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„Mâna Vienei“. a nu privi așa de tragică mânia și Ca în cameră, așa și în meetin- gații țărilor ne-danubiane ar fi de prisos.
indignarea Koșuthiștilor, cărora le-a gurile de protestare contra proiecte- Numai resolvându-se într’un mod satiș-

Pană acuma Kossuthiștii n’au dat nutrement manifestația Seniori- lor militare estremii din stânga re- făcător cestiunea, va fi cu putință desvol-
avut noroc cu obstrucțiunea lor con
tra proiectelor militare. Le-a succes,

lor austriac!, e faptul, că în același susciteză cu predilecțiune cele pe
trecute la 18'48 și se’ncercă a asemăna

tarea navigațiunei pe Dunăre.
UJ VU-I ) **.-*.  Vili J CIO V V UOvL ’(Alin? O UI tJ

ce-i drept, a trăgăna desbaterea în atinse, găsesce, că totă obstrucțiunea aparițiunile de atunci cu cele de Un avertisment. „Alkotmâny^ de
cameră și vor fi în stare se împie- stângei estreme n’are înțeles și nu-și astăfil. la 1 Martie se ocupă cu atacurile kossu-
dece votarea lor încă nu se scie pote ajunge scopul. La 1848 — (fise deputatul Eot- tiștilor contra armatei și (dinastiei și le dă
pănă când, dbr își vor ajunge ore „Ce va eși cp ce, „dm conți- vos în meetingul de protestare din următorul avertisment:
ținta de a zădărnici cu totul acele nuarea obstrucțiunei nu sciu nici Budapesta — pe când corona a per- „Este zadarnic a pune pistolul în
proiecte și de a face un pas decisiv cjeii, nici omenii, și ce-și gândește mis guvernului maghiar, ca națiunea pieptul contrarului, decă acel pistol e în-
înainte spre crearea armatei națio- stânga estremă efespre acăsta, ea în- se-șl păzescă drepturile sale și se-șl cărcat cu vată, în loc de glonț. Frasele
nale maghiare ? săși nu scie, căci cu idei în genere organiseze armata sa, pe atunci ea bombastice nu valoreză nimic când seim,

Etă marea întrebare a momen- nu șl prea bate capul acesta bravă a conces șoptitorilor sei austriac! că frasele nu devin realitate. Decă 49-iștii
tului, care face acjl multă bătaie de tovărășie". ca cu armata lor pregătită se atace din sînul partidului kossuthist fac alusiuni,
cap guvernului Szell și partidului Cum se vede, șovinițtn dela „P. Ungaria. Și astăcji? Pe când guvernul cari pun în prospect rescola națională, cum
seu. Cei dela cârmă trebuie se fie Lloyd" nu prea vorbesc cu respect maghiar face în cameră promisiuni, s’a întâmplat și adi (ședința de Sâmbătă)
cu atât mai în gri j ați, cu cât au ajuns despre isprăvile stângei estreme. Toc- că se vor considera anumite postulate și-și îndreptă mereu atacurile în contra
de fapt între două focuri: de-o parte mai în împrejurările date și față naționale la reorganisa,rea armatei, personei regelui, atunci ei înși-și strică
oposiția maghiară., care le amăresce cu protestarea austriacă, acest lim- în Austria guvernul de acolo vor- efectul vorbirilor lor, flind-că pathosul pa-
(filele, de altă paite elementara is- ba giu dovedesce, ca în realitate cei besce tocmai în sens contrar. Acesta triotismului, în urma esagerării, ușor de-
bucnire a unei energii neașteptate a dela guvern totuși nu consideră așa sămenă forte primejdios cu lucrurile vine grotesc.
magnaților austriac! în apărarea con- de bagatelă manifestația camerei Se- dinainte de 1848“... „In interesul demnității luptei ndstre
vingerilor și postulatelor lor, în ce ni orilor austriac! și că situațiunea gu-

Dăeă în adevăr „mâna Vienei" naționale, a seriositătii și succesului ei,
privesce unitatea armatei comune. vernului Szell e mai delicată și mai avertisăm pe toti: să nu se lase (a fi

Piarul vecinie guvernamental, 
scris nemțesce, din Budapesta, vor
bind de manifestația conților, baro
nilor și cavalerilor din camera Se-

gravă, decât o înfățișbză foile lui 
oficiose.

Francisc Kossuth și ai sei vor
besc erășl de „mâna Vienei" care

cea „rievăcjută" ar fi în joc, aflare-ar 
ea pe cei dela cârma Ungariei mai 
pregătiți ca odinioră?

răpiți a face declarații, cari se opun legi
lor și principiului monarchic. Tonul, care 
a fost la locul seu în dieta ungară atunci,
când Jellacsics în mod mișelesc a năvălit

niorilor austriac!, găsesce, că aceștia se mișcă și se vîră pretutindeni spre Rusia si comisiunea Dunărenă. în partea țării de dinedee de Drava și când
au făcut un escelent serviciu numai a storce dela țeră mai mare dare Diarul „Nowoje Wremja" cere denunțarea s’a apropiat Windischgrătz, nu este la loc
stângei estreme maghiare și nimănui Un bani și în sânge tocmai atunci, tractatului în privința comisiunei europene acum, când purtătorul coronei este un
altuia în lume, și se plânge, că pe când ea se afla in mare seracie. a Dunărei, deorece decă denunțarea nu se domnitor care respectă iconstituția și când
domnii din parlamentul austriac Și cum cântă Kossuth cu soții sei face în două luni, deplinele puteri ale co- avem ministeriu maghiar responsabil, care
n’au avut altă trăbă, decât a umbla așa ciripesc și cei ce representă la misiunei ar fi prelungite. Diarul susține este dator a purta răspunderea pentru tdte
să salveze armata, când guvernul și adunările de protestare, ce se țin deplinul drept al Rusiei de a domina Ma- faptele domnitoriului. Se ne gândim, că
partida liberală maghiară șî-au făcut tocmai acum, „opiniunea publică" rea-negră fără amestecuri internaționale, peste Laita ne aleșuesc tot cuvântul și
datoria deplină în apărarea institu- pe care cjiarul guvernamental o ia adăogând, că rolului strategic al Dunărei, orî-ce declarație aspră o întrebuințeză
țiunei armatei comune. Seniorii aus- în zeflemea, numindu-o „opiniune pu- al acestui mare fluviu slavic (?), care a îndată în contra „națiunei maghiare rebele".
triad au mânat apa pe mora kosu- blică dela Bugacz, Dombszog și înghițit atâta sânge rusesc, n’a încetat. Cel ce voesce, deci, să apere drepturile
thiștilor, presentând t.ot-odată partida Mucsa". Ce scop pote să aibă comisiunea interna- constituționale ale națiunei maghiare, aceia
guvernului din Ungaria, înaintea lu- Acesta, de ocamdată mai mult țională de supraveghere? întrebă organul. să unescă energia cu înțelepciunea și la
mei din afară, ca pe una ce tolerăză pentru ochii lumei, ca se nu credă, Ungaria n’a consultat’o când a ridicat pe- nici o provocare austriacă să nu se abată
numai esistența armatei comune. că majoritatea se identifică cu d’alde decile de n^vigațiune la Portile-de-Fer, de pe calea legalității, de dragul efectu-

Ce însemnăză acăsta, dăcă nu Barabas și Ugron, căci de altă parte instituind o taxă exagerată de naviga- lui oratoric'. Puterea ndstră consistă de o
că în adevăr guvernul Szell, cu stei- foia șovinistă neo-maghiară lasă a-se țiune. Nu trebue să se permită Austro- parte în legile ungare, de altă parte în
pul său Apponyi cu tot, au ajuns ceti printre rânduri, că cjeu, îi cam Ungariei se facă parte din noua corni- principiul monarchic.... Noi nu dicem, că
între ciocan și nicovală? pasă d-lui Szell de agitațiunea celor siune, decă Rusia nu va participa la co- regele comite o ilegalitate prin aceea, că

Dovadă însă, că amintitul cfiar estreml, din care causă a și început misiunea de supraveghiare a navigațiunei pănă acum a menținut limba, germană ca
al guvernului și al lui Max Falk pare a-i amenința cu disolvarea dietei. pe cursul austro-ungar al Dunărei. Dele- limbă a armatei. Nu (ficem, că regele n’are

FOILETONUL „GAZ. TRANS." o groză, audind strigătul negustorului. El tră Salakin: „Uite — unul din cai a nară. In învălmășala luptei Ionel își per-
tui «iutii*  iiti ti unii iii mint ti ut Hiiiiiiti ut*  mi ii im« ii mtiii ni titiiiitiiiit iutii

ghici instinctiv, ce se petrece, și își vîrî fugit!" duse căciula — Salakin luă căciula ne-
capul și mai adânc între saci. „Am să „N’are să ne spună la nimeni!" mor- gustorului și întindându-o lui Ionel, dise:Istoria unei crime. sp un, că am durrnit... n'am audit nimica..." mă! Salakin. ștergându-și sângele de pe „Pune-o în cap, ai pute se recesci!" Apoi

De Maxim Gorki.
gândia el. Când audi însă strigătul de 
ajutor al tovarășului său, se cutremura în

obraz.
Calmul lui Salakin îl liniști și pe

scotoci buzunarele victimei și o făcii a- 
cesta cu atâta dibăcie, de par-ca tdtă

(6) (Urmare) tot corpul și sări din sanie ca fript. Ca Ionel. „Frumdsă ispravă am făcut" (fise vieța sa numai cu asasinate și jafuri s’ar
„Ajutor — ucigaș! 1“ strigă negustorul fulgerul îi trecu prin minte gândul, că el, arătând cu capul spre negustorul de fi îndeletnicit.

de cărbuni. decă negustorul de cărbuni va birui pe cărbuni. „Trebue să ne gândim la tdte", (fise
Salakin însă se aruncă cu tdtă greu- Salakin, atunci îl omoră și pe el. Și când „Mai bine, că l’am omorît noi pe el, el desfăcând baierile pungei. „Uite aici—

tatea corpului asupra Iui, își încleștă de- veni la cei doi dmeni, cari se țineau în- de cât să ne fi omorît el pe noi" răspunse un galben — cinci ruble — mai mult —
getele împrejurul gâtului, îl sugruma din colăciți, când vădii fața plină de sânge, Salakin liniștit și adaogă în ton indiferent: șepte și jumătate."
tdte puterile, er cu genunchii apăsa cât der încă tot negră a negustorului de căr- „Acuma să-l desbrăcăm — tu vei căpăta „Salakin,..." începu Ionel sfiicios si
putea peptul negustorului. buni și ghioga la încheietura manei drepte, blana, eu mantaua. Trebue să ne grăbim, se uită cu ochi lacomi la galben.

„Acuma vorbesce, strigă, decă poțT!“ ca
ILicllJtl lUUIl!UVUUU-aC UUIIVUIB1V UUpcl CCI, 

să o apuce, prinse brațul drept al ne- căci păte să ne vină în drum, ori să ne „Hai?..." întrebă Salakin și arunca o
Negustorul gâfăia și horcăia greu, gustorului și începu să-l sucescă si să-l ajungă cineva..." privire spre Ionel. „Iți trebue?... Ia-1."

mușca jacheta lui Salakin, se svârcolia ca frânară.... Ionel începu să întorcă pe negustorul Salakin dedu galbenul lui Ionel și
pescele sub cuțit și se sforța să-l apuce 
și el pe Salakin de gât. Ghioga o scăpa Calul cu (ochii lui blândi și triști de cărbuni, ajută la desbrăcat, uitându-se 

spre tovarășul său ca să vadă, 6re în adevăr
mormăi: „De ăștia o să căpătăm noi destui. 
Haidi! Hai! Mârțogă! Di înainte!“ Si Sala-

din mână, rămase însă acătată cu curâaua tropăia uand din cap prin zapaua și tra- nu simte frică? kin lovi cu palma spatele calului.
de încheiătura manei și se lovia din când gea sania înainte cu cei trei omeni, cari 

se svîrcoliau gâfâind și scrâșnind din 
dinți; celălalt cal se desfăcu și fugi lă- 
sându-si tovarășul singur...

Felul liniștit și așa dicând comercial „Nu de galbăn mă durea capul",
in când de corpul Iui Salakin, loviturile 
acestea nu-i produceau durere, ci grăză...

cu care Salakin trata pe ucisul, provocă 
în Ionel o sensație ciudată: Se simția

dise Ionel, „voiam numai să te întreb..." 
„Ce?"

„Ionel! Ajutor!" strigă Salakin cu
7.

umilit și avea respect față cu el. Și mai „Dâcă asta-i întâia ta ispravă de
voce sălbatică. mult se mira de fața ciupită a lui Sala- felul acesta?..." și Ionel arătă cu mâna

Ionel stătea străbătut de frig, și Gând Ionel, după luptă, scăldat în ' kin, care svîcnia cu un fel de mulțumire, spre corpul desbrăcat al negustorului de
ghemuit între sacii de cărbuni; îl cuprinse su dori își veni în fire, (fise îngrijat că- er ochii lui tradau o bucurie estraordi- cărbuni.
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dreptul de a stabiliși adi și în viitor con
ducerea, comandamentul și organisația in
ternă a armatei așa cum doresce el a le 
stabili pe basa autorisației ce i-s’a dat în 
legea pactului. Dâcă însă sunt în parla
mentul maghiar ămeni, cari voesc să tragă 
la îndoelă acest drept discretional, cu aceia 
nu ne solidarisămu ....

Probleme economice?
(Reuniuni de credit și economii. Societăți coope

rative de producțiune și desfacere.)
— Urmare. —

Așa de esemplu, ce rost are înființa
rea de bănci românesc! în Vad („Unirea") 
și în Veneția-de-jos, („Vinețeana") când 
la mijloc se află Șercaia, comună mare cu 
oficiu postai, telegraf, pretură, judecătorie 
de cerc, carte funduară, două oficii silva- 
nale, fermă model a statului, și când Șer
caia situată la încrucișarea a 5 mari dru
muri, artere de comunicațiune și strate
gice importante, formeză centrul unui 
cerc întreg — și acolo rămân stăpâni ab
solută Sașii și adi-mâne Evreii?! Tdte co
munele din acel ținut sunt pure românesc! 
— centrul este pe jumătate românesc. Pe 
terenul economic-agricol se produce mult 
ovăs și fân și pdme în localitate și împre
jurime. Era deci loc de a forma o puter
nică bancă ori societate cooperativă româ- 
nescă la centru, care să atragă și concen
treze în mânile ei întrâga pruducțiune 
brută a regiunei, și să atragă la sine și 
mușteriii și negustorii streini pentru desfa
cerea mai cu preț a productelor, care 
eventual să pdtă da avansuri și împrumu
turi pe producte ca gagiii la particulari'în 
cas de strîmtorare și nevoie, ăr țăranul 
să nu mai fie silit să-și arunce produsul 
pe nimica celui dintâiu Evreiaș, ce i-se 
ivesce. Este sciut, că negustorii străini 
tratâză mai ușor cu o bancă ori societate, 
decât cu 100—200 de mici producători, 
împrăsciați în 10—20 de sate.

Insă în cașul de față, și multe altele 
de felul lui, punctul comercial-central ră
mâne isolat, fiind-că este săsesc, și Ro
mânii d’acolo sunt în minoritate și pdte 
mai săraci decât cei din satele vecine — 
boierii și grănicerii, dăr s’a înființat banca 
„Unirea" în Vad la 7 klm. distanță de o 
parte, er la 18 klm., în Veneția-de-jos, 
alta. Ca resultat firesc să ne întrebăm 
acum: Ce negustor străin se va duce după 
producte în Vad, unde la sigur nu găsesce 
să cumpere nici 1—2 vagone, și apoi ce 
să caute același negustor ori altul în Ve- 
neția-de-jos, unde nu va găsi pdte nici 
atâta ?!

Atari cașuri sunt și putem cita mai 
multe — băncile „Plugarul", „Mielul", „Bra-

*) A se vedâ Nrii 34, 35, 36 ai „Gaz. Trans.“ 
din anul 1903.

detul", etc. Alte foldse și avantagii mari 
ar oferi banca în centru comercial și po
litic, când întrăga producțiune a regiunei, 
adunată ori consemnată într’un singur 
punct și egal de bine îngrijită, curățită, 
fasonată de la 10—15—20 comune și la 
disposiția și sub garanția unei singure in- 
stituțiuni, bănci, societăți productive!

România, după lungi și costisitdre es- 
periențe, a reușit să concentreze produc- 
țiunea unei țări întregi și întregul său co- 
merciu de cereale în 3 puncte principale 
— în docurile sale de la Galați, Brăila și 
Constanța, și tote cheiurile liniilor ferate 
laterale în direcțiunea Dunărei s’au dove
dit în urmă a fi de prisos și cheltuelile 
neproductive. Prețul grânelor și porumbu
lui îl dicteză și rupe adi Brăila și mâne 
poimâne Constanța.

Ou unul doi pote trata ori j-și care 
negustoriși casa de esport, eventual și de la 
distanță prin postă, telegraf, asupra rup- 
torei prețului, der nu stă de vorbă cu o 
sută și o miie de mici producători. Aceș
tia astfel sunt avisați la Evreul din sat — 
ori din târgul de aprdpe, și acela-i ia o 
parte însemnată din beneficiul, ce I’ar pută 
căpăta și avea producătorul. Apoi odată 
marfa arvunită și acceptată, este indiferent, 
decă la predare ea se încarcă totă din 
centru — din magasiile și depositele băn- 
cei, — ori direct de la producători, — des
tul numai să fie de aceeași calitate și să 
se umple vagonul. Der pe acesta cale se 
vor esclude o mulțime de samsari, gră- 
narl, comisionari și tot felul de speculanți 
intermediator!.

Băncile nostre numai prin concentra
rea și ameliorarea producțiunei naționale 
și prin îndrumarea poporului pe calea pro
gresului și a culturei raționale vor pute 
aduce folose reale pentru ridicarea bună- 
stărei materiale și economice a poporului, 
și vor binemerita pentru el în sensul larg 
al cuvântului Chiria deșteptă pe cărăuș. 
Și ceea-ce i-a lipsit pănă acum, a fost în
drumarea pe calea cea bună.

Fie-ne permis de a reproduce acum 
și unele părți umbrose ale activității și 
ființei băncilor, după modul de gestiune 
de păn’aci. Ne vom limita la 2 cașuri 
concrete.

Comuna Vadul aprdpe nu era de loc 
datore, pănă ce nu și-a înființat banca 
proprie. Comuna a ridicat pe spesele pro
prii o biserică monumentală, șcdlă care îi 
face ondre, locuitorii și-au făcut casele 
masive de piâtră și clădirile economice 
sistematice după vre-o 2 focuri grozave, 
s’au recules cu toții, și fără a face datorii. 
Vadul trecea și trece drept una din co
munele nostre românesc! de frunte ca 
arangiament, curățenie și ordine esteridră. 
C’un cuvânt un sat., fost grănițeresc de 
model, care după esterior ia concurența 
cu ori-ce sat românesc—și aceste schim

bări pe calea progresului s’au făcut fără 
de a face și ave datorii de vre-o impor
tanță, fie comuna, fie particularii. In cas 
de nevoie urgentă, țăranii se ajutau între 
ei și făceau eventual mici împrumuturi 
între ei ori la alțT săteni din satele ve
cine, și pentru dobânda banilor, zălogeau 
creditorului un pământ două cel mult, 
pănă putea să-l scdtă, dâr încolo le ră
mânea moșia întregă pentru hrană și sus
ținerea familiei, și stingerea datoriei.

Așa era atunci, dâr nu mai este as- 
tădî. De când cu banca în sat — sunt da
tori venduți aprdpe satul întreg, și nu sciu 
cum și de când, și muncesc aprdpe anul 
întreg mai numai pentru dobândi și stin
gerea datoriei cătră bănci. Multe familii 
fruntașe sunt cu totul ruinate, și unele au 
trebuit să ia lumea în cap, din causa da
toriilor la bancă, contractate și acordate 
cu prea multă ușurință pentru a face po
meni, logodne, nunți pompose, a-și cum
păra pentru fete și neveste fel de fel de 
găteli, cu deosebire în mătăsuri ca să fie 
în curentul modei — pe când mumele și 
străbunele lor, se împodobeau mai simplu 
și tot așa cu gust în haine și pânzeturile 
făcute de casă. La o lichidare forțată a 
băncei, ar rămâne mare parte din familiile 
din sat, pe drumuri. Și apoi ce garanție 
morală și materială pot inspira conducă
torii, consiliul de administrație și censorii, 
când o bancă este avisată la o singură 
comună, unde lipsesce o clasă cultă mai 
numărosă și prea ușor banca pote să 
ajungă pe mână și la discrețiunea totală 
a unei singure familii, elice de interese 
etc.?! De aci urmeză și după a ndstră 
părere că înființarea unei bănci, avisată 
la o singură comună ori cât de mare ar 
fi, este greșită și în interesul prosperității 
și a siguranței creditorilor ca și a debi
torilor ei, este mai bine să fie estinsă la 
mai multe comune cel puțin la 3—4 ca 
să potă recruta personalul de adminis
trație independent, nu dmeni de paie.

(Va urma.)

O voce austriacă.
Am amintit erl de un articul 

remarcabil al cjiarului „ Wehr-Zeitung^ 
din Viena, care este inspirat de mi
nistrul de resboiii și de cercurile su- 
periore ale armatei comune, cu pri
vire la contra-manifestațiunea ce s’a 
făcut în ședința de Sâmbătă a ca
merei ungare, ca răspuns la mani
festația camerei Seniorilor din Viena 
pentru unitatea armatei și la protes
tul ei contra nisuințelor șoviniste de 
a introduce ^separatismul maghiar" 
în armată.

După ce afirmă, că declarațiile 
făcute în camera Seniorilor din Viena 
au produs mare mânie în tabăra șo- 

viniștilor și că acbsta e cea mai viuă 
dovadă despre importanța lor seribsă, 
„ Wehr-Ztg." cjice între altele:

„Cel ce crede, că e necesar să dove- 
ddscă, că nu-i e frică, acela dă să se 
cunoscă deja, că e cuprins de temere".

...E caracteristic, dice mai departe, 
că și ministru-președinte ungar Szell în
cepe a deveni corect față cu Austria și 
cu ministrul armatei sale teritoriale — 
ceea-ce pănă acum n’a prea fost obice
iul său.

„Ce s’a întâmplat" — continuă „W. 
Ztg." — „că domnii șoviniști din camera 
ungară sunt de-odată așa de indispuși și 
că d-1 Szell se avântă la fapta cea mare 
de a justifica aserțiunea făcută de minis
trul Welsersheimb și în vorbirile conducăto
rilor partidelor din camera Seniorilor aus
triac! ?“

Este, dice, efectul manifestației ener
gice a Austriacilor în contra pretensiunilor 
separatiste ale Ungariei.

Arată mai departe, că Austria nu de 
aceea plătesce două din trei părți*)  a chel
tuielilor pentru susținerea armatei comune, 
ca aedsta să devină obiectul esperimente- 
lor șoviniste. Aceste esperimente de altfel 
sunt numai de natură a întări curentul 
antimaghiar, ce s’a născut de mult în Aus
tria, din considerația acesta.

*) înțelege cuota anuală a cheltuielilor co
mune 70% față de 3(. °/0 ale Ungariei

— (Trad

„într’o di", continuă „W. Z.“, „Un
garia ar pute fi constrînsă să se țină de 
vorbă și ar pută fi rugată cu totă preve
nirea de a-se hotări. Una din două : Ori 
va voi să plătescă suma modestă de a 
treia parte pentru propria armată și în 
schimb să renunțe la organisarea unei ar
mate în armată, ori decă nu, va trebui să 
se gândescă a’și susține propria armată 
ungară, der acesta, decă e cu plăcere, pe 
propria sa cheltuială".

Ca Ungaria să porte însăși tdte chel
tuelile pentru partea ungară a armatei, nu 
se va pute decide—dice „W. Z.“—nici unul 
dintre cetățenii ungari cu judecată. Acesta 
ar involva un pericol serios pentru starea 
economică a țării.

„Ungaria pentru a treia parte, ce o 
plătesce, pdte fi îndreptățită a pretinde 
ca armata să fie bine pregătită pentru apă
rarea imperiului, Ungaria însă nu este în
dreptățită a pretinde străformări însemnate 
în armata comună numai în interesul Un
gariei, care vrea să se sustragă de la ori 
ce comuniune cu Austria".

In cașul acesta având propria ar
mată pe cheltuiela ei, Ungaria va înceta 
eo ipso de a mai ave proponderanță în 
afacerile comune ale imperiului.

„Manifestația camerei Seniorilor aus
triac! — încheie „Wehr-Ztg." într’un ton 
amenințător, — este numai un simptom 
al marei schimbări, ce s’a produs în ve
derile totalității Austriacilor atât de răb- 
durii Ea denotă, că Austriacii au ajuns 
a cundsce, că Ungaria a tras foldse prea 
îndelungat și peste ce era licit din posi- 
țiunea sa așa de slabă economică și așa 
de tare politică în statul dualistic, și că 
este timp să se aplice cotul și să se arate, 
că două din trei părți fac mai mult, de-

„Nătărăule!" răspunse Salakin ridând 
„Ce cretfi, că sunt un tâlhar?"

„Vorba vine, fiind-că te-am vădut 
cum l’ai desbrăcat așa repede !u

„Nici un om viu nu e așa greu de 
desbrăcat, d’apoi unul mort."

De-odată începu Salakin să se cla
tine și se prăvăli la piciorele lui Ionel. 
Ionel se cutremură, ca și cum ar fi cădut 
pe neașteptate în apă rece...

„Nu-i nimic!" mormăi Salakin, prin- 
dându-se de picidrele lui Ionel. Fața lui 
era vânătă, er ochii tulburi și fără espre- 
siune.

„M’a nimerit cu plumbul în spate — 
de aici vine totul — nu puteam răsufla... 
o să trăcă..."

„Ieremia!" (fise Ionel cu glas tremu
rător. „Haid să ne întdreem..."

„Unde ?“
„Să ne întorcem în oraș. Mi-e frică."
„In oraș nu putem merge. „Stai să 

mergem înainte, să vindem calul, apoi să 
mergem la Mafteiu..."

„Mi-e frică!" răspunse Ionel.
„De cine?"
„O să o pățim, frate! Ce o să iasă 

de aici? Ce am făcut?“

„Ba se te ia dracul!“ strigă Salakin 
și ochii lui străluciau în mânie.

„Ce să pățim? — Ce va să (jica asta? 
Seu pote credi, că noi suntem cei dintâid, 
cari am omorît un om? Nu s’au mai în
tâmplat asemenea lucruri?"

„Nu fi mânios", dise, Ionel aprope 
plângând, vădend, că fața tovarășului lua 
o espresiune desperată.

„Cum să nu fiu mânios?" răspunse 
Salakin. „Așa o istorie!..."

„Bagă de sdmă, ce facem!" (jise Io
nel stăruitor, tremurând în tot corpul 
și uitându-se fricos împrejur. „Unde ne 
ducem ?“

„Bine dici", răspunse Salakin, apu
când pe cel ucis de mână. Apucă-1 tu de 
piciore. Trebue să-l dăm la o parte."

Ionel se feria să nu se uite în fața 
mortului, îl apucă de piciore, der nu putu 
să nu se uite și vă<ju în locul feței ceva 
vânăt, rotund și înfiorător.

Se săpăm o grdpă și să-l învelim cu ză
padă.

Amândoi se apucară de lucru și să
pau în zăpadă o grdpă. Calul stetea ne
mișcat, par’ că ar fi împetrit cu capul în
tors spre dânșii.

„Gata. Să plecăm mai departe!"
„Încă nu-i gata!
„Oe nu-i gata!“
„Nu vetjl că se vede grămada?"
„Acuma nu mai avem timp."
Se urcară în sanie și plecară, ținân- 

du-se strînși unul lângă altul. Ionel se 
uita mereu îndărăt. I-se părea, că merg 
prea încet și grămada de*  zăpadă par’că 
nu voia să dispară din orisont.

„Mână mai repede", dise Ionel cătră 
Salakin, apoi își închise ochii și îi ținu 
așa mai mult timp. Când îi deschise i-se 
păru, că încă tot vede grămada de zăpadă.

„O Ieremia! ai să vedi că o să ne 
mergă rău!“

„Ah! ce tot vorbesc!! Acuma vin
dem calul și pe urmă ne întdrcem în oraș. 
Acolo pot să ne caute. Dâr dtă că sosim 
în Wișenki".

Drumul ducea în jos într’o vale. Pe 
amândouă marginile drumului erau nisce 
arbori negri, despoiați. Un corb trecu peste 
capetele lor croncănind. Cei doi tovarăși 
se uitară unul la altul spăriați.

„Bagă de sâmă Salakin", (fise Ionel.
8.

Intrară cu sgomot și ridând în câr
ciumă.

„Prietine", dise Salakin cătră cârciu- 
mar, „tornă câte un pahar."

„Asta se pdte!" răspunse țăranul, un 
om înalt cu perul negru, care stătea 
după tejghea. EI se uita la Ionel prie- 
tinos și cu ochii sinceri, așa că acesta ră
mase încremenit în mijlocul cârciumei și 
se încerca să surîdă.

„Pe aici e obiceiul", începu cârciu- 
mariul, punând paharul de rachiu înaintea 
lui Salakin, „ca dmenii, când întră într’un 
local, să dică „bună diua" seu „dea D-deu 
bine!.... Veniți de departe?"

„Noi? Nu tocmai, adecă.... ce să die... 
așa, cam de vre-o trei-^eci de werste", 
răspunse Salakin.

„Din care parte?
„Uite, dintr’acolo I" și Salakin arătă 

cu mâna spre ușa cârciumei.
„Va să dică, sunteți din oraș?" în

trebă câruiumarul.
„Așa este! — Vino, Ionel, bă și tu!"
„Asta-i fratele tău, căruia îi did 

Ionel ?“
„Nu!" răspunse Ionel. „Oum să fim 

noi frați?"
(Va urma.)
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cât una a treia parte. Și acestă cunoscință 
îi va duce pe Austriac) la hotărîrea de a 
voi fie și ei ceva în acest imperiu și 
de-a validita poftele sănătose separatiste 
ale celor două treimî, față cu a treia 
parte...®

lor, căci — în adevăr — prea mult se 
sbat să-șî facă copiii „domni® fără a ține 
cont de talentul și inclinațiunile copilului. 
Sunt atâtea cariere onorabile și — unele 
cu mult mai rentabile, decât așa tjisele 
cariere „domnesc!®, de pildă comerciul, 
industria, miliția, etc. pe carî mulți dintre 
tinerii noștri s’ar pute ferici și ar pute să 
devină membri folositori nămului.

Foie maghiară nouă în Sibiiu. 
Sub titlul „Nagyszeben es Videke" apare 
în Sibiiu, cu începere de la 1 Martie n. o 
f<5ie nouă ungurescă, redactată — <jice 
„T. R.“ — de mai mulți profesori de la 
gimnasiul de stat de aci. Numărul prim, 
primit astădî, aduce la loc de frunte un 
articol-program, în care se dice, că scopul 
întemeiătorilor acestei gazete este: „a servi 
cu credință și onestitate interesele ma- 
ghiarimei din Sibiiu și împrejurime, pro
pagând pacea, înțelegerea și bunăvoința.® 
Noul diar apare de două-ori pe săptă
mână, Joia și Dumineca, și costă la an 
10 corone.

Autoritățile austro-ungare au ce
rut căutarea lui Teodor Matczuk, bănuit 
a fi în România, și care are a lua suma 
de 200.000 cordne, rămase lui moștenire 
de la o rudă a sa.

Un grup de 12 sub-oflțerl români 
cari au luat parte la campania din 1877— 
1878 pentru independență, au luat hotă
rîrea, ca pe diua de 15 Main c. se se 
ducă în corpore la capela română de la 
Grivița, spre a depune două corăne de 
stejar pe mormintele fraților căduțî pe 
câmpul de luptă, și o alta pe morment'ul 
camaradilor ruși. In acest scop, au făcut 
cerere ministerului de răsboifl. spre a-le 
înlesni călătoria pe calea ferată gratuit.

In atențiunea comercianților de 
lemne și a celor ce se ocupă cu industria 
de lemn: In biuroul camerei de comerciu 
și industrie din Brașov se află afișat un 
tablou compus de cătră ministeriul de 
agricultură asupra materialelor de lemne 
oferite spre vînfiare de cătră proprietarii 
de păduri din Ungaria pe anul 1903.

SOIRILE DILEI.z
— 18 Februarie v.

Capitalurile francese în România. 
Principalele, case francese din România 
se ocupă cu exportul cerealelor. Esistă 
23 case cu un capital de 77 milidne franci. 
Proprietățile francese represintă 5 milidne 
și capitalele angajate de cătră francesî la 
Banca Națională a României și la Dacia 
represintă 72 milidne. întreprinderile mi
niere principale au un capital total de 6 
milidne. Franța posedă în fine pentru 318 
milidne franci, decă nu chiar mai mult, 
titluri de rentă română, carî produc 4 și 5 
la sută. Cele 438 milidne capital frances 
din România se repartiseză ast-fel: co- 
merciu 7.000.000, proprietăți 5.000.000, 
credite și bănci 71.000.000, mine 6.000.000, 
industrie 21.000.000 și datoria publică 
328.000.000.

Fantoma „panslavismului®. Foile 
unguresc) își alarmeză din nou cetitorii 
cu scirî late și umflate despre pretinsul 
pericol al „panslavismului® în Ungaria de 
nord. Nisce simple representații teatrale, 
concerte și petreceri, ce le-au aranjat Slo
vacii, sunt presentate de șoviniști ca tot 
atâtea demonstrațiuni contra maghiaris
mului. îndemnul, ce li-se dă Slovacilor 
de a țină la limba și obiceiurile lor stră
bune, e socotit din partea adversarilor ca 
„nepatriotism®. Și pentru-ca lucrul să-și 
aibă și partea sa practică, s’a pornit în 
sînul „patrioților® din slovăcime mișcarea, 
de a cere de la autorități să oprescă în 
viitor aranjarea de representații și petre
ceri slovăcescl. Societatea „Liptomegyei 
Magyar Szovetseg", care s’a format de 
curând, va face pași în privința acesta și 
în adunarea generală, ce o va țină dilele 
viitdre, va discuta și asupra modalităților 
prin carî s’ar putd contrabalansa „repre- 
sentațiile naționaliste".

„Tiiuișana®, institut de credit și eco
nomii în Timișdra, ’și va țind adunarea 
generală în 18 Martie st. n. Din raportul 
direcțiunii, menit a fi presentat adunării 
acționarilor, resultă, că institutul a realii 
sat în 1902 profit curat în sumă de 30,779 
corone 93 bani, din cari 28.000 cor. vor fi 
a-se da acționarilor ca 5% diridendă, 
2.301 cordne 28 bani la diferitele fonduri 
și funcționarilor, în proporția provedută 
în statute, dr restul de 478 corone 65 b. 
e destinat spre scopuri culturale și de 
binefacere.

Archiducele Iosif a împlinit eri 
etatea de 70 ani. Din incidentul acesta 
publicul din Budapesta l’a felicitat prin- 
tr’o adresă.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au intrat: de ia „Parsimoniau 
institut de credit și econ. în Bran 50 cor., 
de la Andreica și Gurgău, studenți, 2 cor. 
de la „Detunata" institut de credit și econ. 
din Bucium 30 cor. Primescă marinimoșii 
donatori cele mai căldurose mulțămite.— 
Direcțiunea școl. medii gr. or. române.

Ministrul Wiassics si carierele.1
Săptămâna trecută ministrul de culte’jși 
instrucțiune publică, Dr. Iuliu Wiassics, a 
dat o circulară tuturor directorilor de șcdle 
medii, în care dispune, ca profesorii să fie 
mai stricțl la clasificarea elevilor din 
clasa a patra, avend în considerare nu 
numai măsura de cunoscințe, pentru-ca cei 
admiși în clasa a cincea se pbtă înțelege 
studiile predate în acestă clasă, ci mai 
ales talentul și inclinațiunea elevilor pen
tru studiile mai înalte, pentru-ca ast-fel — 
pe cei nu destul talentațî, să-i p<5tă ad- 
vertisa de cu bun timp, ca să-și alegă 
alte cariere, pe carî se pdtă deveni mem
bri folositori societății și să se potă ferici 
și în lipsa de înalte facultăți spirituale. 
Acesta e cuprinsul circularei, care sună și 
ia adresa părinților, și mai ales la adresa 

țiune!. Locul devenind vacant prin acestă 
renunciare, direcțiunea în virtutea § lui 37 
de statute, l’a întregit în mod provisor, 
până la proxima adunare generală, cu d-1 
director seminarial Dr. Eusebiu Remus 
Roșea.

După ordinea vechimei espiră man
datul d-nului Elia Trăilă și espiră și al 
fostului membru L. Simonescuîniocmt acum 
cu d-1 Dr. Eusebiu R. Roșea.

De asemenea espiră mandatul comi
tetului de supraveghi are.

La rândul seu veți binevoi deci a 
alege doi membri în direcțiune cu mandat 
pe 6 anî și cinci membri în comitetul de 
supraveghiare, cu mandat pe trei ani.

In sensul §§-lor 36 și 57 din statute 
membrii eșițî se pot realege.

In raportul nostru cătră adunarea ge
nerală din 1900 am dat espresiune ener
gică indignațiunei ndstre pentru incualifi- 
cabila îndrăsnelă a unor corespondenți de 
diare, cari fără nici un temeiu mereu în- 
sinuă în pressa maghiară institutul nostru, 
'că ar urmări scopuri politice și ar tinde 
la deposedarea elementul maghiar din 
Transilvania, insinuări de cari apoi ca de 
armă politică contra Românilor și a băn
cilor române se folosesc șoviniștii în par
lament și la guvern și în întruniri pu
blice.

Am declarat de „calomnii tendenți- 
ose1,1 tote afirmările de acestă natură, pro
vocând pe ori și cine se arate măcar un 
cas numai, pentru care institutul nostru 
cu al cărui ajutor multe familii maghiare 
și-au acuirat averi considerabile — ar 
merita imputările ce cu atâta ușurință 
i-se fac.

Dovedi de acâstă natură nimeni n’a 
produs și nu pote produce, calomniile însă 
n’au încetat, ci se debiteză mereu, agitând 
pe publicul maghiar neorientat, contra băn
cilor române, în primul rând contra insti
tutului nostru, și provocând guvernul și 
legislativa, ca să iee măsuri escepționale 
contra băncilor române, ca contra unor in
stitution! periculose pentru elementul ma
ghiar și pentru stat.

Față cu acest curent bolnăvicios, pe 
care numai timpul îl pote vindeca, nu 
ne rămâne alta, decât ca aci în fața d-vos- 
tră și în audul lumii nepreocupate s6 dăm 
espresiune regretelor nostre, că încă tot 
se mai află individ!, carî fără nici un mo
tiv binecuvântat, mai vîrtos pentru sco
puri politice, se folosesc de astfel de 
arme nedemne de bărbați serioși și insultă- 
tore pentru institutul nostru.

(Va urina).»Albina«
institut de credit și economii în Sibiiu.

Raportul consiliului de administrațiune cătră adu
narea generală a acționarilor din 21 Martie 1903.

Onorată adunare generală!
Relativ la gestiunea anului espirat, 

ne luăm voie a vă presenta următorul 
raport.

Deși în general situațiunea econo
mică, care de ani de-arândul se tot de- 
terioreză în patria nostră, nici în anul es
pirat nu s’a ameliorat, afacerile institutu
lui nostru au progresat în toți ramii prin
cipali.

Anume:
Depunerile spre fructificare s’au sporit 

cu k 433,000;
împrumuturile hipotecare cu 150,000 

cordne.
împrumuturile cambiale cu 667,000 

cordne.
împrumuturile țărănesc! pe obligațiuni 

cu k. 137,000.
Și decă cu tote acestea profitul net 

este numai cu k. 4585 mai mare, decât în 
anul precedent, causa este, că noi, profitul 
realisat din ieftinătatea capitalului l’am 
împărțit cu clientela nostră, reducând în 
mod considerabil etalonul intereselor în 
toți ramii de operațiuni.

Clientela nostră, C3re stă emina
mente din mici proprietari, a suferit și 
încă sufere din causa epizootiei, care a 
tras după sine și oprirea târgurilor, singu
rul mijloc, care dă țăranului posibilitatea 
de a-șî acoperi năcazurile. Cu considerare 
la acestă calamitate elementară am fost ne
cesitați se fim indulgențî cu debitorii res- 
tanțierî și să le acordăm respir'd estra-or- 
dinare.

Cursul efectelor s’a urcat în mod 
considerabil, și astfel fondul special de 
reservă, în care se conteză profitul de 
curs al efectelor, deși am amortisat din 
ele dubiosele și perderile avute la reali
tăți cumpărate, a crescut cu 29,467'50 
corone.

In cursul anului espirat și anume Ia 
31 Octomvrie, d-1 Leontin Simonescu a re- 
nunciat la postul său de membru al direc

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

— Fine. —

A fost amestecul direct al lui Dum
nedeu, care făcu se se renască acest po
por. Și așa se petrece acesta în cursul 
secolelor, până ce vine Mesia, cel anun
țat de profeți și de psalmist: Revelația 
cea mai mare a lui Dumnedeu în lume! 
Căci el apăru în însuși fiul; Christos este 
Dumnedeu! Dumnedeu în chip de om. El 
ne-a salvat, el ne conduce, el ne atrage 
să-l urmăm, noi simțim focul lui cum arde 
în noi, simțim cum ne întăresce mila lui: 
cum ne sdrobesce nemulțămirea lui și 
cam ne mântue intervenția lui. Siguri de 
biruință, întemeiați numai pe cuvântul lui, 
străbatem noi prin muncă, batjocură, ca
lamități, miserie și prin mdrte, căci în- 
tr'ensul avem cuventul revelat al lui Dum
nedeu și Dumnedeu nu minte nici odată.

Etă părerea mea asupra acestei ches- 
tuni. Cuvântul a devenit pentru noi toți 
Evangelicii prin Luther, er Delitzsch ca bun 
teolog, n’ar trebui se uite că marele nostru 
Luther ne-a învățat să cântăm și să credem 
„Das Wort sie sollen lassen stahn" (Cu
vântul să-l lase să stea). Pentru mine este 
un lucru de sine înțeles, că vechiul tes
tament conține un număr mare de pericope, 
carî sunt de natură curat omenescă-isto- 
rică și nu sunt „cuvântul revelat al lui 
Dumnedeu®: Sunt zugrăviri curat istorice 
despre întîrnplări de tot felul, cari s’au 
săvîrșit în viața poporului lui Israel pe 
terenul politic, religios, moral și spiritual, 
ca d. e, actul legiferării în Sinai care nu pote 
fi privit ca inspirat de Dumnedeu, de cât 
în mod simbolic, când Moise a trebuit să 
apeleze la împrospătarea unor paragraf! 
de lege păte cunoscuți din bătrâni (pro
babil luate din codicele lui Hammurabi), 
spre a strînge și lega organisația poporu
lui seu, în constituția sa cam laxă și cu 
puțină forță de resistență. Aici istoricu 
pdte din sens seu din text se construescă 
eventual un nex cu legile lui Hammurabi, 
amicul lui Abraham, care după logică ar 
pută fi corect; acesta însă n’ar pută răs
turna faptul, că Dumnedeu l’a îndemnat 
la acâsta pe Moisi și prin urinare s’a re

velat poporului lui Israel — de aceea pă
rerea mea este, că bunul nostru profesor 
în viitor mai bine se evite a invoca și dis
cuta religiunea ca atare la conferențele 
sale, ce le va ține în sînul societății nostre 
— însă pe de altă parte se espună liniștit 
și în viitor ceea-ce din relgiunea, mora
vurile etc. Babilonienilor se aduce în le
gătură cu vechiul testament.

încât pentru mine, resultă următdrea 
conclusiune: a) Cred într’unul Dumnezeu, 
b) Noi omenii avem nevoie, spre a-1 face 
cunoscut, mai ales copiilor noștri de o 
formă, c) Acesta formă este pănă acuma 
vechiul testament în actuala lui consti
tuție (Uberlieferung). Forma acesta de si
gur se va schimba în mod esențial în 
urma cercetărilor, inscripțiilor și săpături
lor; asta nu impdrtă, precum nu impdrtă 
nici aceea, că o bună parte din nimbul 
poporului ales se pierde; simburele însă 
și conținutul rămâne același: Dumnedeu 
și lucrarea sa! Nici odată religiunea n’a 
fost resullatul științei, ti un eflux al inimei 
și esistenței omului din contactul seu cu 
Dumnedeu. Cu mulțumire cordială și multe 
salutări, al d-vdstră pururea credincios 
amic

(ss) Wilhelm. I. R.
P. S. Puteți da acestor rîndurî pu

blicitatea cea mai largă; cine vrâ, să 
cetescă.ULTIME SG1R1.

Budapesta, 3 Martie. Pedăpsa de 
arest a lui Dr. Eug. Lassel (2 luni) 
a fost cassată în ședința de ac|I a. 
Curiei, remânend se plătăscă numai 
amenda de 300 cordne.

Viena, 2 Martie. O vie sensație 
a produs aici soirea din Constanti- 
nopol, că Sultanul a numit pe ins
pectorul general al Macedoniei în 
persona lui Himi-pașa. D6că -Turcia 
nu se va abate de la numirea acăsta, 
ea ar zădărnici întrega operă de 
pace a puterilor.

Genua, 2 Martie, JQiarul de aici 
„Caffaro" e informat, că în cercurile 
parlamentare italiene se menține soi
rea, că guvernul italian a dat mână 
liberă Austro-Ungariei în Balcani, er 
în schimb Italia se capete Triento, 
mai departe s’a Învoit la ocuparea

„ALBINA" iustitnt de credit și de economii
S*'6E6 h1u Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil; Traian H. Pop.

Conspectul operațiunilor în luns Ini Faur 1903
Intrate -.

Numărat ou 1 Faur 1903 . cor. 26,345'94 
Depuneri spre fructificare „ 173,668’88
Cambii rescumpărate . . „ 334,021'82
Conturi curente 70,410 25
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . „ 23,996'50
împrumuturi pe producte . „ 50'—
Monetă..................................„ 366'79
Comisiunl, cupone și efecte „ 15,566 59
Bănci .  46,419-26
Interese și provisiunl . . „ ‘'245236’40
Diverse..................................„ 6,482 44

cor. '721,564-87
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor. 139,223'—
Cambii escomptate . . . „ 346,067-62
Conto curent .................... „ 39,883 66
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... „ 17,392—
Monetă............................. „ 794-25
Comisiunl, oupone și efecte „ 12,981 13
Interese și provisiunl . . „ 1,285-49
Spese și salare . . . . „ 3,772’25
Bănol.................................. „ 75,476-90
Diverse............................. „ 24.145-70
Numărar ou 28 Faur 1903 „ 60,542-87

oor. 721,564-87

Dr. N. Vecerdea m. p. 0. Aiser m. p.
dirigent. cassar

Iosif Onciom m. p
n’-abil.

Sosiți in Brașov.
Pe <jiua de 2 Martie n.

Europa: Kantor, Lugoș; Gross, Reghin; 
Foldiâk, Deutsch, Kolowrat, Pesta: Rehâk, Rosen
berg, Fâbiân, Eckesberg, Viena; Lobel, Bucuresci; 
Grecu, Sinaia.

Orient: Erbs, Teiuș; Ionescu, director 
de teatru Bucuresci; Nagy, Kovăcs, Aiud.

Grand: Gascaria, Craiova; Klinsinzky, 
Prodo.
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Fie-care scie, că 
Semințele impregnate de napi 

a se Bui 

JffAUT’HNK? 
peots'M naetreț, dau cele mai bune 

de asemenea că 
Seminței centru nadim de Marie, 

fisrmsează cele mai frumose

și «Im seiumțfBe de ilari

„Stupăritul11-, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, de 
Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte 
de 164 pag. format mare 8°. Prețul cor. 
1.60 (cu posta c.>r. 1.70)

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură d;n comit. Sib iului. 
Conține 227 pag. c^stă cor. 1.60 (-{- porto 
20 bani.)

Grădina de legume, de Ioan E. 
Negruțiu, profesor în Biașiti. Pentru popo- 

l rul nostru, scrierea d lui prof. Negruțiu, e 
de cel mai mare folos practic. Costă 50 b. 
(plus 5 b. porto).

Cursul la bursa din Viena,
Din 2 Martie n. 1903

Renta ung. de aur 4°/0......................101 10
Renta de corone ung. 4% . . . 99 60
Impr. căii. fer. ung. în aur 31/2°/0 . 92 90
Impr. căii. fer. ung. îu argint 4°/0 . 99.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.15 
Bonuri rurale ungare 3’/20/0 . . . 93 80 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25 
Impr. ung. cu premii.................... 200 —
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 159.— 
Reuta de hârtie austr.......................100.55
Renta de argint austr......................... 100.55
Renta de aur austr............................121 10
Rente austr. 4(’/0 de corone . . 101 30

LosurI din 1860.................................... 154 30
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.75
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 738.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 686 50 
NapoleondorI.................................. 19 09
Mărci imperiale germane . . . 117.07‘/2
London vista..................................  240.15
Paris vista...........................................95.50
Note italiene..................................... 95.55

Cursul pieței Brașov.
Din 3 Martie n 1903

Bancnot rom. Cump. 18.80 Vend. 18 84
Argint român. „ 18 60 n 18.76
Napoleond’orl. „ 18.84 n 18 88
Galbeni „ 11.20 77 11 30

SESS

ale lui SfelauthraeB’’ ies ce§e mas

Cu un cuvânt semîsîțeie lui 
Mautlmer sunt cele mai 
depășitele cele mai mari și prețu
rile de tot ieftine. 8S5,i—48.

1 .

flij vâii'ijare 

din mână liberă © 
cn 5 odăi, 2 bucătării, grădi
nă, curte spațiosă, posiția cea 
mai frumosă m Strada Căpi
tanului nr. 14 (Prund-Scheiu).

0nf®rnaatil tot acolo.«

Oeia „Tipografa A. Blureșiamr 
săin SSra^ov, 

se pot procura urmâtorele cărți: 
iS- ~  -- ------------------ — . . •

(La cărțile aici înșirt.te este a se mai adauge 
e lâjagă portul postai ar tat, încă 2 < bani pentru 
ecomandație.)

ScHeira economice.
ATanual complet de agricultură 

rațională, de Dr. George Maior, profesor 
de agricultură la șcbla superioră dela Fe
răstrău și la Seminarul Nifon Metropoli- 
oul din Bucurescl. Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, seu Agricultura 
gen.'-rală. 34 cd’e de tipar cu 217 figuri îu 
ext. Carte didactică aprobată de Ou Mi

nister de Agrioultură al României cu de
cis 4 Nr 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II Fitotechnia, seu cultura 
■ peo'ală a plantelor, 38 cole de tipar cu 
2t'2 figuri îr. text. Carte prem ată de Aca
demia Română cu premiul Nasturel-Herescu 
;n sesiunea 1889. Costă 8 corone.

Voi. IIL Zootechnia, său Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânărie și lăptăria, 49 cdle de 
tp<r ou 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, sAuor- 
ga isaț unea și administrarea moșdlor mari 
și mici. Costă 8 corone.

Cartea d lui prof. Maior sa deose- 
bi-sce esențial de lucrările de acest fel 
apărute până acuma în limba și litera'ura 
’Otnână prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
•:6-tră, care tratbză tote Gestiunile cele msi 
mari ca și pe cele mici privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ii serios concurența cn cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru școlele poporale corn- 
uu ă de Teodor Roșiu, 'nvățător la șebla 
principală română din LăpușulUnguresc. 
Euțiunea a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. 
po to.)

Despre influința împrejurărilor asupia 
acț unilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck, 
d - Pansite losîn. Prețul 60 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economic de 
D •. George Maior, procesor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto „Sărao în țeră săracă11. Emiuescu. 
Prețul 2 cor. plus lu b. porto.

„Cartea Plugarilor* 1 seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor11 etc. scrisă'de loan 
Grorgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 b. 

•(4-6 b. porto).

Vinuri dinpome, de Gr. Hali» 
prof. Este o carte în care se dau esplicați 
și învățături amănunțite asupra modului 
cum este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pome. Prețul 40 b. (cu posta 45 
b»ul.)

„Sfaturi de aur“, pentru sătenii ro 
mâni de totă starea și etatea, de Aron Boca 
Velcheranu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.)

îmbunătățirea stării șatenului, de Gr.
G. Peucescu. Prețul 50 bani (plus porto 5 b.)

„Cultura și îngrijirea grâului11, de I.
F. Negruțiu. Pr. 14 b. (plus porto 5 b.) 

„Economia11, pentru școlele poporale, 
de Teodorii Roșu. Prețul 60 bani (plus 
porto 5 b.)

„Buna chivernisală“, de Teodor V. 
Păcățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.)

Câirtf pentru comeFciairotâ 
și f ncționari de bancă:

Introducere in contabilitate și 
contabilitatea inpartidă simplă, de 1. 
C. Panțu. 0 cart*  bună pentru a învăța cu 
ușurință contabilitatea Pagini I — V<II 4“ 
2i3. Prețul 2 cor. (4-20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială**  de 1. C. Panțu. Conține 
modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomand ațiunl și acreditive: scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiuni cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. P.)

Al doilea capitol din contabili
tatea dftplă, de I. C. Punt». Acestă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(4~ 10 bani porto).

Cn capitol din Contabilitatea 
dit'lă, iei. C. Pa»Pw.Tracteză principiile 
contabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
ple. Prețul 1 cor. (4~ 10 b. p.)

Procent, Promil, Interese și Teo
ria conturilor cu- rente de I. C. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe (file într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (4- 10 b. porto.)

Călindarul Plugariulut
Se pole procura de la tipografia A. 

Mureșianu — Brașov. Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 banî).

Acest călindar, care apare acum în 
anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Mesurile, târ
gurile din Ardeal și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Emiuescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Se-1 urmăm11). 
Călugărenii (poesie) de 0. Sandu, OincI 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda^ pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Ăl mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tîner poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole: 
„Dușmanii economiei11 de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor11 de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele" de N.
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor11, „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi?“

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețeu, apoi 
„Diverse" și în fine „Anecdote și Glume11.

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.

„SANTENICUM“ 
este un renumit E Si X 1preparat din ierburi medicale 
din Italia călduiosă. S’a Introdus acum și în Germania

Medicament esceleut pentru întărirea stomacului cu 
deosebire mijloc preservativ contra suferințelor de stomac, care 
provin din digestiune grea Forte folositor la suferințe de slă
biciune, anemie, dureri de cap și stomac, indisposițil, lipsă de 
apetit (causat de catar de stomac), co/istipație, digestiune rea. 
și dureri hemoroidale. (766,6—18.)

Prețul aaa»eâ stadie fi cor. 80 Isassi.
De windare se află la farmacia (1-lni FRIEDRICH STENNER, la farmacia „la Leu“, 

în Brașov, și Ia <1-1 A. W. LINGNER în Sighișora.
Representant general: JFrâedirscIa BUâfilBBBOHt, Budapesta.

K3E3E3E3E3D£O:^

8 Săpun SCHICHT 2
g

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.

Se capelă pretutindeni

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
să fie numele „Schîcht“ și una din mărcile sus indicate.

ABONAMENTE

Baseta Ti&nsllT&ăhi,
Prețul abonamentului este;
Austro-Ungaria:

1
Pentru 
fcr®i

w a a

* Pentru România și străinătate:

Abonamente la numerele eu data de Bwata&dh
Pentru Austro-Ungaria:

ȘL (£1 Q • O
1P® laal
?® ©â Im! .

a

a

Q

4 
â
1

eest
3 9

Pentru România și străinătate: 
iP ® â o o a a a

și Hal , »
Ș© %y®â Has a a

f“2?„

se fac mai ușor și mai repede prin
----- mandate poștale. ----------

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Admlnistrațiunea 
GAZETEI TRANSILVANIEI.

Abonamentele

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


