
„gazeta» iese în fle care iji, 
Abonamente peuirn Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rli de Duminecă 2 cor pe an. 

Pentru România și străinătate ■■ 
Pe un an 40 franci, pe ș6se 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-ril de Duminecă 8 fr- pe an.

Se prenuineră la tote ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brasov
Admtrusli (i(ntnrii, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șâse 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 cor., po șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Uri esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.
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Șansele acțiune! de reforme.
Intr’un mod estraordinar opiniu- 

nea publică europbnă se preocupă 
în momentele de față de proiectul 
de reforme în Macedonia, ce a fost 
compus și presentat Porții otomane 
de cătră Austro-Ungaria și Rusia și 
pe care Sultanul l’a primit.

Simte lumea, că acest proiect 
de reforme este precursorul unor eve
nimente în Peninsula balcanică, ce 
pot avb o înrîurire puternică asupra 
constelației generale politice, șidela 
a căror desfășurare aternă pote 
și pacea europeană. Intre .tote popo- 
rele răsăritene ale continentului nos
tru, nici unul nu este, care se urrnă- 
rescă cu mai mare atențiune acesta 
desfășurare, ca poporul român con- 
sciu de însemnătatea situațiunei sale 
geografice și de periculele, ce se pot 
nasce pentru el în cașul unei încur
cături orientale.

Nu mai puțin atent și vigilent 
față cu cele ce se petrec în Penin
sula balcanică ar trebui se fie și po
porul maghiar, pe care îl pot ame
nința încă și mai mari pericule, deși 
astăzi supremația sa se adăpostesce 
sub scutul stindardelor armatei im
periale comune, contra căreia es 
tremii oposanțl portă acum în dietă 
și în afară de dietă o campanie ve
hementă din punctul de vedere al 
naționalismului și șovinismului domi
nant.

Mișcarea contrară organisațiunei 
actuale a armatei și nouelor proiecte 
pentru înmulțirea contingentului, se 
mai motivbză, din partea celor ce au 
pus’o la cale, și cu provocarea la să
răcia ce domnesce în țâră și la sar 
cinele publice, cari de mult au ajuns 
a fi aprbpe insuportabile pentru po- 
porațiunea ei.

Cine ar avă curagiul se nege, că 
în țără între massele de popor dom
nesce în adevăr mare miserie și că 
nimic n’ar fi mai de dorit, decât 

a-se pune odată capăt urcărei contri
buției ? D6r ore Kossuthiștii tot așa 
au vorbit când li-s’a cerut să vo
teze cjecl de milione ca să se redice 
clădiri pompose de fudulie națională, 
cum a fost clădirea parlamentului 
și alte multe milione, pentru înfiin
țarea de școle de stat prin ținuturi 
nemaghiare, cari constitue cel mai 
mare lux și cea mai mare și nefo- 
lositore risipă de bani, fără de nici 
un prospect de resultat pentru sco
pul ilicit și imoral al maghiarisării 
forțate ?

Cine n’ar dori să potă scăpa po
porul de nonele urcări a grelelor sale 
sarcini publice, der ceea ce pretind 
ac}! estremii: armata națională ma
ghiară n’ar face decât a potența 
aceste sarcini în infinit, deore-ce 
Austriacii declară, că ei, în cașul unei 
separări a părții ungare din armată, 
nu vor mai contribui nimic din par- 
te-le pentru acăsta parte.

Nici sforțările oposiției maghiare 
de a împiedeca votarea proiectelor 
militare nu vor duce la vre-un scop, 
nu vor contribui la scutirea cetățe
nilor de noua contribuție, pe câtă 
vreme totul aternă în acesta privință 
dela mersul politicei și a constelației 
esteribre și dela modul cum se vor 
resolva ori nu se vor resolva ces- 
tiunl ca aceea a reformelor în Ma
cedonia. De geaba sunt tote sforță
rile, căci în fond nu se va pute 
aduce nici o ușurare contribuabililor 
păn’ ce tote statele vor fi înarmate 
pănă în dinți și neîncrederea va 
domni între ele

întrebarea cea mare a cj’lei este: 
Ce se va alege de reformele puse 
Sultanului pe inimă de monarchia 
nostră și de Rusia ? Și ce va fi dăcă 
nu se va alege nimic de ele?

Erășl se dă dela Petersburg lo
zinca liberării Slavilor, însă de astă- 
dată se adauge: pe cale paclnică și 
fără vărsare de sânge. Cum și pănă 
câud pe cale paclnică?

Decă Turcia ar voi serios să 
realiseze programul de reforme aus- 
tro-rusesc, tote ar fi bine. Der nimeni 
aprope nu se mai găsesce, care să 
credă, că Sultanul a părăsit de astă- 
dată tote cugetele sale reservate.

Ceea-ce susțin Bulgarii și Serbii 
liberi — cari, din punctul de vedere 
al intereselor lor naționale, găsesc ne
suficiente reformele .propuse—cumcă 
lipsesce puterilor garanția, că Turcia 
va și duce în împlinire reformele 
propuse, este și părerea diplomaților 
versațl în ale politicei orientale.

Aceștia la întrebările, ce li-se 
adresăză, răspund în genere, că totă 
acțiunea de reforme o consideră ca 
o încercare modestă, fără șanse de 
reușită. Causa este îndărătnicia tur- 
căscă. Marile puteri nu vor pute is- 
buti față cu acăsta, decât fiind gata 
a esecuta în cele din urmă ele însăle 
reformele, prin desfășurare de forțe 
militare proprie.

Propunerile de reforme, <jice 
'„Morning Post", nu pot fi conside
rate decât numai că o ast-fel de în
cercare, deși Porta s’a grăbit a-le 
primi, și de fapt ele nu sunt decât 
inaugurarea campaniei și o analogie 
a memoriului dela Berlin, care a 
fost la timpul său prevestitorul re- 
deschiderei cestiunei orientale.

Manifestație înaintea palatului 
din Buda. Oposiția kossuthistă mișcă 
tote pietrile, ca să nu adormă acțiunea, 
ce a pornit’o contra proiectelor militare. 
Pe diua de Duminecă s’a proiectat o mare 
procesiune demonstrativă cu torțe, care va 
merge dinaintea palatului regesc din Buda, 
ca se manifesteze chiar înaintea palatului 
contra proiectelor. Majestatea Sa monar- 
chul sosind alaltă-eri în Budapesta, mani- 
festanții au ales anume acest moment, ca 
Majestatea Sa se audă, — cura scrie „Ma- 
gyarorszăg" — că „puterea împăratului 
austriac a încetat la Laita, unde îșl ia 
începutul imperiul regelui maghiar... Vrem 
să spunem, că nu tolerăm în patria nos- 
tră amestecul unui stat străin»... Numita 

foie spune, că deci de mii de omeni și 
tdt-ă tinerimea va participa la acăstă ma
nifestație, ca „c’un trup și un suflet se 
respingă atacurile austriaco".

„Nu ne trebue". In ședința de 
Luni — 2 Martie — a dietei, indepen- 
distul Benedek I. a vorbit aprdpe 4 6re 
contra proiectului militar. El (fise între 
altele:

„In Ungaria constituționalismul este 
numai o ficțiune, o construcție gdlă. Stră
bunii noștri nu s’au aliat cu statul vecin, 
ci cu domnitorul. Nouă nu'ne trebue Aus
tria, ci numai persona domnitorului.11

Lengyel Zoltan: Nici aceea nu ne 
trebue /

Presidentul chemă la ordine pe Zol
tan, âr Benedek negenat își continuă dis
cursul spunând, că „națiunea nu p<5te să 
uite ușor, nu pot fi șterse din memoria ei 
ranele durerdse, ce i-au făcut. Suferințele 
nu pot fi șterse, decât prin fapte de bine
facere".... In continuarea vorbirei spune, 
că în limbagiul poporului, nu se găsesce 
nicăirî cuvântul „rege", ci numai „îm
părat",

Ijengyel Z.: Pasere împărătescăl Ga- 
bănyi M: Franselă împărătescă (Csăszăr 
szemlye, Kaisersemmel).

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

rative de producțiune și desfacere.'

— Urmare —

2. Cașul Gridului. Comuna Grid — 
comit. Făgăraș, locuită numai de Români 
neaoși, din cari 2/3 foști boieri și ’/3 foști 
iobagi, a ajuns adiacolo încât esistența și 
viitorul ei este cu totul amenințat, a ajuns 
înaintea întrebărei de a fi, ori de a nu 
mai fii?

Deși Gridanii, și în special boierii 
din Grid, nici-odată nu s’au bucurat de un 
renume bun între Români, în cele sociale, 
politice, culturale și economice, ba treceau 
drept esemplu de dmeni scăpătațî și de
generați și mai tot-deuna ei au dăt aluatul 
mdle pentru maghiarisare și maghiarism,

FOILETONUL „GAZ. TRANS.»
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Istoria unei crime.
De Maxim Gorki.

(7) (Fine)

In colțul cârciumei, lângă ușă, ședea 
un țăran mărunțel cu nas ascuțit ca cio
cul unei paseri și cu ochi suri înțăpători. 
Acesta se sculă, se apropia de tejghea și 
se uită celor doi tovarăși țîntă în ochi.

„Ce este?" întrebă cârciumariul.
„Nimica", răspunse țăranul cu glas 

răgușit. „Gândiam, pdte vor fi nisce cu- 
noscuți"...

„Să ședem o țîră și să ne încălzim", 
c|ise Salakin, îndepărtându-se de tejghea 
și trăgând pe Ionel de mânecă. Amândoi 
se dăduseră la o parte și se aședară Ia o 
masă; țăranul cu nasul ca ciocul de pa
sere rămase în piciore lângă tejghea 
și dise ceva încet cătră cârciumar.

„Hai se plecăm", dise Ionel cătră 
Salakin.

„Așteptă" răspunse Salakin cu voce 
înaltă.

Ionel se uita la prietenul său cu 
ciudă și dedea mereu din cap. El era de 
părere, că e lucru primejdios și nepotrivit, 
de a vorbi acum tare în fața străinilor.

„Mai tdrnă câte un pahar", <jise Sa
lakin.

Ușa cârciumei se deschise scârțâind 
și mai intrară doi dmeni: unul bătrân cu 
barbă mare căruntă și unul mai tînăr cu 
pieptul lat și capul mare; acesta era îm
brăcat cu o blană.

„Dea Dumnedeu bine!" dise bă
trânul.

„Bine-ați venit!" răspunse cârciuma
riul uitându-se- spre Salakin.

„Al cui e calul?" întrebă cel cu 
pieptul lat, arătând cu capul spre ușă.

„A omenilor ăstora!" tjise țăranul 
cel cu nasul ascuțit, arătând cu degetul 
spre Salakin.

„Da, e al nostru», confirmă Salakin.
Ionel asculta și inima i-se strînse de 

emoțiune. I-se părea, că toți ăștia vorbesc 
așa de ciudat, așa de simplu, ca și cum 
ar sci totul, ca și cum nu s’ar mira de 
nimica și ar aștepta numai să se întâm
ple ceva.

„Se eșim d’aici!" șopti el tovarășu
lui său.

„Der voi cine sunteți? întrebă cel 
cu pieptul lat, întorcându-se spre Salakin.

„Noi?... Noi suntem măcelari..." răs
punse Salakin, „facem negoț cu carne".

„Aud?... Ce va să dică asta?" <fise 
Ionel iritat, der încet.

Gu tdte acestea toți cei patru țărani 
aucjiră întrebarea, toți își întorseră privirile 
spre Ionel și se uitau la el curioși. Sa
lakin se uita la ei liniștit, numai buzele, 
pe cari le ține apăsate una peste alta, îi tre
murau, Ionel însă îșl aplecase capul pe 
masă și simția, că i-se opresce respirația. 
Tăcerea penibilă îl apăsa greu și ținti 
mult.

„Așa? Va să dică de aceea e partea 
dinainte a săniei plină de sânge", dise cel 
cu umerile late.

„Ce (Jici?" întrebă Salakin obrasnic.
„Eu", adăogă cel cu barba albă, „eu 

n’am vă^ut sânge — este în adevăr 
sânge? Eu am vătjut, că oiștea (ruda) 
este nâgră, și credeam, că sunt negustori 
de cărbuni... Pune-mi un pahar de rachiu, 
Ioane!“

Cârciumarul îi puse un rachiu, apoi 
se apropiă încet, ca un motan sătul, de 
ușă. Țăranul cu nasul ascuțit așteptă, 
pănă ajunse la colțul, unde ședea el, apoi 
se sculă și eși și el.

.Acuma", dise Salakin sculându-se 
„să plecăm, Ionel! Unde-i cârciumarul? 
Plata..."

„Vine îndată", dise cel cu umerii 
lăți, întorcându-se de cătră Salakin și ră- 
sucindu-și o țigară. Ionel se sculă și el, 
dâr se lăsă din nou pe scaun; picidrele îi 
amorțise și nu aveau putere să-l țină. Se 
uita hăbăucit la tovarășul său și vădând, 
că buzele lui Salakin tremurau, scdse un 
gemet dureros, de frică.

Cârciumarul se întdrse singur. Tot 
așa de încet și liniștit, precum eșise, întră 
erăși după tejghea, se răzimă în c<5te și 
dise cătră cel cu blana: „S’a schimbat 
vremea... e mai cald".

„Vine primăvara".
„Ei, acu să plecăm și noi", dise 

Salakin încet, ducându-se la tejghea. 
„Plata!..."

„Așteptă o țîră!" răspunse cârciu
marul zimbind alene.
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er în timpurile vechi și nouă ei tot-deuna 
au votat în corpore pe candidații Maghia
rilor, între alții pe faimosul advocat Be- 
nedek Gyula din Făgăraș neam din nea
mul lor și sânge din sângele lor, totuși ei 
erau Români.

Din causa drepturilor lor politice și 
privilegiilor de cari se bucurau nemeșii și 
boierii pe timpuri, ei au fost susținuți de 
Români, mulțî tineri .de ai lor au fost aju
torați pe la șcdle de cătră Consistoriî și 
la studii înalte. Au fost ajutorați pentru 
progresul nemului românesc, der în urmă 
mai toți au trecut în taberele streine, re- 
negându-și nemul și obîrșia. In timpurile 
din urmă ei au fost cei dintâiu, cari au 
cerut școlă de stat ungwrescă, peste cape
tele preoților lor, a inteligenței din co
mitat și a consistorielor diecesane, spre 
marea ocară a întregului comitat și spre 
rușinea Românilor.

Totuși după anul 1848, când am avut 
povățuituri energici, cari să-i țină în cdrdă 
cu o mână de fer, — cum era răposatul 
fost notar și apoi preot D. Urdea — ei 
au progresat binișor pe tote terenurile și 
erau pe drum de a deveni buni Români 
și omeni de parolă, ca și buni muncitori 
agricoli, mai cu semă că după ridicarea 
iobăgiei, mulți boieri s’au căsătorit cu fete 
de iobagiu și au căpătat frumose rao- 
șiore, mai mari decât cele vechi boe- 
rescî ale lor, și au învățat binișor și munca 
câmpului.

D-l cav. I. Pușcariu însă ne spune, 
că Gridanii au purtat procese de decimî 
de ani prin secol. XV și XVI pentru apă
rarea pământurilor și a libertăților lor, și 
d-sa ni-i presintă sub culori cu totul alte 
de patriotism și abnegațiune de sine. Fie 
fost și așa.

Adi Gridul are 2 preoți, ambii din 
localitate, unul gr.-catolic absolvent de 
gimnasiu și de teologie și celălalt gr.- 
oriental, are 2 învățători de stat, la școla 
maghiară, și este ajuns în marginea pră- 
păstiei din cause interne și esterne, și 
conducătorii săi s’au prea assimilat perfect 
vederilor și vițiilor obștei. In adevăr Gri- 
dul a fost bântuit câțiva ani de mari ca
lamități. In doi ani consecutivi le-a nimicit 
grindina întrăga recoltă, apoi un incendiu 
provenit de la mașina de treer, i-a nimicit 
pentru a treia dră întrăga recoltă dim
preună cu nemestiile economice și multe 
case. Mai mare rău li-a făcut și mai mult 
a ruinat însă beutura și rachiul.

In nevoile și strîmtorarea lor estremă, 
locuitorii ajunși în miserie au recurs în 
massă la banca „Furnica1* din Făgăraș, 
unii pentru a-și reface nemestiile distruse 
de incendiu, alții pentru a-și cumpăra bu
cate pentru hrană și pentru sămănat și 
nutreț pentru vite, și cei mai mulți, urmând 
ălți ani răi la mijloc, omenii nu au putut 
achita datoriile contractate nici carnete 
pici capital și sunt urmăriți și deposedați

cu duimul din avutul lor. Astădi Gridul 
este pe punctul de a dispare cu totul din 
seria satelor românesc!. Aprdpe nu este 
di în care să nu cetim câte-o publicațiune 
de punerea în vâncjare a averei vre-unui 
gridan, tote cerute și urmărite de banca 
„Furnica44.

(Va urma.)

Acțiunea kossuthiștilor 
contra proiectelor militare.

Partidul kossuthist a organisat în în- 
trega țeră o mare acțiune contra proiec
telor militare. Duminecă s’au ținut numă- 
rose meetinguri de protestare contra pro
iectelor și seria acestor meetinguri va fi, 
după tdte semnele, fc5rte lungă. Din orașele 
Hatvan și Oareii-mari vor merge deputa- 
țiunl monstre la Budapesta, ca se predea 
dietei protestele „cetățenilor44.

Clubul partidului kosuthist din Aiud 
adresăză în coldnele lui „Fiiggetlen Ma- 
gyarorszâg44 un apel cătră toți kossuthiștii 
din țeră, învitându-i să se ridice cu toții 
spre a protesta și a cere prin adrese că
tră dietă: ca regimentele recrutate în Un
garia se depună jurământ pe constituția 
ungară; ele să aibă ofițeri maghiari; limba 
de comandă să fie maghiară; toți depu
tății se fie provocări a nu vota proiectele 
militare etc.

Comitatul Gyor a trimis dietei o adresă 
iscălită de vice-șpanul Goda Bela, în care 
cere retragerea proiectelor militare. Ase
menea a făcut și comitatul Albei-inferiore, 
care a luat posiție pentru introducerea 
limbei de comandă maghiară în armată.

„Democrații44 din Budapesta au ținut 
Duminecă un mare meeting de protestare, 
presidat de social-democratul Vazsonyi. 
Intre alții a vorbit deputatul Eotvos Carol. 
El a atacat guvernul unguresc și austriac 
in aplausele asistenților. A diu, că inimicii 
națiunei maghiare se află în Ungaria și 
în Austria. In Ungaria se află printre mi
niștri lași, printre majoritatea umilitore. 
Timpurile de ații le-a asămenat cu cele 
din 1848, cu deosebirea însă, că atunci 
țera avea în fruntea ei bărbați, ații însă 
n’are.

Și în Clușitt s’a ținut un meeting în 
care s’a cerut luarea de la ordinea dilei a 
proiectelor militare.

Agitațiunea contra proiectelor și pen
tru pretensiunile maghiare, o susține dil- 
nic și pressa koșsuthistă, care scrie în 
ton estrem de aspru și violent contra arma
tei, contra proiectelor și chiar contra di
nastiei. Diarele kossuthiste someză guver
nul să lămurescă cestiunea. „Aici e regele 
— scrie „Egyetertes44. — Să vorbăsc.ă 
franc cu el, bărbătesce. Ori-ce fel de răs
puns va primi, să-l facă cunoscut națiunei. 
Vrem să seim cum stăm cu constituția și 
cu părerea și voința regelui44.

Problema macedoneană.
Profesorul V. Jagici, consilier de curte 

și membru în casa seniorilor din Austria, 
publică sub titlul de mai sus în „N. Fr. 
Pr.“ un studiu, din care estragem urmă- 
tdrele:

Fiind organisația bisericescă de o în
semnătate capitală pentru vieța națională 
a poporelor, cu deosebire în Orient, gru
parea național-bisericescă a tuturor Bul
garilor întrupată în Exarch, formă chiar 
de la început un imbold cu atât mai pu
ternic pentru tendințele spre unire poli
tică, cu cât însăși Rusia, după răsboiul 
cel mare cu Turcia în tratatul preliminar 
din San-Stefano, a vrut să înjghebeze o 
Mare Bulgarie. Congresul din Berlin, ade
vărat, a făcut corecturi însemnate acelui 
tratat preliminar, însă Bulgarii se îndulci
seră deja cu ideia.de care nu se puteau des
părți așa ușor, ca liberatorii lor. Miseria 
administrației turcesc! în Macedonia com
parată cu situația nouă ce s’a creat în 
principat, a alimentat încă și mai mult 
acea idee. Este o dovadă de mare pru
dență politică din partea Bulgarilor, că 
după ce s’a întemeiat principatul și s’a 
unit Ost.-Rumelia cu Bulgaria, ei n’au as
pirat să permute exarchatul din Oonstan- 
tinopol în Bulgaria. Ei nu și-au greșit so- 
cotela, căci tocmai prin exarchatul din 
Constantinopol aveau un cârlig în Mace
donia. Biserica și școla ajunseră în stăpâ
nirea lor, așa că pentru acele țări, cunos
cutul dicton se pdte întdree așa: Cuius 
religio, eius regio.

Locuitorii de naționalitate grecăscă 
și cu puține escepțiunî și Românii și Al- 
banesii creștini rămaseră supuși patriar- 
chului. Aceștia au menținut limba gre
cescă în biserică și șcdlă, er Bulgarii prin 
trecerea lor sub jurisdicțiunea exarchului, 
pe care îl obținură ca șef al bisericei lor 
naționale, au Introdus în biserică limba 
slavă, er în școli limba națională bulgară.

Câteva esemple : In districtul Seres 
populația cercurilor Djumaja, Melnik, Ne- 
vrokop, Petritsch, Razloga totă este su
pusă exarchului, numai orașul Seres face 
escepție, unde domineză limba grăcă și 
care este supus patriachului; der chiar și 
în cercul Seres, pe lângă satele grecesc! 
supuse patriarchului, sunt unele sate bul
găresc! ori mixte cari și ele sunt supuse 
patriachului grec. Acesta probabil este a 
se atribui influenței orașului Seres. In 
districtul Salonic, unde în diferitele cer
curi sunt și sate- grecesc!, în cercul Cucuș 
se numeră 39 sate supuse exarchului, cinci 
patriarchului, trei sunt catolice, cinci divisate 
după case și supuse amândurora. In orașul 
Cucuș tdte casele sunt supuse exarcului, 
afară de 28 unite, cari suntsupuse papei. Im- 
pestrițarea acesta este generală. Jurisdic
țiunea exarcului se'întinde spre nord pănă 
în vilaietul Kossowo, districtul Skoplje,

„N’avem timp de așteptat!44 răspunse 
Salakin încet, cu ochii în pământ.

„Ți-am spus să mai aștepți!44 repeta 
cârciumarul.

„Ce să mai aștept?44
„Am trimis, să vină primăriul44.
Ionel sări în sus, der imediat se lăsa 

ărășî pe scaun.
„N’am trebuință de primăriul vostru44 

răspunse Salakin dând din umeri și pu- 
nându-și căciula.

„Tu nu vei fi având trebuință de 
primariu, însă primăriul are trebuință de 
tine44, replică cârciumariul încet, îndepăr- 
tându-se de lângă Salakin. Bătrânul și cel 
cu umerii lăți, deveniră atenți la convor
birea celor doi și se apropiară de tejghea.

„Vră se te întrebe, de unde vine, 
că faceți negoț cu carne și în același 
timp aveți în sanie saci de cărbuni ?“

„Aha-a-a!4‘ esclamă țăranul apăsat și 
retrăgându-se repede de lângă Salakin.

„Așa stau lucrurile ?“ dise cel cu ume
rii lăți. „Ați furat calul?44...

„Nu!44 strigă Ionel cu voce subțire.
Salakin făcu un gest cu mâna, se 

întdrse cătră Ionel și dise cu un surîs 
strîmb : „Am sfeclit’O. S’a isprăvit!44

Vr’o cinci țărani intrară repede și cu 
sgomot pe ușa cârciumei. Unul din ei, un 
bărbat înalt cu părul roșu, avea o bâtă 
lungă în mână. Ionel se uita la ei cu 
ochii sgâiți; i-se părea, par-că toți ar fi 
beri și cârciuma par-că se învîrtia cu 
dânsul.

„Bună sera băeți!44 dise cel cu bâta. 
„Acum să spuneți cine sunteți și de unde 
veniri? Eu sunt primăriul satului — voi 
cine sunteți ?“

Salakin se uita obraznic în fața pri
marului și începh să rîdă. Rîsul Iui să- 
măna însă a lătrat de câne. Era galben 
ca cera...

„Tu rîdî?“ întreba unul din țărani și 
începu să-și sufulce mânecile.

„Stai Cornelie!44 țlise primarul. „Tdte 
trebue să se facă cu bună rânduială.44 
Acești doi o să-și ia... er voi Jsă spuneri 
repede, de unde aveți calul? Asta vreu 
s’o sciu.

Ionel aluneca de pe scaun greoiă și 
încet la pământ, ca zăpada, ce se to- 
pesce de pe acoperiș, cădii în genunchi, 
îșî făcu cruce și dise cu glas, ca din mor
mânt: „Omeni buni! Nu eu am fost! El... 
noi n’am furat calul... noi am omorît pe

negustorul de cărbuni! E îngropat în ză
padă... nu departe de aici... Calul însă nu 
l’am... unul a fugit... cu celălalt am venit 
pănă aici... așa să-mi ajute Dumnedeu!... 
Tdte acestea nu eu le-am... el a făcut 
tot!... Celălalt cal a rămas undeva... o să 
vie... N’am vrut noi... el a început.... cu 
ghioga... noi mergeam spre Borissovo... să 
jefuim vechilul... să punem întâiu foc... 
apoi se furăm... calul însă nu l’am furat... 
la tdte numai ăsta-i de vină!44

„S’a isprăvit!44 strigă Salakin tare, 
îșl luă căciula din cap și o aruncă la pi- 
ciorele omenilor, cari steteau nemișcați, 
ca un zid înaintea lui.

Ionel tăch, îșî plecă capul în pept, 
brațele îi atîrnau în jos și se muia, de 
par’că era să se topescă.

Țăranii steteau tăcuți și încruntați... 
în sfârșit oftă unul din ei — cel cu nasul 
ca ciocul de pasăre, și dise cu glas ră
gușit: O,... blăstămaților!“

Cei doi fură duși apoi înaintea jude
cății și fură osîndiri: Ionel la șese ani, 
Salakin la opt ani muncă silnică.

Oniță.

(Ueskiib), unde cercurile Skoplje, Kuma- 
nowo, Egri-Palanka, Malașevo, Știp, Co- 
cianî, Kratowo, Radovici tdte sunt supuse 
exarcului. Aici este granița jurisdicțiunei 
exarcatului.j Restul cercurilor, precum și 
districtele Priștina și Ipek recunosc pe 
patriarchul ca șeE bisericesc, cu tdte că 
și acești locuitori sunt slavi (sârbi.) Ei se 
plâng inse, că trebue să tolereze limba 
grecescă în biserică. Numai în timpul din 
urmă s’a pornit o mișcare întreținută din 
Serbia și spriginită de Rusia, spre a ob
ține un metropolit propriu sârbesc pentru 
părțile acestea. Patriarchul și exarchul se 
împotrivesc.

In cele trei vilaiete (provincii) vizate 
de nota celor două puteri Salonic, Kos- 
sovo și Monastir (Bitolia) sunt și alte na
ționalități nu numai Slavi, cărora de ase
menea trebue să li-se facă dreptate. îna
inte de tdte sunt Grecii, cari ca represen- 
tanți ai vechei culturi locuesc pe costa 
mării și în orașe, din care causă sunt mai 
puțin espuși suferințelor. Ei s’ar mișca mai 
intensiv, ddcă Grecia n’ar fi avut espe- 
riențe atât de triste în ultimul răsboiu cu 
Turcia. Grecia se aștepta, că la prima ei 
ciocnire cu Turcia se va rescula jumătate 
Macedonia în spriginul panhelenismului. 
Faptele au sdrobit ilusiunile Grecilor.

Tot așa s’a exagerat altă-dată impor
tanța Românilor din Macedonia, așa nu- 
miții Cuțo-vlahi său Țințari. Guvernul ro
mân nu refusă nici acum ajutorul său la 
înființarea de școli române. Ga element 
comercial importanța Românilor din Ma
cedonia nu se pdte tăgădui, politicesce 
însă au puțiuă Importanță, inteligența lor 
se contopesce cu Grecii. După datele sta
tistice mai nouă, ce-mi stau la disposiție, 
numărul comunelor curat românescl cu 
puțin întrec cifra de 20, er în vre-o 100 
de sate trăiesc amestecați cu alte națio
nalități. In Bitolia posed un gimnasiu în
treținut de guvernul român și acolo ei do- 
inineză comerciul44.SOIRILE D1LEI.1

— 19 Februarie v.

Contra băncilor naționalităților. 
Gazetarii de la pressa șovinistă maghiară 
sunt nervoși. Ei nu văd decât primejdii 
în ori-care parte îșî întorc privirile. La 
rând sunt 6r£ș\ institutele de credit și econo
mii ale naționalităților. Fiind-că nu’ le au 
la inimă, le însinuă tendențe politice. Așa 
face, de pildă, și un anumit d-n Cserny 
Carol în „Budapesti Hirlap44 de la 3 Mar
tie. Publică un articol pe cinci coldne în 
care vre se demonstreze, că băncile națio
nalităților ar fi o piedecă în calea scopu
rilor ce urmăresc politician™ șoviniștl. 
Pentru a se paralisa lucrarea lor, ’propune 
se se înființeze un institut central, even
tual regional din partea statului, ori să 
doteze institutele districtuale cu sume co- 
respundătore, și pentru realisarea ideii, să 
se petiționeze la guvern și la dietă.

Demonstrația studenților croați. 
In Agr am a fost dilele acestea o mare de
monstrație anti-maghiară. Studenții croați 
au protestat contra răspunsului, ce s’a dat în 
cestiunea pactului financiar comisiunei reg- 
nicolare ungare. Studenții au pătruns prin 
intrările laterale în curtea universității și 
au spart porta clădirii. Polițiști călări și 
pedeștri au încercat să între, ddr studenții 
li-s’au opus. Studenții au votat o moțiune 
în care protesteză contra Maghiarilor și 
pentru independența financiară a Croației.

Banffy despre educația fetelor. In 
„studiile14 sale „politice naționaliste14, baro
nul Banffy a ajuns pănă Ia cestiunea edu
cației fetelor. El combate viu institutele de 
învățământ conduse de călugărițe fiind-că în 
acestea nu s’ar preda în „spirit național44 
maghiar. Aici zace causa pentru-care „gân
direa națională nu se pdte mișca44. — „Al- 
kotmany44 luând notă despre articolul lui 
Banffy dice, că el și acum îșl închipuesce, 
că e fișpan în Solnoc-Dobâcași că pdte face 
pe bașibozucul.
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Din Blasiu. Am arătat în câte-va î
rânduri succesele raportate în Blașiu pe 
contul românismului. „Emke“ a înființat 
acolo și șcdlă și bibliotecă, majoritatea în 
consiliul comunal a Eost smulsă din mâ- 
nile Românilor din causa nepăsarei aces
tora. Acuma cetim, că s’a înființat acolo cu 
cu diua de 1 Martie o sucursală a institu
tului de credit „Ipar es gazdasăgi hitel- 
szovetkezet", la care, după cum raportâză 
cu bucurie foile maghiare, s’au înscris 
aprope 200 de acționari, fără deosebire de 
naționalitate.

împărțire de porumb la cei lipsiți. 
Fișpanul Desy Zoltan al comitatului Sol- 
noc-Dobâca a ținut licitație în diua de 22 
Februarie pentru darea în anteprisă a po
rumbului (mălaid), ce se va distribui parte 
gratis, parte cu prețuri reduse la locui
torii lipsiți, cari au suferit de inundații 
anul trecut. Prețurile cele mai avantagiose 
le-a oferit firma Schwarz-Frații din T.- 
Mureșului, cu care s’a și încheiat contrac
tul. Se vor furnisaSlOO—150 de vagone, și 
anume cel gratuit se va împărți în Martie 
și Aprilie, âr cel cu prețul redus în lunile 
Martie—Iunie. Primul transport s’a și co
mandat și se va distribui Ia reședințele 
administrative de cerc peste 5—6 dile.

Doue comune blocate. In comunele 
Cavașd și Cociuba (Bihor) tâlhăriile și ho
țiile sunt la ordinea ^ilei. Nisce agitatori 
socialiști ațîță poporul spunând, că „pro
prietatea este furt“. Ei provocă poporul 
să împusce antistia comunală. Fisolgăbi- 
răul a pus cele două comune în stare de 
asediu și a cerut înmulțirea gendarmeriei. 
Sera nu e permis se umble pe stradă, de 
cât aceia, cari umblă cu felinar și au în
găduință specială. Tote petrecerile și adu
nările sunt interdise.

Bancnotele vechi de 10 florini. 
Am amintit deja, că bancnotele de 10 
florini au perdut valorea lor cu data de 
28 Februarie a. c. După acesta dată nu 
se mai pot face plăți cu aceste bancnote 
nici chiar la cassieriile statului, numai 
Banca austro-ungară (și sucursalele ei) le 
mai primesce pe lângă petiție, pănă la 31 
Martie. De la 31 Martie încolo apoi nu 
mai au valdre.

Emigranți spovediți. Din Ocna Si- 
biiului se scrie, că dilele trecute au ple
cat de acolo mulțime de țărani spre Ame
rica. înainte de plecare, ca și când s’ar 
pregăti de mdrte, ei s’au spovedit și cumi
necat. Era mișcător a vede despărțirea 
durerosă a bărbaților de soțiile și copiii 
lor, de rudenii și cunoscuți. Emigranții 
cântau cântări jalnice, mergând spre gară, 
și își făceau cruce. E dureros, că pe cum 
se aude, mulți le vor urma încă.

Un pretendent la moștenirea tro
nului serbesc. „Allgemeine Zeitung" află 
din Oonstantinopol, că s’a ridicat ca pre
tendent la succesiunea tronului Serbiei, 
un tînăr în vîrstă de patru-spre-dece ani, 
anume Milan, fiul natural al răposatului 
ex-rege Milan și al fiicei architectului 
sultanului, Iohannidi Effendi, anume Ar
temisia, care s’a căsătorit mai târdiu 
cu cunoscutul diplomat sârb Christie!. 
Băiatului i-se dice alteță și i-se dă o 
educație potrivită cu viitorul său destin. 
Mama sa păstrâză câte-va scrisori ale lui 
Milan, prin cari se dovedesce paternitatea. 
Artemisia dice, că a înapoiat cea mai 
mare parte din scrisori. Dămna Christie! 
susține dreptul fiului său d'a deveni even
tual prinț moștenitor al Serbiei.

Espulsarea din Dresda a unui 
amant al principesei Luisa. O depeșă 
din Dresda spune, că dentistul american 
Bryan, fostul adorator al principesei Luisa, 
a plecat din Dresda, pentru tot-deuna. El 
a fost espulsat, de<5re-ce, din documentele 
procesului de divorț al principesei, au re- 
sultat relațiunile lui cu dânsa. Bryan era 
dentist al Ourței. — Principesa Luisa ar 
fi sosit deja la Lindau, pe malul lacului 
de Constanța, unde se va întâlni cu roa- 
mă-sa.

Catastrofă climaterică în Anglia. 
Un teribil uragan a bântuit în Anglia și 

a pricinuit o pagubă de 240 milidne 
de franci. înecările de vapore au fost 
fdrte numărose. Cu deosebire, Irlanda a 
fost devastată. Domnesce acolo panică. 
O telegramă din Liverpool anunță, că 30 
de vapore s’au înecat seu s’au înămolit. 
Nu se cunăsce pănă acum numărul vic
timelor, care trebue să fie enorm. Telefo- 
nele și telegrafele au fost distruse. Căilor 
ferate li-s'au pricinuit mari stricăciuni. In 
Londra, au căcjut, din causa furtunei, 
multe case și multe coperișuri și coșuri 
au fost smulse. La sate s’au prăbușit clo
potnițele. Un tren, aprăpe de Ulverston, 
a fost răsturnat; 32 de călători au fost 
răniți. Aprope de Dublin un mal a distrus 
în cădere mai multe case; toți locuitorii 
au murit. Multe persdne au fost ucise de 
coperișurile, stâlpii de telegraf și parii 
cari s’au prăbușit. La Holyhead, biserica 
cea mare a fost prefăcută într’o movilă 
de ruine.

Om de 122 ani. Intr’un sat din Bos
nia trăesce un om de cel puțin 122 ani 
cu numele Gligo Toșe Galici. Anul nas- 
cerii lui nu se mai găsesce în matriculele 
bisericei gr.-or. la care aparține moșnegul. 
Se scie însă, că s’a însurat pentru prima 
oră în anul 1802 și atunci era trecut de 
20 ani. Tatăl său a murit în verstă de 80 
ani, er mamăsa în vârstă de 125 ani. Moș
neagul e sănătos, umblă sigur și iute și 
are dinți așa de bunî, că pote rdde și erija 
cea mai tare de pâne. Memoria lui încă e 
fărte bună: își aduce precis aminte de 
luptele cu Turcii în cursul veacului trecut, 
ca și cum luptele acele s’ar fi petrecut 
eri. Bătrânul n’a fost nici odată bolnav.

Rest de bere. Cetim în „S. D. T.“: 
„Am comunicat la timpul său, că este in- 
terdis a se da mușteriilor bere „rest" 
(Hansel) și că birtașii contravenienți se 
amendeză. Cu t<5te acestea în unele bir
turi dilnic se fac contravenții în pri
vința acesta, uitându-se mai mult Ia câștig, 
decât la cinste. Atragem atențiunea celor 
ce frecventâză berăriile, că fie-care muș
teriu are dreptul a esarnina beutura și în 
cas de nevoie a o da spre esarninare au
torității, ca să pedepsâscă pe birtașul în
șelători

Rândurile acestea ale diarului ger
man se refer la birtașii din Sibiiu. Le-am 
reprodus însă, fiind că am audit plângeri, 
că unii chelneri — pote fără scirea antre
prenorilor — practică și aici în Brașov 
meseria necinstită de a da mușteriilor res
turi de bere.

Cutremur. Din Chichinda-mare se 
vestesce, că într’una din nopțile trecute 
s’a simțit un cutremur de pământ. Mobi
lele de prin case se mișcau tare.

Circul Barnum a ars total în Brid
geport (statul Connecticut) la 24 Febr. n. 
Paguba se calculeză în suma de 750,000 
dolari, adecă 3 milidne 750,000 corone.

Prima reuniune pentru înzestrarea 
fetelor și copiilor fondată în anul 1862 în 
Budapesta. In luna lui Februarie 1903 s’au 
înscris din nou 1078 partide și s’au plătit 
premii de zestre 55.018 cor. 15 b. De la 
1 Ianuarie pănă 28 Februarie 1903 numă
rul partidelor înscrise din nou este 2176, și 
suma plătită ca premii pentru înzestrare 
107.990 cor. 54 bani.

Soiri locale.
Amânarea asentării. De la primăria 

orașului (magistratul orășenesc) primim sub 
Nr. 3477/1903 următorea încunosciințare 
oficidsă cu data 27 Febr. a. c. stil nou:

„In urma emisului Excelenței Sale a 
Domnului Ministru reg. und. de honvedi 
dto 19 a lunei curente Nr. 5000 —VIII, se 
aduce la cunoscința generală, că din causă 
că camera deputaților dietali pănă acum 
n’a votat contingentul de recruți pentru 
anul acesta, asentarea principală a recru
ților din anul acesta s'a ainânut pe un 
termin ce se va hotărî mai târdiu".

La concertul de mâne seră, Joi, 
pe lângă partia tenorului din oratoriul 
„Paulusu, d-1 I. Băjenaru va mai escuta 
două puncte, acum ulterior stabilite în pro

gram, și anume: 1) Romanța din opera 
„Favorita2 de Donizetti și 2) „Fluturașul“, 
de G. ‘Ștefănescu. Musica comunală va 
cânta uvertura din „Lohengrin" de R. 
Wagner.

Serata reuniunei „Crucei-roșie" 
din Brașov de mult anunțată, din causa 
doliului curții însă amânată, s’a ținut eri 
în sala de la redută, visitată fiind de 
un fărte nuniăros public. Mai întâifi s’a 
dat representațiunea al căreia punct 1 a 
fost bine reușitul joc de șah cu figuri 
vii, aranjat de Reuniunea femeilor israelite 
și esecutat de aceleași dame și domni, 
cari au debutat cu el prima-dră la balul 
din urmă al acestei reuniuni. Costumele 
ce representau culorea galbină și roșie, 
au. fost alese și frumdse. Partida de gal
ben a câștigat. După acesta d-1 Hermann 
Zell a recitat o poesie frumdsă germană 
de Wildenbruch, cu pricepere și talent, și 
a fost mult aplaudat de public, A urmat 
un drăgălaș balet de fetițe „Bebe", care a 
avut un deosebit succes. In fine s’a re- 
presentat tabloul cu cântări „Copiii pus- 
tei“. Intre cântăreți s’a distins d-ra Selma 
Hackmuller, cunoscută deja publicului ca 
bună cântărâță dintr’un concert ce l’a dat 
aici mai acum doi ani. A cântat aria de 
coloratură din „Țiganca" de Donizetti, 
secerând cele mai viue aplause. După re- 
presentație publicul s’a retras în șalele 
laterale la bufet, unde au servit în chioș
curi dame din societate. Serata, care s’a 
încheiat cu dans, a avut, după-cum aflu 
un bun succes material în favorul „Crucei 
roșie". —en.—

Lecții din limba francesă dă o 
profesdră diplomătă de origine francesă 
atât din gramatică, cât și din literatură și 
conversațiune, cu prețul forte eftin de 1 
corăna pe o oră, atât în locuința respec
tivului, cât și acasă la D-sa. Detailii în 
Villa Kertsch, la camera Nr. 12.

»Albina«
institut de credit și economii în Sibiîu.

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

— Urmare. —

Dpă acestea vă presentăm tabloul 
comparativ al operațiunilor principale, pre
cum urtneză:

Depunerile: Cu finea anului 1901 
erau la institut 8013 depuneri în sumă de 
k. 11.092,300-52 In cursul anului 1902 s’au 
mai făcut 2186 depuneri în sumă de k. 
6.158,511’65 In anul 1902 s’au - capitalisat 
interese k, 479,840’14 Deci starea totală a 
fost de 10,199 depuneri în sumă de cor. 
17.730,652 31 Din acestea s’au ridicat 2,493 
depuneri în sumă de k, 6.205,005’85 Re- 
mânând starea cu 31 Decemvre 1902 7,706 
depuneri în sumă de k. 11.525.646.46 cu
k. 432,345'94 fll. mai mult decât în anul 
precedent.

Escomptul de cambii. Starea porto
foliului cu finea anului 1901 era de 19,365 
cambii în valore de k. 7.241,846’40 In de
cursul anului s’au mai escomptat 58.951 
cambii în valore de k. 21.384,944’16 Sta
rea totală a portofoliului a fost prin ur
mare de 78.316 cambii în valore de cor. 
28.626,791’56 Din acestea s’au rescnmpe- 
rat în decursul anului 56.249 cambii în 
valore de k. 20.717,469’27, rămânând sta
rea portofoliului cu finea anului 1902 de 
22,067 cambii în valore de k 7.909,322’29 
fată de anul precedent mai mult cu cor. 
667,475'89 fll.

Credit personal țărănesc: Starea 
lui cu finea anului’ 1901 era 11,628 obli
gațiuni în suma de k. 1.695,556’60 In cur
sul anului s’au mai acordat 2077 obliga
țiuni în suma de k. 478,600.— Deci starea 
totală a fost 13.705 obligațiuni în suma 
de k. 2.174,156’60, din cari s’au replătit și 
achitat 1.444 obligațiuni în suma de cor. 
340,984 34 și au rămas cu 31 Decemvre 
1902 12,261 obligațiuni în suma de cor.
l. 833,172’26 cu k. 137,615 66 fii. mai mult 
decât în anul precedent.

Imprumururi hipotecare: împrumu
turile de hipotecă au stat la finea anului
1901 din 3,535 oblig. în suma de cordne 
5.149,122’01 In anul 1902 s’au mai acordat 
496 oblig. în suma de k. 943,400’— A re- 
sultat prin urmare un total de 4,031 oblig, 
în suma de k. 6.092,522 01 In cursul anu
lui s’au achitat 465 oblig. în suma de k. 
7^2.558’89 și au rămas în 31 Decemvre
1902 3.566 oblig. în suma de k. 5.299,963’12, 
o crescere de k. 150,841'11 fll. față de anul 
precedent. Aceste pretensiuni sunt asigu

rate prin hipotecă de un areal preste tot 
de 107,857 jugăre 916 stângini □ în va
lore de k. 20.586,429 52 fii.

Credite cambiale cu acoperire hi- 
potecară: Starea cu finea anului 1901 a 
fost de 825 împrumuturi în sumă de cor. 
1.910.719’— In cursul anului s’au mai acor
dat 152 împrumuturi în sumă de corone 
381,200’— Deci (starea totală a fost de 
977 împrumuturi în sumă de k. 2.291,919’— 
Din acestea s’au replătit 72 împrumuturi 
în sumă de k. 331,497 50 rămânând starea 
cu 31 Decemvrie 1902 905 împrumuturi 
în sumă de k 1.960,421’50, față de anul 
precedent o crescere de k. 49,702'50 fii.

Credite de cont-curent: Starea aces
tui ram a fost cu fineă anului 1901 de k. 
1.041,22086 In cursul anului 1902 s’au 
mai acordat k. 3.127,389’49, făcându-se to
tal de k. 4.168,610’35 Din cari s’au resti
tuit k. 3.159,662’24, rămânând cu. finea anu
lui 1902 k. 1.008,948’11, mai puțin cu cor. 
32,272’75 fii. față de anul precedent.

împrumuturi pe efecte publice 
(lombard): Starea cu 31 Decemvre 1901 
a fost de 134 împrumuturi de k. 149,002’40 
In cursul anului s’au mai dat 29 împru
muturi de k. 50,364’— resultând un total 
de 163 împrumuturi de k. 199,366’40 Din 
cari s’au achitat 48 împrumuturi de cor. 
84,423’40, remânend la finea anului 1902 
115 împrumuturi de k. 114,943'— față de 
anul precedent mai puțin cu k 34.05940 
filer!.

Scrisuri fonciare cu 5%: Cu 31 
Decemvre 1901 au fost în ctrculațiune în 
valdre de k. 5.019,500’— In cursul anului 
s’au mai emis k. 160,000’— A fost deci 
starea totală de k. 5.179,500-— S’au sor
tat în cursul anului 1902 k. 191,000 — Ră
mân prin urmare cu 31 Decemvre 1902 în 
circulațiune k. 4.988,500’— O reducere de 
k. 31,000’— fii. față de anul precedent.

(Va urma).

Literatură.
„Femeia și familiaA Foia beletristică 

literară, care a început să apară de cu
rând cu titlul de mai sus în Sibiiu, avend 
de redactori responsabili pe d-nii Silvestru 
Moldovanu și Ioan E. Prodan, se presentă 
într’un esterior frumos și cu un conținut 
variat și interesant. Numărul 3, care a 
apărut în 1 Martie, are următorul sumar: 
1) Scriitori moderni: Anton Cehov, biogra
fie și o schiță a autorului rus întitulată 
„Părăstasu)“. 2) Căsătoria unui timid, no
velă de A.Cim. 3) Inelul lui Horus, poveste 
din Egiptul antic, de Boleslav Prus. 4) 
Stelele, poesie de L. 5) Carmen-Sylva des
pre femeile române. 6) Moritz și Iuliș. In 
foileton : Doliul văduvei de Andre Theuriet. 
Afară de acestea printre articolele mai 
mari sunt intercalate numerose lucruri hazlii 
și varietăți instructive. In fine rubrică pen
tru gospodăria casei etc. Pe pagina a opta 
vedem ilustrații, arătând moda. Revista mai 
are ca supliment un desemn pentru croit. 
Abonamentul pe an 10 corone, pe */2 an 
5 cor., pe Ti an 2 50 cor. Pentru România 
14 lei. Un număr 50 bani. Apare .de 2-ori 
pe lună. •• „ULTIME SOIRI.

Budapesta, 3 Martie. Ministrul- 
president Ooloman Szell respun^end 
în ședința de ac|I a camerei la in
terpelația lui Csavolszky privitbre la 
călătoria contelui Lamsdorff, a de
clarat, că principiile reformelor pen
tru Macedonia s’au stabilit în Viena 
și se speră resultat de la ele. Nici 
Austro-Ungaria, nici Rusia n’ar pută 
înse împedeca pe Turcia de a aplica 
forța contra violențelor. Monarchia 
urmăresce politica de status quo în 
Balcani.

Viena, 4 Martie. Schbnerer a 
adresat în Reichsrath o interpelație 
în cestiunea prigonirilor Germanilor 
din Ungaria.

Berlin, 3 Martie. „Berliner Tag- 
blatt“ primesce din Oonstantinopol 
scirea, că ciocnirea bandelor bulgare 
cu trupele turcescl s’a început deja. 
Autoritățile turcesc! afirmă că bmenii 
cari fac parte din bande, portă uni
forme militare.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia Â. Mureșianu “ 
din Sî'itșov, 

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

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

Scrieri școlare.

Fie-car e scie, că
Semințele impregnate de napi

tt ie hai

MAUTHNER
Recompensele și pedepsele în școla 

poporală, studiu pedagogic de d. Danu, cu 
un adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
bani, să pote procura dela Tipografia A. 
Mureșianu, precum și dela autor și n di 
librarii.

Cântul in școla poporală, de 7»4p< 
Fop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
oei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

IRanual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Pasăm 
lut țiu, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica limbei române, pen
tru școlele interiore, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea 11. Prețul 
50 bani.

„învățătură creștinescă“ “seu Catechis- 
nuil mare pentru tinerimea greco-cat. 

III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului d: 'dinidră al Gherlei, loan 
AJexi. Noua eoiv.^ 'e a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă cor. 1.60 (cu posta cor. 1.80).

îndreptar teoretic și practic pentru 
invă}ămentul intuitiv în folosul elevilor pre- 
garandiah, a învețitoriior și a altor omeni 
pe școlă de V. Gr. Porgovtn prof, de pada- 
dogie. Elițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani 
(+ 10 b. p.)

Oral general pentru șcdla română 
cu 6 dase și cu un singur învățător de 
Georgiu Magyar. Prețul 80 b. (-ț- 10 b. p.

Scriptologia, său modul de a învăța 
cititul scriind. Indreptariu pentru învăță
tori la trac area Abecedarului de Basiliu 
I e'ri prof, preparandial pens. Prețul cor. 2 
)4" 10 P’)

Curs practic de limba maghiară pentru 
șcdlele popor, rom. întoomit pe basa nou 
lui plan min’sterial de învăț, de Ioan Darin 
ou concursul mai multor bărbați de școlă. 
Partea I. pentru anul I-ui și al Il.-lea de 
scolă Prețul 32 bani (-}- 10 b. p.)

Aritmetică pentru șodlele poporale de 
F. E. Lutrz. Ti adus i de un învățător după 
a 9 ediție germană. Anul I și II. de școlă. 
Numerii 110, - 10-20 și 20—1C0. Prețul 
40 b. plus 5 b. porto.

pentru nutreț, dau cele mm bune 
rode, de asemenea că

Sm^le pentru sraflini de Mcăte, 

furnâsează cele mai frumose
Zarzavaturi, 

și din sentințele de flori 
ale lui ^authner ies cele mai 

ten-

Ou un cuvent semințele lui 
Wautfianer sunt cele mai hune, 
depositele cele mai mari și prețu
rile de tot ieftine. 865,4-48.

/OCXXXXXXXXXXXXXA

Spirt denaturat
din fabrica de spirt a firmei Frie
drich CzeU și fiii, care are esce- 
lenta putere de iluminat și e 
fbrte cu spor, se capătă cu pre
țul (țileî în depozitai de ape mine
rale la

Wilhelm Dresnandt,
10—12 Strada Vătnei Nr. «3.

vxxxxxxxxxxxxxxy
Cursul la bursa din Viena.

Din 3 Martie n. 1903
Renta ung. de aur 4(l/0................... 121 10
Renta de corone ung. 4% . . . 99 55
Impr. căii. fer. ung. în aur 372 °/0 • 92.95
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 99.70
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.15 
Bonuri rurale ungare 3l/2°/0 • • • 93.95
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25
Impr. ung. cu premii.................... 200.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 159.— 
Renta de hârtie austr......................... 100.55
Renta de argint austr......................... 100.55

Cursul pieței Brașov.
Din 4 Martie n 1903.

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.74
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 743.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 68625

Bancnot rom. Cump. 18.80 Vend. 18.84
Argint român. n 18.60 „ 18.76
Napoleond’orl. TI 18.90 „ 18 94
Galbeni fi 11.20 „ 11.30
Mărci germane fi 116.90 „ 117.20
Boris fonc.Albina 5°/o 101. — „ 102--
Lire turcescl n 21.40 fi •
R ble RusescI n n •

NapoleondorI...................................... 19.03
Mărci imperiale germane . . . 117.0772
London vista............................. 240.20
Paris vista....................................... 95.55
Note italiene..................................9 5.45

Renta de aur austr............................121 10
Rente austr. 4"/e de corone . . 101.15
LosurI din 1860.................................. 151.25

Croitorie bărbătescă modernă.
Am ondrea a aduce la cunoscința On. public, că 

atelierul meu de croitorie bărbătescă esecută 
tot-felul de haine bărbătesc! 

ultimele mode.după cerințele 0n. public și după
pi Tot-odată aduc la cunoscință,
ft transport mare de stofe
fK așa. că se pbte esecuta orî și ce fel de costume fine, pe lângă 

prețurile cele mai convenabile.
'iV Rog pe On. public a me onora
fț asigurându-1 de esecutare solidă și serviciu prompt.

Cu tdtă stima

* G e o r g e B u c ă
>7... croitor,

(869,1—6) Strad.ei Orfanilor nr_ 7,

că mi-a sosit un H
englezesc! moderne, ft

și în viitor cu comandele

„Gazeta Transilvanieiu cu numeral ălO fii. se vinde
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Sesonul de primăvară 
recomandăm On. p. t. public fabricatele nestre re
cunoscute ca forte bune și renumite în

Stofe moderne pentru bărbați, 
asortiment mare și desenuriie cele mai moderne, 
î transilvănean în diferite culori pentru
dJ U U JaLl bărbați și dame, îmbrăcăminte forte durabilă. 
Qfnfn do nnifnrmo Peutru ofiteri ampioiațl după r<gu 
ulUlu uv Llllll vl lllv lament. Covore, Cuverturi 

de pat, cai etc.
Fabricatele nostre se bucură nu numai în patrie, ci 

și în streinătate de cel mai mare renume.
Invitând On. public a ne visita în numer cât mai 

mare, semnăm
Cu totă stima

Wilhelm Scherg & C^- 
(1—6.) fabrica de postavuri.

M
em

bru în Juriul Budapesta 1885 și 1896.

WedalSa d’aur Pari» iSMMb.
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Cruce seu stea iuplă electro - magnetică.
Pa

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
Nu e mijloc secret.

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

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de cap și dinți, migrene, ne
uralgic, împedecarea circulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, audul greu, sgâroiuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră. ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
oirculația 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 atestate încurse clin 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 dre-c, „(iasul-V oltau atât în Gcrn ania cât și în Austro- 
Ungaris a fost ofld.s oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea crucei male eleclro-magnetice o recomandă 

Prețul aparatului mare e 6 cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție tliu centru și locul de vendare

MULLER ALBERT, Budapesta,

cunoscut, 
îndeosebi.
4 cor.
de

Prețui amaratului mic e
folosibil la copii și femei 

constituție forte slabă.
pentru țeră și streinăt.ate e :
V, Strada VADĂSZ 42 A E. 

colțul strada Kâlmân.
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Plecarea și sosirea trenărilor fls slat mg. dbe. in Brașov.
Valahii din t Octoh. st. hi.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

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

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

Dala Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 6-55 m. dim.
III. Trenul mixt la orele ll‘4O a. m.
IV. Trenul accel. -la ora 2T9 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 6ra 6.18, cu Ciuc) 
Szereda, la ora 10.46 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. Bartolomeiu

I. Trenul mixt la ora 9’2 min a. m.
II. Trenul 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 Brașov:

I. Tren aocel. la orele 10-4 m. sâra.
II. Trenul de persone la ora 7'50 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiii la 6. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9’27 min. sâra.

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

II. Trenul mixt, la ora 9'23 mia. 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 6ra 3-2O
II. Trenul de pers, la ora 1‘53 m. p. m.

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

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela ZernescI la Brașov (gar. Bartolomeiu.)

I. Trenul mixt la ora 7-02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la 6ra 8*25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6’50 min. sâra.

(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gyimes.)

la librăria și Nic. I. Ciurcu la Eremias Nepoții. "Wi
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


