre... 
Cetind epopeea jalnică a luptelor nernului 
nostru, tinerimea va înțelege, cari au fost 
mai marii noștri, și cunoscând sufletul aces
tor chipuri de mare cinste, va trage în
vățătură, cari din faptele bărbaților noștri 
de astădi vor împodobi panteonul viitoru
lui. Atunci va sci înțelege pe deplin și 
datoria de înaltă venerațiune ce trebue 
să o păstreze cu toții distinsului binefăcă
tor al nernului românesc**.

De la Academia română. Vineri, la 
ora 1 și j.umătate, s’a ținut la Academia 
română ședință publică sub președinta 
d-lui I. Kalinderu.

D-l I. Kalinderu a comunicat Aca- 
I demiei, că doneză mai multe volume, cari 
trateză despre „agricultura** în Wurtem-

berg și un manual pentru societățile coo
perative de credit.

D-sa spune că în țeră sunt 700 de 
bănci populare cu nn capital social de 4 
miliăne.’

D-l Dr. Babeș îșî desvoltă apoi con
ferința sa „Despre importanța bacterio
logici pentru anatomia patologică'* și spune, 
că era bacteorologică a fost cunoscută de 
la 1875 pănă la 1882. La 1884 profesorul 
Bronil, împreună cu d-sa, a făcut o lucrare 
asupra sciinței bacteriologice.

D-sa vorbesce despre microbii omului 
și despre descoperirea importantă făcută 
asupra asociațiunilor bacteriologice. Ter
mină exprimând speranța că guvernul va 
reveni asupra reducerei ce a făcut’o de la 
30,000 lei la 7,000 în budgetul laborato
rului d-sale, căci numai atunci institutul 
bacteorologic se va pută pune pe aceeași 
linie cu celelalte institute, când va dis
pune de fonduri suficiente.

Ț Sabin Piso sen. In etatea rară 
de 91 de ani și după 70 de ani de servi
ciu la altarul Domnului, a repausat în Să- 
cărîmb Vinerea trecută protopresbiterul 
gr. or. al fostului tract Geoagiu II și pa- 
roch emeritat al Săcărimbului, Sabin Piso 
sen. Repausatul protopresbiter a fost jne- 
storul Archidiecesei și se bucura de vene
rațiune generală, ca om laborios și tot- 
dâuna însuflețit pentru căușele obșt.ei ro
mâne. înmormântarea s’a făcut Duminecă 
1 Martie n. în cripta familiară din cerne- 
teriul din Săcărîmb. — Fie-i țărîna ușoră 
și memoria binecuvântată!

Promoțiune. In 28 Febr. n. a fost 
promovat la universitatea din Glușiu 
doctor în filosofie, și anume din filologia 
română, ca obiect principal, și din filolo
gia latină și grecă, ca obiecte secundare, 
tânărul Alesandru Pleancu, profesor în 
Beiuș.

Societatea geografică română va 
ține adunarea generală anuală în (filele 
de 22, 23 și 24 Februarie v. Ședințele vor 
fi presidate de M. S. Regele. Programa 
lucrărilor e următorea:

Sâmbătă 22 Febrarie 8’/2 sera: Ra
portul anual al d-lui secretar general 
George I. Lahovari; d-l Dr. Marinescu Gh. 
profesor de universitate: „Studiu asupra 
unor stațiuni balneare din țâră și din străi- 
nătate**; d-l .colonel Ionescu G.: „Geo
grafia și cartografia la exposițiunea din 
1902 din Anvers**; d-l Ilie Radu, inginer: 
„Alimentarea Capitalei cu apă de munte.** 

Duminecă 23 Februarie 8l/2 sera: d-l 
Drag. Hurmuzescu, profesor: „Despre te
legrafia fără sîrmă"; d-l Grig. I. Laho
vari: „Călătoria marelui logofăt Dudescu 
în străinătate la anul 1812**; d-l căpitan 
Ionescu din Constanța: „Dobrogeaîn pra
gul veacului al 20-lea*1.

Luni 24 Februarie, 8 și jum. sera: 
d-l inginer C. R. Mircea „Geografia petro- 
leului**; d-l V. 0. Munteanu: „Solul arabil 
al României**; ședință intimă a membrilor 
societăței.

După terminarea conferințelor va fi 
ședință intimă a membrilor societăței pen-

turitatea cu munca, dile și nopți de trudă, 
de bucurii și nemulțumiri, ceasurile de 
fericire și de miserie. Ce dureros e acest 
fatal moment al despărțirii de ceva drag! 
Pentru un actor e însă înmiit mai trist, 
căci a se despărți de scenă, pentru el în- 
semneză a pierde ceva ce nu mai pdte 
găsi, însemnăză a se despărți de viâță.

D-na Romanescu și-a luat eroica ho- 
tărîre de a muri pentru scena română, 
convinsă că tot e mai bine pentru femeile 
de felul ei să uite ea mai întâii! pe cei 
cari o s’o uite, și că secretul acestei vieți 
e să sci se dispari la timp.

Momentul a fost de-o nespusă în
duioșare și emoțiune, când înconjurată de 
întreg corpul artistic, fii agrăită de frun
tașul Nottara între altele cu următărele 
cuvinte: „Datoria ta Aristizzo e să rămâi 
aci, ca un credincios soldat de pază, și toți 
colegii tăi cu întreg publicul românesc îți 
strigă prin mine: rămâi!11 Sala a isbucnit 
în aplause și artista cea mai iubită, cea 
mai desăvîrșită pe care ni-a dat’o țera 
românâscă, rămase cu capul înolinat pe 
umăr, privind în jos și lăsând să-i curgă 
din ochi șirdie de lacrimi.

Spectacolul s’a terminat cu o piesă 
ocasională compusă de d-l Lecca și înti

tulată: „Mortua sum“. Scena represintă 
o localitate de munte aprdpe de mănăs
tirea Agapia. In mijlocul unei liniști de 
munte s’aud în depărtare la un moment 
dat nisce cântece vesele și peste puțin 
un car cu boi se opresce la p<5r;ta unei 
case țărănescl, din care se cobdră mai 
mulți artiști și artiste ale teatrului, și după 
ce întrăhă pe-o țărancă ce era pe acolo 
prin ocol, decă mai e departe mănăstirea, 
o ruga să le dea puțină apă. Țăranca Ie 
aduce îndată o tavă cu dulceță și artiștii 
mirați întrebă de unde le-a adus dulceța:

— „Duduca mi-a dat’o!"
— „Der cine-i duduca asta?**
— „Nu sciu cine e, da-’i bunăcapânea.
Peste câteva momente din casa ță- 

rănescă ese Aristizza, fala teatrului ro
mânesc. A fost o scenă sfîșietdre în felul 
cura i-a sărutat pe toți, tovarăși scumpi, 
cu cari o viăță și-a împărțit durerea și 
bucuria pe cele câteva scânduri ale tea
trului român. Rugămintele lor, încercările 
de a-i aduce aminte de Julietta, de „Dama 
cu Camelii" și de alte creații neperitore 
ale artistei, pe Aristizza au făcut’o să răs
pundă atât: „Am murit și ra’am în
gropat în natură 1“

I-s’au oferit o mulțime de buchete, 
coșuri cu flori și cadouri prețiose,

Retragerea d-nei Romanescu este un 
moment de cea mai puternică emoțiune 
în evoluția teatrului român. Dumnedeu să 
ni-o ție încă și din cuibul în care se va 
retrage să-și ție ochii neclintiți spre cei 
cari au rămas să ducă crucea pentru înain
tarea artei naționale, și din când în când 
cu câte un sfat să-i îndrumeze pe calea 
adevărului.

Z. Bârsan.

Istoria unei crime.
De Maxim Gorki.

(5) (Urmare)

Negustorul de cărbuni se uită din 
nou și la unul și la altul, ofta odată și 
apoi dise: „Să plătiți și unul și altul câte 
Zece copece".

— Bine, răspunse Salakin. „Ține 
banii !**

— Uite la bani, decă nu cum-va 
sunt de cei falsificați, dise bătrâna.

Negustorul aruncă doideceriul lui 
Salakin pe masă, trăgea cu urechea, să-i 
asculte sunetul, îl strînse între dinți, 

apoi se apropia de tarabă și trântindu-1 
înc’odată, cj’se cătră bătrâna: „Ține — 
pentru bere !**

— Ce porc de câne-i ăsta! dise Sa
lakin cătră Ionel.

— Sue-te în sanie, flise negustorul 
cătră Ionel, după-ce luă restul, ce i-1 
deduse cârciumărâsa, „er tu să vii lângă 
mine !**

— Bine, răspunse Salakin. „Dăr 
de ce să nu rămânem amândoi la o- 
laltă?**

— Adecă de ce să rămâneți la olaltă? 
întrebă negustorul neîncrezător.

— Ne-am mai încăldi unul pe altul...
— Uite, ai dracului, dise rîdend ne

gustorul. „Așa să ședeți, cum am <j>s eu. 
Căci decă prietenul teu va face să-mi ia 
caii vânt, atunci te toc pe tine în cap, te 
amețesc și te leg și..."

Atâta putti dice, căci îl apucă o tuse 
strașnică.

6.
Când ajunseseră la o distanță de 

cinci werste de la cârciumă, începu în 
sfîrșit negustorul să vorbescă cu muște
rii săi:

— Cine ești tu, întrebă el pe Sa
lakin.
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tru votarea budgetelor pe anul 1903, apro- I 
barea socotelilor pe anul 1902, reînoirea I 
comitetului și votarea de membrii noi.

Asalt asupra unui institut de bani, 
u

condusă de Germani, 
trecută 
cari își 
Panica

din Praga 
a fost 

în massă asaltată de 
pretindeau cu insistență 
produsă între deponențl 
scirî false, răspândite 
între clientela băncii.

Banca „Bohmische Sparcassa 
fondată și 
săptămâna 
deponențî, 
depositele.
se datoresce unor 
în mod sistematic 
Omenii fără consciință au răspândit adecă 
în public sute de scrisori și telegrame, 
prin cari deponenții erau avertisațî a-șî 
retrage de urgență depositele de la „Boh- 
mische Sparcassa", care în urma unor ma- 
nipulațiuni greșite ar fi aprdpe de fali
ment. Publicul, d’abia liniștit încât-va de 
falimentul „Cassei Set. Venceslav", a asal
tat cu sutele ghișeurile băncii. Banca fiind 
una din cele mai bine fundate și mai bine 
conduse, bănci a resistat cu succes asal
tului, la care a fost expusă, dând o probă 
strălucită a solidității sale. Direcțiunea a 
făcut să se deschidă cassele și s’au replă- 
tit tdte depositele, câte s’au cerut, fără 
considerare la mărimea sumei; s’au făcut 
replătirl și peste orele de birou usitate. 
Pănă în 27 Febr. sera, în timp de 8 4'le, 
banca a replătit mai multor mii de depo
nențî suma de 27,294,740 corone der s’au 
și depus la aceeași bancă mai multe sute 
de mii de corone. Banca austro-ungară și 
tăie băncile mai mari s’au declarat gata 
de a veni în ajutorul cassei de economii 
boeme, făcând plăți pentru ea la cas de 
trebuință. Guvernatorul Boemiei piintr’un 
apel 
rând 
care 
fără
liția cerceteză după cei-ce au lățit scirile 
false și calumniile, spre a-i pedepsi. Afa
cerea băncei boeme s’a discutat și în ca
mera din Viena, cu care ocasiune depu
tății cehi s’au plâns, că acesta bancă e 
administrată numai de Germani.

apoi se va ceti o schiță biografică a pa
pei și se vor declama 2 poesii ocasionale.

Serata Crucei roșie. Spre a satis
face dorinței esprimate din mai multe părți, 
comitetul a decis de a numărota și stalu
rile (Sperrsitze) cele de 2 cordne. Bilete 
pentru acesta serată de mâne Marți sera, 
se pot cumpăra în biroul pentru bilete de 
drum de fer din piață, și sera la cassă.

Apele Dunărei de jos liberându-se 
de ghețuri, navigația s’a redeschis. Tote 
șlepurile și cărnurile acostate în docuri 
sunt libere. Remorcherul „România" și 
șalupa „Opanez", remorcheză adi cano- 
nierile tip. „Șiretul", șalupa „Argeșul" și 
tote celelalte șalupe de poliție, pănă la 
arsenalul marinei unde li-se vor face re- 
parațiunile necesare. Bricul „Mircea" [și 
crucișătorul „Elisabeta" vor pleca în străi
nătate să li-se facă reparațiunile, pentru 
care scop s’a prevădut suma de 600,000 
lei. Crucișătorului „Elisabata" i-se va 
schimba cazanele. Armarea vaselor se vor 
face după repararea și montarea lor și 
tocmai prin Aprilie, dedrece gradații de la 
școla de cadre atunci termină cursurile.

a căutat se liniștescă publicul decla- 
de false faimele lățite despre bancă, 
e capabilă a replăti fără amânare și 
nici un denunț ori-ce depunere. Po-

Turburări în Madrid. La Madrid 
au avut loc nisce turburări sângerose. Po
porul s’a resculat în masse și a cerut de la 
guvern destituirea inspectorului de poliție, 
care este forte dușmănit de locuitori. Jan
darmeria intervenind, a căutat să împrăs- 
cie mulțimea. Atunci mulțimea s’a re
tras la primărie. Aici a fost un adevărat 
măcel, căci jandarmii au atacat pe mani- 
festanțî, lovindu-i cu săbiile și călcându-i 
sub copitele cailor. Au fost omorîțl dece 
inși, er numărul rătiiților este forte mare. 
Primarul șî-a dat demisia. Tote prăvăliile 
au fost închise în semn de doliu.

au făcut depositul spre a-și primi nonele 
foi de cupdne. In acest scop ei vor depune 
titlurile lor, spre a fi controlate și însem
nate cu o stampilă specială, și vor semna 
de primirea nouelor foi de cupdne pe 
reversul borderoului depus de dânșii.

mai 
reveleză 
omenesc

Prințul moștenitor german. „Wie
ner Journal" publică o telegramă din Ber
lin, în care se spune, că prințul moștenitor 
al Germaniei a trebuit să părăsescă stu
diile universitare, fiind bolnăvicios. Densul 
va trebui să se ducă în țările de 
pentru a se cura de o afecțiune 
manei.

la sud 
a plă-

Ședință festivă în ondrea papei 
Leo XIII. Din incidentul aniversării a 25-a 
a încoronării S. Sale Pontificelui roman 
Leo XIII, societatea literară-bisericescă 
„Alexi Șincai" a clericilor din seminariul 
gr. cat din Gherla, arangăză în 3 Martie 
1903 ședință festivă, în care corul va cânta 
imnul papal și câte-va cântări bisericesci,

Vulcanul Pico de Colima, din Mexic, 
face teribile erupțiuni. Lava a distrus mai 
multe sate Cutremurele de pământ sunt 
spăimântătdre.

Renta română 5% di» 1881—1888. 
Purtătorii de titluri de rentă română 5 la 
sută amortisabilă din 1881 pănă Ia 1888, 
al căror ultim cupon are scadența de 1/14 
Aprilie 1903, sunt informați, că guvernul 
român ține la disposițiunea lor nouă foi 
de cupdne, din cari cel dintâiu va purta 
scadența de 1/14 Octomvrie 191'3. Purtă
torii sunt der invitați a depune, începând 
de la 1/14 Martie 1903, borderorurî sem
nate de dânșii în duplu exemplar, cuprin
zând statul titlurilor lor cu arătarea nu- 
merilor și valorea 
se vor depune :

In România: 
în Bucurescl; la 
mâniei în Bucurescl; la administr. 
ciare în județe. Formulare de borderouri, 
vor fi puse la disposițiunea purtătorilor.

O lună după depunerea borderourilor 
purtătorii se vor înfățișa la locurile unde

lor. Aceste borderouri

La ministerul finanțelor 
Banca Națională a Ro- 

finan-

Scrisorea împăratului german.
(împăratul Wilhelm și revelațiunea divină).

— Urmare. —

Față cu cea dintâiO trebue să Z'C:
Pentru mine nu esistă nici cea 

mică îndoială, că DumneZeu să 
în mod permanent în neamul
creat de densul. El „i-a inspirat omului 
suflarea sa", adecă i-a dat o parte din sine 
însuși, i-a dat un suflet. Cu iubire părin- 
tescă și cu interes urmăresce el evoluția 
nemului omenesc, pentru a o conduce mai 
departe și a o promova, el se „reveleză" 
când într’un înțelept mare, când în altul, 
când într’un preot seu rege, fie la păgâni, 
fie la evrei seu creștini. Hammurabi a fost 
unul ârpeMoiseAvram, Homer,Carolcel ma
re. Luther, Shakespeare, Goethe, Kant, îm
păratul Wilhelm cel Mare, DumneZeu i-a 
ales și găsit vrednici de charul său, spre 
a sevîrși conform voinței lui lucruri mari 
și neperitore pentru popdrele lor pe tere
nul fisic și spiritual. De câte ori n’a ac- 
centuat-o acesta bunicul meu, că densul 
nu este decât un instrument în mâna 
Domnului!

Operele spiritelor mari sunt dăruite 
popdrelor de cătră DumneZeu, pentru ca 
ele să se potă cultiva mai departe după 
esemplul lor și să potă străbate prin lu
crurile încâlcite ale nescrutatului pe acest 
pământ.

De sigur DumneZeu s’a „revelat" și 
se reveleză și astăc|i conform posiției și 
gradului de cultură a popdrelor, diferiților 
în diferite chipuri. Căci precum noi mai 
ales suntem copleșiți prin grandorea și 
puterea splendidei naturi a creațiunei, când 
o contemplăm și în acestă contemplație ad
mirăm mărimea lui Dumnedeu, revelată în- 
trânsa, tot așa de sigur în tot ce este 
grandios și splendid făcut de un om său 
popor, putem cu gratitudine și admirație 
să recundscetn grandorea revelațiunei lui 
DumneZeu. El esercită o imediată influință 
asupra nostră și în mijlocul nostru.

A doua specie a revelațiunei, adecă 
revelațiunea mai mult religidsă, este aceea 
care conduce la venirea Domnului. Ea 
se introduce prin Abraham, încet însă și cu 
privire în viitor, cu înțelepciune și a tot 
sciință, căci altmintrea omenimea ar fi pe- 
rit. Și acum să începe lucrarea cea mai 
admirabilă, revelațiunea lui DumneZeu. 
Seminția lui Abraham și poporul, ce s’a 
desvoltat din ea, consideră cu consecvență 
de fier ca ceva sacru credința într’un 
Dumnedeu. Ei trebue să o cultive și sus
țină. In captivitatea egipțiană fiind sfășiați, 
părțile divisate au fost unite pentru a doua 
dră de cătră Moisi, sforțându-se mereu a 
a menține „monoteismul" lor.

CVa urma.)

Răspuns la „o lămurire".
Referitor la lămurirea d-lui O. B. 

apărută în nr. 21/903 ai „Gazetei", vin a 
reflecta următdrele:

Nu mă îndestulesce aserțiunea d-lui 
O. B., că tinerimea studiosă din Zârnesci 
să scuză numai din motivul, că stă încă 
sub aripa diferitelor școle și astfel asupra 
superiorilor ei de sigur cele scrise de mine 
vor fi făcut impresie rea și că nu voiesce 
să-și perdă reputația față de obștea româ- 
nescă.

Ori cât de frumos sunătore ar fi 
frasele d-lui autor și ori-cât de fruinose ar 
fi ideile espuse în acelea, totuși după pă
rerea mea atunci, când un tinăr numai și 
numai din astfel de motive și nu din ade
vărata tragere de inimă își împlinesce da- 
torințele ce cad afară de șcdlă și prin 
cari mai ușor și-ar pute manifesta intere
sul ce-l portă față de lucrările obștești, 
nu prea dă garanție, că va deveni un 
bărbat desinteresat în activitatea lui. 
Decă nu toți, der cei mai mulți dintre te
ologii și pedagogii zerneșteni au sosit acasă 
în Z'ua de 22 Dec. st. n. 1902, după cum 
recundsce acesta și d-1 O. B. Admit deci, 
că astfel nu s’au putut presenta la aduna
rea generală a reuniunei femeilor ținută 
în aceeași di. Adunarea generală a reu
niunei de înmormântare însă s’a ținut în 9 Ia
nuarie, a institutului „Creditul" în 17 Ia
nuarie st. n. 1903, când tinerii amintiți 
erau încă cu toții acasă.

De ce n’a scuzat d-1 O. B. absența 
tinerilor și de Ia aceste două adunări ge
nerale, cari au fost cu mult mai impor
tante, decât aceea a reuniunei femeilor?

Deși în decursul fenilor d-nii tineri din 
cestiune conveniau Zi de di, totuși până 
la cetirea raportului meu nici ideie n’au 
avut, că ce s’a întîmplat în comuna lor 
în acel timp. Trebue se deduc, că d-lor 
sunt de principiul, și pdte să aibă dreptate, 
că după câteva luni de muncă 
se cade să petrecă feriile 
lui în cea mai deplină liniște, 
ți-o pdte oferi viâța rustică, ne mai voind 
a sci nimic despre cele ce se întîmplă 
chiar și în cea mai imediată apropiere. Di- 
arele aduc din când în când câte o veste, 
der acelea trebuesc cetite, și sein cu cea 
mai mare siguranță, că adunarea generală 
de constituire a băncei „Creditul", nu s’a 
publicat numai în „Gazeta Transilvaniei", 
ci și în „Telegraful Român", organul ofi
cios al Metropoliei.

Este adevărat, că nu s’a făcut sgo- 
mot în jurul ținerei adunărei generale a 
reuniunei de înmormântare, dăr și aceea 
este lucru constatat, că ținerea respectivei 
adunări s’a publicat în două Dumineci și 
în ori-ce cas în cele precedente în biserică, 
deci d-nii teologi și pedagogi ar fi putut 
lua cunoștință despre ea.

Bote fi sigur d-1 O. B., că nu li-am 
făcut imputarea din raportul cu „pricina" 
din rea voință, ci cu cea mai mare bună
voință.

In sfîrșit îi rog se nu-mi ia în nu
me de rău caracterul franc al acestui 
răspuns, căci de! așa sunt tinerii când „se 
lămuresc".

încordată 
Crăciunu- 
ce numai

bubu.

se urcă

— Sunt un om, răspunse acesta 
printre dinți.

Era frig. Salakin tremura în tot 
corpul. Ninsdrea încetă și bătea un vent 
.subțire. De două-ori sărise deja Salakin 
și fugia alăturea cu sania, ca să se mai 
încălcjescă. li venia însă greu să calce în 
zăpada mole și obosia curând,
erăși în sanie er după aceea îi era încă 
și mai frig. Și de câte-orî săria Salakin 
din sanie, de-atâtea-ori negustorul de căr
buni, care era îmbrăcat într’o blană căldu- 
rosă scotea din mânecă o ghiogă scurtă, cu 
plumb la un capăt. Salakin sciea, că cu 
acest instrument ajunge să-i dea numai 
una în cap și s’a isprăvit, de aceea inima 
lui se umplu de mânie.

— Noi toți suntem omeni, răspunse 
negustorul de cărbuni, eu însă te întreb 
de unde vii ?

— Eu?... De nicăirea ! Eu n’am casă 
și masă, sunt al nimănuia, — apoi strigă 
cătră tovarășul său: „Ionel, mai trăesci?"

— Da, răspunse Ionel încet.
— ’Ți-e frig?
— Da.
— Când mă uit așa la voi, <Jise ne

gustorul de cărbuni, văd, că sunteți nisce 
•calici. Amândoi sunteți îmbrăcați în 
.sdrențe, — trebue, că sunteți nisce tândale

Salakin se făcu ghem, tăcea și se 
forța a-și suprima dârdăiala dinților. Se 
uita împrejur la șesul nesfîrșit, pe care 
îl putea acum cuprinde cu ochii, căci nu 
mai ningea. Zăpadă, zăpadă și nimic alta, 
decât zăpadă. Nici un obiect, pe care să 
se fi putut odihni ochii...

— Noi suntem din familia Semakin 
trei frați. Noi facem cărbuni și îi trans
portăm la o povarnă din oraș. Trăim în 
pace, avem ce mânca și ce purta. . . așa 
cum se cuvine, slavă Domnului! Cine 
pote munci și nu e leneș și nu umblă hai
mana, acela are ce-i trebue. Frații mei 
mai mari sunt însurațî, după Pasci am de 
gând să mă însor și eu. 
harnic și muncitor,

Caii mergeau 
sania se opria din 
smânciau erăși din 
scutura ca măru ’n

Vorbele monotone, gredie și nemân- 
găitore ale negustorului îi apăsau inima, 
ca nisce cărămidl reci, și îl durea amar, 
de câte-orî trebuia să asculte, ce spunea 
tînărul.

— Ionel, Zise Salakin.
- Ha!
— Ar trebui să te cobori din sanie 

și să fugi nițel.

— Așa e,
habar n’are...
acum numai 

când în când,
zăpadă și Salakin se 
ciur.

cine e

în pas, 
caii o

— De ce? întreba Kusin cu voce 
slabă.

— Ca se nu îngheți!
— E bine și așa.
Negustorul de cărbuni oftă. Apoi 

> și își șterse nasul cu mâneca. „Ce fel 
dmeni sunteți voi? Și pentru ce trăiți 
pământ? Degerați și flămândiți... Cum 
pdte una ca asta? Fie-care om trebue 
trăiescă cum se cade".

— Imparte-ți banii cu mine și ai să 
vedi cum voiu sci eu se trăiesc, răspunse 
Salakin înțepat.

— Ce spui?
— Se împărți cu mine.
— Am să-țî împart îndată 

Vedi tu asta?
înaintea ochilor lui Salakin 

măciuca de plumb de la ghidgă, 
fața ironică și negră a negustorului — și 
de-odată par-eă i-s’ar fi aprins ceva în 
piept și flacăra din piept i-se urcă la cap 
și totul i-se înfățișă în coldrea sângelui, 
își întinse mâna drăptă, și lovind pe ne
gustorul de cărbuni în față, îl culcă pe 
spate. In același timp primi și el ol ovitură 
cu plumbul în spate, care îi causă durere 
acută, aprdpe să-i oprăscă respirația.

(Va urma).

rîse 
de 
pe 
se 
să

ceva.

se ivi 
vedea

c

Constantinopol, 1 Martie. Turcia 
continuă cu înarmările. Au fost che
mate sub arme 16 batalione de re- 
difi europeni. — Soirea că consulul 
rusesc din Mitrovița ar fi fost ucis, 
se desminte.

Salonic, 1 Martie Intre satele 
Obosnipa și Prezova au fost lupte 
sângerose între bande bulgare și trupe 
turcesc!. Turcii au bătut ne Bulgari. 
Dintre Turc! au căcjut un ofițer și 7 
soldați.

S i* *

Sosiți in Brașov.
Pe Z'aa de 28 Februarie n.

Orient: Aurel Iliescu, advocat, S. Pribe- 
gianu, proprietar, Bucurescl.

Europa: Ritcher, Berger, Szende, Somogyi 
Weszel, Rockenstein, Winter, Zsengeri, Borgenicht. 
Pesta; Karthal, Langer, Schwarz, Szekrânyesi, 
Holz, Viena; Hoya, Linz; Stanek, Bozen, Aisberg, 
Taflan, Bușteni; Schwarz, Triest; Steinhauser, Trau 
tenau; Ertl, Innsbruck.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Wreșianu" 
din SSrașov, 

se pot procura următârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

e lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
ecomandație.)

«Cărți de rugăciuni și predici.
Micul mărgăritar sufletesc, căr

ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată costă 44 bani) -J- 5 b. porto).

Uarte de rugăciuni, cereri și 
laude inGru onorea Preacuratei Feciore 
Maria pentru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-]- 5 b. porto).

Cuvântări bisericesc! scrise de Ioi>n 
Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus ‘20 b. 
porto.

Cuventări bisericesc!, de Pa-
p'c: tomul III cuprinde cuventări bi- 
sericescl acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tdte sărbătorile de peste au Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-eare 
tom separat ocstă 3 cor (plus 10 b. porto)

Predici pe tote Duminecile și 
sărbătorile de peste an, de E>h Elef- 
t’mscu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românesc! din numSros.le sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (-|- 20 b.
porto.)

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse dună catechismul lui 
Decharbe, de F. ' hrisle. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Dlama sfântului Augustin de Emil 
Bougaud, traducere de Salba Sutura d-)ui 
prof. Dr. E Dăiami. Tipografia arebidie- 
oesană din Bltișiti. Carnea are 31 oble de 
tipar (500 pagini) și este fructul Oiteuele- 
lor unor laborioșl studențl în teologie dela 
universitatea din Budapesta Ouvenlu* „Salba 
ne reamintesce societatea literară cu ace
lași nume a teologilor d n seminarul desfi
ințat „S-ta B»rbarau dm Vieua. cărat so- 
oieiățl îi mulțumim publi a ea Fabiolei și 
a unei părți riin cate eh «mul cel n are al 
,l>ii Deharbe. Traducătorii ne ofer o lectură 
edificătore în stil îngrij t, tiparul cm ar, hâr
tia bună. Prețul unui esemplar legat ele.;ant 
în pânză este 4 c.ordne (-|- 30 b porto.) 
(Jn esemplar broșat 3 corone (-|- 30 b 
porto).

Scrieri istorice.
Memorii din 1848 — 49 de Vas. 

Moldova", fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul c ir. 1 (cu posta cor. 1.10)

Viața și operile lui Andreiu Mu- 
reșianu, studiu istoric-lit-rar de Ioan Sa
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiri, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for 
marea unui fond pentru Internatul prepa
rând al din Blașiîi.

„Colonel David baron Urs de 
Marginii la Solferinq și Lissa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d nul colonel c. și r. Franctsc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și Si 
biiu. Broșura conține și două portrete bine 
reușite ale baronului Urs, unul din anii 
de mai înainte, când încă era major, 6r 
alt.ul din timpul mai recent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum ș> ilustrațiunea 
mormântului eroulai nostru. Prețul 80 b. 
(plus 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
lancuV, np-iul dat cătră ministerul de 
interne D. Prez 1 prin d I Dr. Amos 
Fiâneun cansa fondului pentru monumen- 
tullui laucu. Prețul este 1 cordnă. In Ro 
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

„Pintea VitemuP, tradițiunl, legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reteganul. 

C-a mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb'at Pintea. Prețul 40 bani. 
plus6 bani potto.

^Românul in sat și la âsteu. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering tradum-re de Teodor V. Păcă 
țian. Prețul 2 cor. (-j- 10 b. porto).

„Da,vid AlmășianuP, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acâsta, 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„leranul român șl ungur din 
Ardeal11, studiu psihologii) poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (-j- 5 b. porto).

Mănăstirea Putna în Buoovna de 
Iraclie Porumbescu. Prețul 20 b. (-|- 3 b. 
porto.)

Cuventări' funebrali și iertăciuni din 
autori renumițl, preluc ate de Titu Biidu. 
Tom. II preț. 2 cor. (plus 20 b. porto.)

Cruce seu stea, iuplă electro - magnetică.
Fa.

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
Nu e mijloc secret,

pe lângă garanție.
se da împrejurării, 
le vechi de 20 ani. 

durerilor de cap și dinți, migrene,

că

ne- 
ini-

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra:
uralgie, împedecarea circulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de
mă, sgârciuri de inimă, asmă, audul greu, sgârciuri de stomao, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, ca>I la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr n electricitate. — In cancelarii mea se află a'estate încurse din tote păr
țile lumii, cari prețuesc cu muțămire invențiunea mea și ori-cine pote examina aceste a'estate- 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s'a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis se se 
confunde cu aparatul „Volta11, de ore-C' „Clasul-Volta1' atât în Gcrn ania cât și în Austro- 
Ungaris a fost ofici s oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, 
apreciat și cercetat Deja ieftinătatea crucei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi. 

Prețul aparatului mare e Scor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție <lin centru și locul de vendnro pentru țâră și streinătato e: 

MULLER ALBERT, Budapesta, v colțul strada Kălmân.

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.

x xxx xxx
 x xxxxxx x x xxx
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Antreprise de pompe funebre
EL TuLtselsz-

ESrașov, Strada H’os’ții ISlr. S2.

(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeami.)
Recomandă Onor, public la cașuri de morte, așezământul 

asortat iu cari tâte obiectele, 
se pot că-

aeu de înmormântare bogat 
atât aortele mai de rând, cât și cele mai fine, 
păta cu prețMff-I ieftine.

Comiaiune ’și de sicrîurî de metal ce se pot
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea piopriă a tuturor sicrhirilor de leamfc, de 
metal și imitațium de, metal și de lemn de ștejara.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Reprezentanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car1 ffuaeforu vânăt, 
pentru Cfâjsăs, precum și cioclii.

Comande întregi se escentă prompt S8 lefftfiîa, i a u 
asuprâ-mi și transporturi de is& ’str&nătate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. T ti t se k>

A. Muresiai
ISrașov, Tergul Iss^has SSO.

Acest stabiliment este provecjut cu cele 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta ori-C8 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STLA-TITTIHL 
roi pebIo'dice.

bileteTe’ visită
DIFERITE FORMATE.

PROGRAME ELEGANTE.BILETE DE LOGDDNĂ ȘI DE HUNII
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Aftfanwijaii.
Comandele eventuale 

tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. -— Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

M u
mai

Phcma și sosirea trenurilor fla stat rog. ung. în Brașov.
Valahii di» i Octob. st. sa.

0
j

I

♦
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurl. 

BIL-ALTȚTTEi.

Compturi, Adrese,
Circulare, Scrisori.

CoMV&vtz, in lolă -măvimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
fi RESTAURANTE.PREȚUR1-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE M0RMENTARI. •
se primesc în biuroul

M

)

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5-20 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8’13 min. sdra.
IV. Tr. ace. la orele 6-45 m. dimin.

Dela Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.

II. Tren aocel. la orele 6-55 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 1D40 a. m.
IV. Trenul aceel. la ora 219 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(are legătură cu Tușnad la ora 9.1S, cu Ciuc) 
Szereda, la 6ra 10.4B min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8’50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3’15 m. p. m.
Dela Brașov la Zernesci' (gar. Barfolomeiu

I. Trenul mixt la ora 9’2 min a. m.
II. Tieaul mixt la ora 5'26 min. p. m.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.
II. Trenul mixt la ore 8-50 mim. a. m.

III. Trenul de pers, la ora 3'15 min. p. m. 
(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brasov :v

I. Tren aocel. la orele 104 m. s6ra.
II. Trenul de persone la ora 7-50 dim.

III. Tr. accel. peste Olușifi la 6. 2-9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9’27 min. sera.

Dela Bucureștii la Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m,

II. Trenul mixt, la ora 9'23 min. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5.— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7‘55 min. dim. 

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .
Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:

I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda a 3’2U 
II. Trenul de pers, la ora D53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la 6ra 6-50 m. sera

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomei.1

I. Trenul mixt la ora 7-02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora D12 min. p. m.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8-25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora U53 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6’50 min. sera.

(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gyiines.)

„Gazeta Transilvaniei“ cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria și Nic. I. Ciurcu la Lremias Nepoții. '‘^3

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


