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încă puțină răbdare!
A crecjut oposiția maghiară din 

camera ungară, că cu obstrucțiunea 
ei in contra proiectelor de lege pen
tru înmulțirea contingentului armatei, 
va face ca cel puțin monarchia nos- 
tră se se cutremure în ambele emis
fere dualiste ale ei și să-i ia groza 
koșuthisrnului de moda nouă, ce-1 re 
presentă — epigonii celor dela 1848.

IșT luaseră un avent de tot cu
tezat Barabașii de tote nuanțele. Ali
anța cu cei din partida poporală le 
întărea speranța, că vor pute mult 
timp prelungi obstrucțiunea, și că 
vor isbuti a sili pe guvernul Szell 
se demisioneze.

Le-a succes, ce e drept, de a 
împiedeca votarea proiectelor mili
tare pănă afli și vor sci se-o împie
dece încă și de aicî înainte. Numai 
de vre-o două cjile obstrucționiștii 
din stânga estremă au . serbat pre
sentarea mofiunei a 50-a contra pro
iectelor militare, moțiuni făcute de di- 
feriții lor vorbitori pe biroul camerei.

Lucru surprinc|etor însă! Minis
terial Szell nu pare a-se simți încă 
mult strimtorat în urma obstrucțiu- 
nei și nu face impresiunea ca și când 
s’ar gândi serios la necesitatea unei 
eventuale disolvăiî a dietei și a pre- 
gătirei de nouă alegeri. Der nici în 
cercurile dirigiuitore ale armatei co
mune nu se observă se fi produs ati
tudinea intransigentă și vehementă 
a așa cjișilor independiștî, decât nu
mai impresiuni și efecte cu totul 
opuse celor intenționate din partea 
maghiară.

De când cu flascul demonstra- 
tiunei monstre, ce iu înscenată mai 
deunăzi de cătră deputății indepen- 
diștl pe stradele Budapestei în fata 
palatului regal, abia se mai dă aten
țiune vorbirilor tot mai lungi și 
mai monotone ale deputation ob- 
strucționiștî din camera ungară, vor

biri în carî se repeteză necontenit 
tot una și aceeași.

Au mai rămas manifestațiile di
feritelor deputation!, ce vin de prin 
orașe și ținuturi locuite de maghiari, 
cu alaiiă, și sunt primite de preșe
dintele camerei contele Apponyi cu 
alocuțiuni tot după un clișeu com
puse. Și aceste însă au devenit ceva 
de tote filele. Vorbirile se publică 
prin (fiare, se mai înregistreză de 
acestea și câte un prânz cu obliga
tele toaste patriotice și cei din de
putăție se întorc erăși cum și de 
unde au venit.

Le rămân în memorie cel mult 
cuvintele de îmbărbătare, ce li le 
adresăză ca merinde de drum pre
ședintele camerei, cuvinte, cari, de 
pildă, îi îndemnă se fie liniștiți, „căci 
afacerile țării le-ar resolva o cameră 
alesă în adevăr liber și cu mijloce 
cinstite, dimpreună cu regele, pe cale 
constituțională11.

S’așteptați — le (fiice Apponyi 
deputățiilor venite cu petițiunî con
tra proiectelor militare — s’așteptați 
cu răbdare ceea-ce va decide în acestă 
causă de mare importanță pe cale 
constituțională dieta!

Ce se potă decide acesta dietă, 
când obstrucțiunea o împiedecă a 
lua ori-ce decisiune?

S’aștepte în pacientă! De tot 
dificilă, ba imposibilă problemă vrea 
se impună contele Apponyi conațio
nalilor săi din provincie, cari vin să 
ceră armată maghiară dela „kepvi- 
șelohaz11.

Răbdare! Vor fi siliți în cele 
din urmă și Maghiarii, atât de res- 
fățați de sorie, se se îndeletnicescă 
în esercitarea acestei virtuți puțin 
cunoscute între ei.

Deja situația, ce și-au creat’o 
prin svercolirile lor necurmate în 
contra naționalităților și a armatei, 
i-a adus acolo ca să trebuiescă să 
învețe a sci să mai fie și cu răbdare.

Și e bine așa

Demonstrațiune contra imnului 
„Gott erhalte11. Asupra demonstrațiunei 
ce s’a înscenat în teatrul „Magyar szin- 
hăz“ din Budapesta, i-se raportâză diaru- 
lui „'K Fr. Pr.“ următdrele:

Ga un fel de serbare anticipată a di- 
lei de 15 Martie s’a dat în teatrul maghiar 
din Budapesta premiera unei piese întitu
late „Gott erhalte". S’a încercat totul spre 
a esploata încurcăturile politice ale dilei 
și disposiția publicului celui mare. Nisce 
placate enorme învitau publicul a mer
ge la representația dată în acest teatru 
de mahala. Cei dintâiu, cari s’au presentat, 
erau câțî-va deputat! mai tineri din parti
dul independist, cari ocupau mai multe 
loje. In parchet și galerii se vedeau câți
va tineri cu cocăriji tricolore. Cu totă re
clama însă, teatrul nu a fost plin. Mai 
multe loji rămaseră gdle și în parchet se 
observau de asemenea lacune. Piesa, ce 
s’a dat, era un product literar din cele 
mai vulgare. Titlul n’are nimic comun cu 
conținutul. In ultimul act se înmormenteză 
un sublocotenent de honvețli, cădut în 
duel provenit dintr’o altercație, ce a avut’o 
pentru „Kossuth-nota". In conduct se vede 
și capela regimentului de honvedi, care 
întoneză primele tacte din imnul poporal 
austriac. Când se audi imnul, de pe gale
rie începură să fluere, er fluerăturile s’au 
repetat și în parchet. Comisarul de poliție 
a strigat cu voce tare: „Liniște!“ și în 
acLvăr publici:! s’a și liniștit. Demonstra
ția acesta în miniatură abia a durat atât 
timp, încât timp s’ar pute povesti. După 
representație, s’au adunat studenții în fața 
teatrului și au cântat de trei ori cântecul 
lui Kossuth.

Ofițeri ungari in regimente un
gare. „Egyetertes^ spune, că în cercurile 
politice, cari întrețin legături cu guvernul, 
se vorbesce ca de ceva sigur despre per
mutarea ofițerilor supuși ungari la regi
mentele din Ungaria. Toți ofițerii ungari 
din garnisdnele din Viena, Innsbruck, Graț, 
Praga și din alte garnisăne austriace, vor 
fi readuși, în massă, în Ungaria, locul lor 
ocupându-1 ofițeri, cari nu sunt supuși un

gari. Schimbarea acăsta se va face în di- 
lele proxime, când foile oficiale vor pu
blica 500 de asemenea permutări. „Egyet.- 
ărtes“ adauge, că deși nu vede nimic 
deosebit în faptul acesta, totuși „trebue 
să-l primim cu satisfacție, decă într’adevăr 
va urma*.

Desbaterea pactului in „Reichs- 
rathu. Eri, Marți, s’a început în „Reichs- 
rath“ prima cetire a proiectelor pactului. 
Faptul acesta încă denotă, că parlamentul 
austriac s’a recules și merge înainte cu 
lucrările. „Eremderiblatt'i scriind despre 
acest eveniment dice:

3) Instrucțiile asupra împărțirei ajutorelor în
„Mon. Of.“ din 21 Noemvrie 1865.

„Pentru prima cetire a proiectelor 
pactului s’au anunțat Ia cuvent mai mult 
de 80 oratori. Dedrece însă cei mai mulți 
oratori s’au anunțat la cuvânt numai pen- 
tru-ca să figureze în lista oratorilor cută- 
rui partid, se crede, că desbaterea se va 
sfîrși Vineri. Tariful vamal și legea vămi
lor vor fi predate unei cornisium deose
bite. Celelalte proiecte vor fi date comi- 
siunei pentru pact, care s’a constituit. 
Aceste comisiuni vor lucra paralel11...

Diarele unguresc! relevă faptul acesta 
cu dre-care invidie și nu-și pot suprima 
mirarea, cura de i-a succes lui Koerber a 
capacita partidele în chip așa de norocos, 
încât să pdtă lucra cu ele nejenat și li
niștit. Tot-odată însă aceste diare sunt de 
părere, că decă austriacii au ajuns pănă la 
atâta, adecă pănă la desbaterea proiecte
lor pactului, acesta are a-se atribui și îm
prejurării, că acest pact e favorabil Aus
triei.

0 adresă.
Studenții universitari români din Budapesta, 

cari au primit esemplare din „Cartea de aur11, do
nate de domnul Alexandru de Mocsonyi, au trimis 
ilustrului donator următorea adresă colectivă de 
recunoscință și mulțămire :

llustritatea Vostră!
Când v’ați decis a distribui între uni

versitarii români din Budapesta 25 esemplare 
din „Cartea de aur11 (vol. II.), ați mani
festat de nou și într’onouă formă dragos
tea și îngrijirea părintescă ce‘a-ți păstrat’o
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Un capitol
din domnia lui Cuza-Vodă.1) 

Gestiunea abdicărei. *
De abia se liniștise vuetul din jurul 

corespondenței dintre domnitor și vizir, 
privitor la răscdla de la 3 August 1865, 
și în 4 Decemvrie se deschid camerile.

Prin mesagiul său, domnitorul însciin- 
țeză întâiu camera, că „după un an de 
încercare, vădend, că ea i-a dat dovedi 
de devotament despre care este mândru, 
și dovedi de încredere la care răspunde 
prin încrederea lui, îi încuviințeză prin 
noul regulament dieptul de interpelare, 
sperând, că deputății vor face întrebuin
țare de nouele lor drepturi, cu înțelep
ciunea de care nu s’a depărtat în cursul 
sesiunei trecute11. S’a ridicat în sînul adu- 
nărei mai multe întîmpinări contra acestui 
nou regulament, octroiat de domn în loc

’) Scrierea d-lui A. D. X euopol a apărut în 2 
volume, in 1902, in tipografia Iiiescu fi (jrossu, laș . i

2) Pîcleanu în ședința Camerei din 10 1 
Dec., 1:61 „Mon. Oi.", 16 Decemvrie 1865.

de a fi votat de adunare;2) der art. 16 
din statutul de la 2 Main previdea, că 
„regulamentele interiore ale adunărei elec
tive și ale corpului ponderator se pregă
tesc prin îngrijirea guvernului".

Mai departe, mesagiul amintesce 
emanciparea bisericei românesc! de supu
nerea grecescă, plata primei rate din des
păgubirea proprietarilor cuvenită lor după 
legea rurală, venirea în ajutorul sătenilor 
în lipsă, prin răul an agricol.3), prefacerea 
cursului justiției prin aplicarea noilor co- 
dici și a organisărei judecătoresc!, conce
siunea băncei de circulațiune și de scont, 
acea a drumurilor de fier de la Galați la 
hotarele Austriei și de la Bucuresci la 
Giurgiu, punerea în circulație a mai mul
tor poduri de fier. Cu prilejul enumărărei 
acestor lucrări, domnul se felicită de cu
rentul capitalurilor străine, ce a început 
a-se apleca cătră România, arătând, că în 
tdte țările din lume, se întrebuințeză ca
pitaluri străine, pentru înaintarea civilisa- 
ției. După aceea amintesce convențiile în- 
.cheiate cu puterile vecine, anume con
venția telegrafo-postală cu Austria, Rusia 

și Serbia și convenția de estradare cu 
Austria.4) Anunță pe adunare, că cestiu- 
nea mănăstirilor închinate este aprope de 
a-se resolvi. Vorbind de răscdla din 3 
August, domnitorul, după-ce atinge schim
bul de scrisori cu Porta, adauge, că de
monstrațiile ce a primit de la tote dis
trictele, dovedesc acordul și încrederea 
reciprocă a tronului cu țera: „poporul și 
domnul său sunt strînși uniți într’una și 
aceeași gândire, liniștea și prosperitatea 
scumpei nostre patrii". Legând de acăstă 
cugetare referitbre la persdna lui firul 
ideilor sale, domnitorul încheie mesagiul 
său cu declarația următore: „Fi-ți con
vinși, că eu nu ași vre o putere, care nu 
s’ar întemeia decât pe forță. Fie în ca
pul țărei, -fie alăturea cu d-vostră, eu voiu 
fi tot-deuna cu țera și pentru țeră, fără 
altă țîntă, decât voința națională și ma
rile interese ale României. Eu voesc să 
fie bine sciut, că nicî-odată persona mea, 
nu va fi o împedecare la ori-ce eveni
ment, care ar permite de a consolida edi
ficiul politic Ia a cărui aședare am fost

■*, Convenția telegrafică cu Austria „Mon. 
Of.“, 9 Decemvria 1865, cea cu Rusia, I b i <1, 19 
Decemvrie 1865.

fericit a contribui. In Alexandru loan I. 
domn al României, Românii vor găsi tot- 
deuna pe colonelul Cuza, pe acel colonel 
Cuza, care a proclamat în adunarea ad- 
hoc și camera electivă a Moldovei marile 
principii ale regenerației României și care, 
fiind domn al Moldovei, declara oficial- 
mente înaltelor Puteri garante, când pri- 
mia și corona Valahiei, că el primesce 
acestă îndoită alegere ca espresia neîn- 
doelnică și statornică a voinței naționale 
pentru unire — însă numai ca un deposit 
sacru11.5)

De astă-dată, domnul care pănă 
atunci nu privise nici odată cu plăcere 
necontenitele reamintiri din partea adu
nărei, a promisiunei sale de a lucra pen
tru principele străin, atingea el singur 
cestiunea, ba la un prilegiu atât de so
lemn ca acel al mesagiului, înaintea țărei 
și a lumei întregi.

înainte de a-ne întreba despre pri
cina acestei schimbări în cugetul domnu
lui, să vedem, decă rostirea ei era sin-

6) Mesagiul în „Mon. Of“, din 5 Decem
vrie 1865.
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tot-deuna pentru tinerimea română, ca cel 
mai generos protector al ei.

Noi, cari am avut fericirea să fim 
împărtășiți de acest dar al Ilustrității Vos- 
tre, înțelegem pe deplin rostul acestei do- 
națiuni și simțim, că însemnătatea ei este 
cu mult mai mare, de cum s’ar părâ la 
prima vedere.

Prin acest act de dărnicie, ați țintit 
de sigur la aceea, ca — punendu-ne în 
mână atâtea pagini cuprindetdre de mari 
avânturi naționale, — să puneți temeiu 
dragostei năstre pentru neam, să ne lăr
giți orisontul culturei naționale și să ne 
îndreptați atențiunea cătră acei înaintași 
ai noștri, cari în luptele lor politice de 
acum 40 de ani au desvoltat mare și ad
mirabilă stăruință pentru câștigarea drep
turilor năstre naționale.

Așa credem, că pentru acest dar al 
Ilustrității Vostre nu vom pută fi mulțămi- 
torî într’alt chip mai demn, decât cetind 
cu diligință și dragoste acea mulțime de 
pagini bogate și silindu-ne a scote din 
ele înțelepte învățături pentru viitor, și 
principii, cari să ne călăzescă în vieța pu
blică.

Cetind istoria neamului nostru, ne 
vom face educațiunea națională, de care 
șcăla străină ni-a lipsit. Drept dascăli ne 
vor servi acei ămenî mari, a căror amin
tire împodobesce paginele istoriei națio
nale și a căror esemple de perseveranță 
și de abnegațiune vor fi pentru generațiu- 
nile viităre tot atâtea puternice îndemnuri 
la fapte.

Rugându-ve să primiți espresiunea 
sentimentului nostru de profundă gratitu
dine și recunoscință națională, semnăm: 
Budapesta, 28 Februarie 1903. (Urmeză 
subscrierile).

Activitatea bandelor bulgare.
Diarul „Die ZeiP din Viena publică 

un interesant articol al generalului Zon
ceff — vice președintele comitetului Michai- 
lowsky — asupra activității bandelor bul
găresc! în Macedonia.

Bandele — cjiee Zonceff — se împart 
în două specii, acelea ale vechilor Mace
doneni, cari sunt tradiționale, și acelea ale 
tinerilor macedoneni.

Adeseori se întîmplă că o bandă e 
adăpostită în aceleași sate unde se află 
garnisone turcesc!. Insă trupele sunt leneșe 
și nepăsătăre.

Bandele nu opereză, decât în timpul 
nopții.

In ciocniri ele așteptă, ca Turcii să 
se apropie ca la o distanță de trei sute 
de pași.

Zonceff povestesce, că a fost el în
suși atacat pe vîrful unui munte de două 
compănii. Turcii după ce au tras de la o dis
tanță, s’au depărtat.

Soldații au un mare respect de 
bande.

Ei sunt îngroziți mai cu semă de 
bombele ce aruncă bandele asupra lor.

Zonceff conchide, că forțele militare 
turcesc! nu le-ar pricinui nici o frică în cas 
de conflagrațiune.

*
Din Sofia se anunță, că în diferite 

orașe de provincie s’a început formarea 
unei nouă organisații macedonene din ve
chile comitete disolvate.

Acăstă nouă organisație va purta ti 
tlul de societatea de binefacere.SOIRILE D1LE1.

— 5 Martie v.

Personale. Cetim în „Tel. Rom.“: I. 
P. S. Sa Archiepiscopul și Metropolitul 
loam, a sosit eri, Duminecă la amiadi, de
plin sănătos acasă, venind din Budâ’£!esta, 
unde săptămâna trecută a presidat sinodul 
episcopesc, ședințele representanței funda- 
țiunii Gossdu, și ședințele delegațiunii con- 
gresuale pentru căușele pendente între 
metropolia română și cea serbescă.

■j- Toma Hontilă, bătrânul cu inima 
tînără, care se interesa dejtâte căușele națio
nale și spunea cu atâta mândrie, că și el a 
fost între tinerii entusiaștî car! la 1848 au des- 
hămat caii de la trăsura lui Bărnuțiu și 
au dus pe marele bărbat national în triumf 
pănă la Blașiiă, a repausat în Mocod în 
etate de 72 ani.

Repausatul Toma Hontilă a adresat 
unuia din redactorii noștri înainte de asta 
cu 3 luni o scrisore din care reproducem 
următorele:

„Ore când în dilele mele mai bune, când pe 
sigilele oficiose ale repausatului district al Nftseu- 
dului figurau ca embleme Lupoia laptându-ne stră
bunii, și vulturul cu crucea ’n cioc, ca fost pretore 
al cercului al VI-lea al Zagrei în durată de 15 
ani eu cu comunele ce le administram dela 1861 
—1878 figuram ca abonențl permanențl ai mamei 
„Gazeta Transilvaniei11. De când în partea mate
rială spre complăcerea contrarilor neamului meu 
am slăbit, am fost silit a curma și cu abonarea. 
Acuma câud simțesc că duchul în mine nu are gând 
se îmbetrânescă, mi-am propus că în durata restu
lui vieții mele să abonez „Gazeta11. V’așl trimite și 
eu câte un raport despre starea și aflarea ' somno
rosului nostru ținut.11

6) Așa susține diarele protivnice domnului, 
precum Le Nord 19 (7) Decemvrie 1865 și Le Me
morial diplomatique 24 (12) Decemvrie 1865, spu
nând că principele Cuza nu făcea decât imita pur
tarea regelui Leopold al Belgiei din 1348.

7) Viața lui Cuza-Vodă p. 185. 8J Amintiri, p. 436.

Mocod, 28/XII v. 1902.
ss. Toma Hontilă Mocodeanul.11

Odichnescă în pace!

Recrutări. Ministrul de honved! a 
dat circulară, prin care ordonă începerea 
recrutărilor pe diua de 1 Aprilie.

Preot român în Canada. I. P. S. Sa 
Metropolitul Moldovei a hirotesit, în bi
serica Zlătari, ca confesor și archimandrit, 
conform caninelor și regulelor bisericesc! 
pe protosinghelul Evghenie Ungureanu. 
Noul archimandrit a plecat la Iași, de 
unde Joi va pleca la Hamburg, pentru a | 
se imbarca cu destinația pentru Canada, 
unde va ave să slujăscă ca preot al colo
niei române.

Sesiune estraordinară. La tribuna
lul din Clușiu s’a aglomerat așa de tare 
materialul de judecat, încât președintele 
s’a vădut necesitat a fixa o sesiune es
traordinară a curții cu jurați, care se va 
începe la 30 Martie cu procesul lui Gheor- 
ghe Mohan, inculpat pentru 2 articole 
„agitatoriceu publicate în „Tribuna“ din 
Sibiiu.

De la Academia Română. In cursul 
lunei Februarie a. c. biblioteca Academiei 
Române a fost visitâtă de un număr de 
907 cetitori, cari au consultat 3213 volume, 
284 manuscripte, 3056 documente și 19 
cărți vechi românesc! (1508 — 1830). In sala 
de lucru a bibliotecei se află 1631 cărți, 
11 reviste române și 122 străine. Biblio
teca s’a sporit în cursul acestei luni cu 
434 volume și broșuri, 273 numere de re
viste române, 122 străine, 3 atlase și hărți, 
1 stampă, 2 volume manuscrise, 34 docu
mente și 269 foi volante.

Tinerimea maghiară contra lui 
Bacii și Haynau. Tinerimea universitară 
maghiară din Budapesta a luat inițiativa 
de a-se șterge din rândul „cetățenilor de 
on<5re“ ai Budapestei numele lui Bach 
Schmerling, Haynau și alții, cari figureză 
alături de numele lui Kossuth, Wessele- 
nyi etc.

Studenții români, șerbi și bulgari 
din Paris au fSndat acolo o societate 
studențescă macedonenă de ajutor mutual. 
Studenții greci au refusat de a lua parte 
la constituire acestei societăți.

Regimentul 63 'din Bistriță a că
pătat un nou șef onorar în persona minis
trului de resboiu FM. L.jCavalerJde Pittreich. 
Trei batalione din acest regiment sunt 
detașate în Bosnia.

Sindicatul diariștilor români. Alal- 
tăeri a avut loc la restaurantul lordache 
din Bucuresci a treia masă comună a 
membrilor „Sindicatului diariștilor11. Au 
luat parte la acest dejun un mare număr 
de diariștî, precum și d-1 deputat Vespa
sian Pella și d-1 Leon Lazar, coresponden
tul diarului „Vossische Zeitung“. In tot 
timpul dejunului, a domnit cea mai mare 
animație și cea mai caldă confraternitate. 
S’a hotărît ca, deăre-ce în prima Duminecă 
din Aprilie este diua de Paști viitorul de
jun să aibă loc în ultima Duminecă din 
Martie, adecă în diua de 30.

Logodnă. D-1 loan Munteanu, co
merciant de ferărie și d-na Iohanna Gabel 
anteprenora restaurantului de la Redoută, 
logodiți.

Diare oprite. Ministrul ungar de co- 
merciiă a detras debitul postai pentru foile: 
„Male Bovine* (mai înainte; „Vecernie 
Novosti), „Bosfca11 (,,Odjeku) din Belgrad, 
și a dat circulară tuturor oficiilor poștale, 
ca să le confisce.

Din Herman primim următdrea scire 
„Drept întregire la cele publicate mai în 
urmă în Nr. 33 al prețuitei „Gazete11 — 
în causa neînțelegerilor din Hărman, — 
rog să binevoiți a adauge următorele: 
Prin faptul, că majorității sinodului i-a 
succes să-și alegă comitet parochial după 
dorință,spiritele din popor mai înainte iritate, 
s’au calmat binișor deja în (jiua alegerii. 
Intr’aceea trecând și terminul ce trebuia 
așteptat pentru înaintarea recursului anun
țat, fără a-se mai fi recurat alegerea, spi
ritele s’au liniștit și mai mult. Noul comi
tet parochial și-a ales de președinte pe 
d-1 David Pop, diacon și învățător, er de 
notar pe George N. Gorbu. Se speră, că 
pacea se va restabili în popor pe deplin 
și comuna bisericescă din Herman se va 
bucura erăși de liniștea mult dorită. Se 
așteptă încă trecerea norocosă peste scon- 
tarea cassei și predarea ei în grija celor 
în drept, când afacerile bisericesc! își vor 
urma cursul lor normal. — Un membru 
din comitet11.

Întâmpinare. D-1 preot Demetriu 
Dregan din Dămuc ne trimite o întâmpi
nare la corespondența publicată în Nr. 32 
și 33 ale „Gazetei11 privitor la alegerea co
munală din Bicaz, în care se făcea amin
tire și despre d-sa. D-1 Dregan constată, 
contrar celor afirmate de autorul cores
pondenței, că d-sa n’a corteșit pentru ni
menea și n’a îndemnat pe nimenea a-se 
lăpeda de neamul său, votând pentru 
funcționari străini la comună. Atât d-sa, 
cât și confrații săi nu și-au uitat de che
marea lor în mijlocul poporului. Dovadă 
este faptul, că poporul s’a scandalisat de 
mersul „alegerei", care n’a fost alegere, 
ci numire din partea solgăbirăului. E o 
calomnie ceea-ce i-s’a insinuat dânsului și 
celorlalți domni preoți, și încheie partea 
meritorică a întâmpinării dicend: „Același 
sânge românesc circulă în vinele și ace
leași sentimente locuesc în inimile năstre 
devotate naționalismului și neamului ro
mânesc, ca și în inima autorului corespon
denței11.

întrunire de preoți și învățători ru
rali în Ploesci. Joi, 27 Februarie v., preoții 
și învățătorii rurali din județul Prahova, 
convocați de revisorul școlar al acelui 
județ, d-1 Teodor Georgescu, în adunare 
generală s’a întrunit la orele 10 a. m. în 
sala cea mare a școlei Nr. 1 de băieți din 
Ploesci, în număr de peste 500, spre a-se 
consfătui asupra mijlăcelor de luptă ce 
trebue duse_ pe viitor, pentru înălțarea 
stărei economice, culturale și morale a să- 
tenului român.

Nou baron. Majestatea Sa a confe
rit titlul de baron generalului de divizie 
Georg Bohonczy comandantul garnisănei 
din Budapesta, care de aprope 50 de ani 
servesce în armată.

Colonel alienat. Se scrie din Pe
tersburg, că colonelul Grimm, care pentru

ceră, seu decă era numai o prefăcă
torie ?G)

Dâcă spusele cu care domnitorul își 
încheia mesagiul, nu ar fi fost rostirea 
adevărată a cugetărilor sale, și decă dom
nitorul ar fi avut de gând a-se menține 
înainte în definit la cârma statului, atunci 
cuvintele lui ar fi fost o neiertată, gre- 
șâlă, deăre-ce ele erau menite a-i slăbi 
puterea tocmai pe care ar fi dorit să o 
mențină. In adevăr cum spune Bolinti- 
neanu: „cei cari audiră de abdicare și 
cari pănă atunci îl Servian cu credința 
ce dau speranțele despre întărirea dinas
tiei, credură, că se compromit rmai ținând 
cu o domnie osîndită la mdrte de ea în- 
să-șî, și înturnară ochii în acea parte de 
unde pute veni o nouă vieță. De la ho- 
tărîrea lui de a abdica, nu mai fu consi
derat ca domn. Puțini nu îl tradară11.6 7) 
Decă domnitorul ar fi hrănit visuri dinas

tice precum i-se imputase pe timpul când 
adoptase pe copiii săi firesc!, atunci de 
sigur, că ar fi căutat a deprinde mințile 
încet, încet cu acestă ideie; căci singurul 
mijloc de a împăca omenii cu o gândire, 
este de a-o repeta la prilegiuri bine alese; 
era deci cu totul straniu ca domnul șă 
caute a-și întări posiția lui pe tron, arun
când în mintea lumei ideia abdicărei sale. 
Și că locul din mesagiu unde vorbia d'e 
ea, fusese introdus de însu-și principele 
și era deci rostirea propriului seu gând, 
ni-o spune întâiu logica lucrurilor, întru 
cât nu ne putem închipui ca miniștrii săi 
să-l fi sfătuit a vorbi ast-fel ; apoi avem 
mărturisirea lui A. Papadopol Calimah, 
ministrul său de esterne de atunci, care 
ne spune, că „pasagiul cel vestit, 'în care 
domnitorul amintesce promisiunea făcută 
la a lui alegere, a fost schițat de însu-și 
domnul în ședința consiliului de miniștri, 
ținută la Palat în cjiua de 2 Decemvrie 
1865 u ,8)

Apoi domnitorul trimisese încă din 
1 Octomvrie 1865 împăratului Napoleon 

o scrisore, în care îi împărtășia intenția 
lui fdrte hotărîtă de a abdica, și interve- 
nia pe lângă împărat pentru o înțelegere 
asupra sârtei României. Fusese însărcinat 
cu ducerea acestei scrisori Al. Oantacu- 
zen, fostul ministru al financelor.9) Tote

9) Copia scrisorei domnitorului cătră împă
ratul Francesilor trebue să se afle între hârtiile 
luate de la domnitor, când cu a lui detronare. Nu 
am putut consulta acele hârtii. Urme am putut 
afla și în alte acte : o scrisâre a lui Baligot de 
Beyne cătră principele Carol din 10 (23 Noemv. 
1866 (Hârtiile Boseti), prin care fostul secretar al 
domnitorului detronat cere restituirea hârtiilor lui, 
Al. Papadopol-Calimah în Amintirile lui, ț. 440—442 
aduce mai multe telegrame preschimbate între 
domnitor și Cantacuzen, trimisul său la Paris. In 
una Cantacuzen spune: „sympathies renouvelees 
et plusieurs fois confirmees pendant l’entretien 
pour S. A S. et pour le sort du pays11. Altă te
legramă din 22 Ianuarie 1866 cătră Alexandri: 
„Dites Cantacuzăne assure Majeste que la fin du 
message n’est pas une phrase, mais l’expression 
d’une decision bien arretee11. Mai vedt și scrisorea 
lui Cuza adresată principelui Carol în 20 Aprilie 
'867. (Vedi cap. final) precum și răspunsul princi
pelui Cuza la scrisorea principelui Carol din 4 
Martie 1879 (Ibidem). O depeșă din 3 Februarie 
1866 a cabinetului princiar cătră agentul țerei la 
Paris spune: „Prince remercie cbaudement Can- 

rostirile lui Cuza posteridre detronărei lui, 
confirmă aceeași părere. In scrisdrea adre
sată generalului Golescu, a doua di chiar 
după detronare, 12 Februarie 1866, dom
nitorul cădut repetă cele ce spusese când 
era încă în scaun: „ScițI, că principiul 
proclamat de corpurile statului a fost și 
este încă unica mea țîntă; un principe 
strein putând singur după părerea mea 
asigura sortea României11. In o a doua 
scrisore cătră Golescu, trimisă în momen
tul când fostul domnitor părăsia țera, 
adaoge: „Eu din însu-și a mea voință vin 
se declar solemn, că în împrejurările ac
tuale, ori-ce Român, ori-care ar fi evene- 
mentele, care nu ar concura din tâte pu-

tacuzene. S. A. espere que Cantacuzene aura ex- 
plique ă Sa Majeste le retard de la lettre et ex
prime regrets, que l’agent n’ait pas ăte assez heu- 
reux pour pouvoir remettre lui meme cette let
tre â l’Empereur11. „Aceste telegrame, spune Pap.- 
Oalimah, dovedesc înmânarea scrisorei lui Vodă 
Cuza. împăratul Napoleon se gândi despre candi
datura domnului strein la tronul României, după 
scrisorea lui Vodă-Cuza. Memoriul era ținut se
cret. Mulțl credeau, că declarația din mesagiu era 
numai o frasă. Agentul Tillos nu primesc nici o 
instrucție de la Paris11. 
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trădare 'Jde patrie a fost condamnat la 
exiliu, a înebunit subit și a fost transpor
tat într’o casă de sănătate.

Pentru Românii din America. Nu 
de mult am publicat un apel al Români
lor din Pittsburg, cari s’au constituit în 
societate și apeleză Ia frații lor de aici, 
să contribue cu donațiunî de cărți, pentru 
ca să-și aibă în țăra îndepărtată de peste 
Ocean hrană spirituală. La apelul acesta 
n’a răspuns pănă acuma decât studentul de 
la șc. com. Niculae Vlaicu, care a depus 
la redacția ndstră: 1) un volum din „Răs- 
boiul nostru pentru neatârnare", de George 
Coșbuc, 2) un voi. „Opt piese teatrale", 
de Maria Drăgan și 3) „Frații Brădescu", 
povestire de Silvestru Danilescu.

Mișcarea Boxerilor. Din Peking so
sesc sciri alarmante asupra reluărei agi
tației boxere, cu deosebire la Sud. In urma 
insistențelor consulilor, vice-regele din 
Hong-Kong a ordonat o perchisiție la mai 
mulți capi revoluționari. S’a descoperit un 
deposit de mai multe mii de arme de foc.

Teatru german. Mâne, Joi, se va 
representa comedia în 3 acte „Die goldene 
Eva“, de Franz de Schonthan și Franz 
Koppel-Elfeld.

Se caută un ajutor (adjunct') de no
tar, care să fie Român, om de încredere, 
solid, fără familie. Va avă întreținerea în- 
tregă și salar lunar de la 30—40 corone. 
Postul se pfite ocupa imediat, la un notar 
român din comitatul Albei-inferidre. Pen
tru informațiuni a-se adresa la adminis
trația „Gazetei Transilvaniei", adaugându- 
se o marcă de 15 fii.

0 petiție cu 1001 iscălituri.
La camera de comerciu și industrie 

s’a înaintat erl o petiție iscălită de 1001 
comercianți și industriași, în care se cu
prinde cererea, ca să stărue camera la 
magistrat, eventual la guvern, ca maidanul 
de sub cetățue să fie redat erăși destina- 
țiunei sale vechi, de a servi ca piață 
pentru terg de săptămână și șă revină 
asupra decisiunei representanței comunale, 
în sensul căreia s’a hotărît a semăna acel 
maidan cu ărbă.

Motivele invocate în petiție sunt ur- 
mătdrele:

1) Coraerciul a dat îndărăt de când 
s’a închis acestă piață.

2) Străinii, cari erau obicinuiți a-și 
face aici cumpărăturile și soțiile indus
triașilor și comercianților își acoper nece
sitățile cu mari perderi de timp și bani.

3) Prin acesta s’a produs cumpărarea 
anticipată și prețurile s’au urcat.

4) S’au îngreunat condițiile de traiu.
5) Dările nu le pot achita, decât cu 

mari greutăți.
6) Comuna a perdut mult în taxele 

ce se plăteau mai înainte.

terile lui la realisarea dorinței naționale 
a principiilor proclamate de marile cor
puri ale statului, este un trădător cătră 
nație".10) In sfîrșit reproducem și un loc 
din scrisorea fostului domn cătră P. Gră- 
dișteanu, din 18 Aprilie 1872, interesant 
și prin faptul, că ea arată cum domnul 
caracteriseză însu-șî faptele săvîrșite. de 
el: „O cămeră de bărbați nedestoinici de 
a-se dirigui și supuși adese-ori celor mai 
pierdătore înrîurirî, uitând interesele țărei 
pentru a-le jertfi la sterpe preocupări de 
persdne seu de politică, cari comproroi- 
teau viitorul respingând legile cele mai 
folositore: legea rurală, concesia drumu
rilor de fier. Decă este să se numescă 2 
Maiu o lovitură de stat în contra străi
nului și favorea neatârnărei ndstre națio
nale, o mărturisesc cu mândrie ; der în 
lăuntrul țărei, 2 Maiu a fost o revoluție 
plecată de la tron, nu în scopul de a 
spori puterea ocârmuirei și de a favorisa 
interesele unei dinastii, ci în nobilul pro
gram al divanurilor ad-hoc. Neatîrnarea

10) Românul 14 și 15 Februarie 1866. > oix
■de la Roumanie, 1 Martie 186. Les Principautes- 
Unies desant la conference, Paris, Mars 1866, p. 48.

7) In consecință a urmat o sărăcire 
generală.

Detailând motivarea, petiția releveză 
pagubele provocate prin răsboiul vamal 

I cu România, er prin mutarea locului pen
tru târgul de vite cetățenii au suferit o 
altă pagubă însemnată.

Trebuințele în material brut, lemne, 
scânduri etc. pentru industrie, trebue se le 
cumpere din a doua și a treia mână, dă
rile și taxele sunt mari, ăr concurența nu 
o pot susține industriașii din Brașov cu 
industriașii din alte părți, cari sunt mai 
favorisați în privința taxelor.

Este imperios necesar a stărui la 
magistrat să ridice oprirea vendării înainte 
de orele 10 a. m., pentru-ca fie-care cum
părător să pdtă cumpăra cele trebuinciose 
din prima mână.

In timpul din urmă, au inundat în 
Brașov fel de fel de commis voiagiori, 
cari smulg din mânile industriașilor noștri 
câștigul, ce-1 mai aveau. Omenii ÎȘ' pro
cură cele trebuincidse din afară, ăr in
dustriașii noștri sărăcesc și devin incapa
bili de a suporta sarcinele publice, cari se 
plătesc după cheia ce se aplică în capi
tală, fiind-că Brașovul era considerat de 
cel mai însemnat emporiu comercial și in
dustrial în părțile ardelene.

Cei 1001 de comercianți și indus
triași cer deci cu insistență a se da liber 
erăși maidanul de sub strajă pentru târ
gurile săptămânale și a se introduce ur
mătorul regulament de târg:

Punctele 1—27 sunt în acord cu re
gulamentul de târg plănuit de magistrat.

28) Bulev. Rudolf de la Str. Porții 
pănă la str. Vămii; cartofi, plăcinte de 
K.-Vâsârhely etc.

29) Petiționarii își permit observația 
că în piața Franz Iosef în dilele de terg 
sunt de ajuns 4—5 birji, pentru-ca locul 
devenit astfel liber să se potă utilisa. Ce
lelalte birji se pot plasa în capul strădii 
vămii, porții și a strădii negre.

30) Camera să mijlocescă la guvern, 
ca maidanul cel mare de sub straje să fie 
pavat cu macadam seu petri și se potă fi 
utilisat ca loc pentru terg săptămânal, ca 
și mai ’nainte: pentru lemne de binale, 
șindile, fân, lemne de foc, varză, cepă etc.

Pentru trăsurile, cari nu găsesc loc 
la hanuri, ar fi suficent locul din dosul 
palatului de justiție, vis-a-vis de cimiterul 
catolic.

Realisându-se tdte aceste, Brașovul 
își va redobândi însemnătatea comercială 
și industrială ce o avea mai ’nainte.

— Urmeză 1001 subscrieri.

Convocare.
Adunarea generală ordinară a „Reu- 

niunei române de gimnastică și cântări11, 
convocată pe 3 Martie v. a. c., nu s’a pu
tut ține, nepresentându-se numărul suficient 
de membri, care conform § ului 7 din sta
tute trebue să facă majoritatea absolută a 
membrilor.

lăuntrică a României fiind asigurată, ega
litatea politică și socială aclamată de 
3,000,000 de cetățeni smulși din șărbire 
și înzestrați cu drepturile de cetățeni și 
de proprietari; egalitatea civilă înființată 
prin promulgarea unui nou codice, conce
siunea unor mari lucrări de folos public, 
drumuri de fier, poduri, ce înlesnesc cir
culația și îndecesc daraverile comerciului 
și ale industriei. Și ca isprăvire a acestui 
program, marea ideie, care trebuia în cu
getarea mea, în speranțele mele, să încu- 
nune cariera mea politică, acea pe care 
o expuneam în mesagiul meu din Dec. 
1865, abdicarea mea și instituirea unui 
principe străin prin alegerea nației ro
mânesc!.*')

(Va urma).

n) Scrisorea principelui Cuza cătră P. Gră- 
dițteanu din 18 Aprilie 1872, din Florența (Hârtiile 
Rossetti . Locul de la sfîrșit în textul frances al 
scrisorei sună: „Et comme achâvement de ce pro
gramme, la grande idee qui devait, dans ma pen- 
see, dans mes esperances, couronner ma cariere 
politique, celle que j’exposais dans mon message 
de Decembre 1865, mon abdication et l’institution 
d’un prince etranger par le choix de la nation 
roumaine11.

Gonvocăm dec! pe Luni 10 Martie 
v. a. c. la 5 dre p. m. în sala festivă a 
gimnasiului român pentru a doua oră adu
narea generală, observând, că acăsta se 
va ține în tot cașul cu numărul present 
al membrilor.

Invităm din nou membrii Reuniunei 
ndstre, să binevoăscă a lua parte în număr 
cât de mare la acestă adunare.

Brașov, 5 Martie v. 1903.
< Pentru comitet:
G. GhelariU, Aurel Giortea,

presid. secretar.

O scrisdre a lui Sarafoff.
Sarafoff a adresat din Macedonia o 

scrisdre cătră un redactor al diarului nDie 
Zeitu din Viena, care a întrebat pe șeful 
macedonean, decă n’ar fi timpul ca Mace
donenii să înceteze cu mișcarea, de-6rece 
chestiunea macedonenă este pe mâna ma
rilor puteri.

La acestă întrebare, Sarafoff răspunde 
între altele:

„Am fi nisce trădători de patrie, decă 
am înceta cu răscdlele, înainte de a ve
de cu ochii îmbunătățirea sortei popula- 
țiunei din Macedonia.

Noi cerem reforme, așa cum ni le-a 
garantat tratatul din Berlin. Fără însă ca 
Europa să intervie pe calea armelor, Tur
cia nu va acorda jiicl odată acele reforme. 
Bulgarii macedoneni vor continua să lupte 
până când — decă până atunci vom mai 
trăi — vor preda armele în mânile solda- 
ților europeni.

Cu acăstă convingere, pornim în 
luptă neegală. Fie ca pe pământul udat 
de sânge, să răsară sorele libertății!“

„Puri m.“
i.

In Germania se discută de un timp 
încdce cu patimă despre chestiuni biblice.

Delitzsch, cunoscutul assyrolog și 
teolog, interpretând inscripțiile scdse la 
lumină de cătră societatea orientală ger
mană, a descoperit, că deja la Asirieni 
se găsia legislația, pe care noi o cunos- 
cem sub numele de legislație mosaică, și 
a făcut de aici deducțiuni nu numai re
lativ la testamentul vechiC, der chiar și 
la cel nou, deducțiuni diametral opuse 
învețăturei ce o profesau și o profeseză 
teologii creștini și peste tot popdrele creș
tine. Delitzsch pe cât am înțeles noi, a 
făcut ennnciațiuni, cari în ultima conse- 
cuență ar răsturna întrega economie di
vină, care culminăză în salvarea neamului 
omenesc prin unul născut fiu al său.

Nu seim câtă parte o fi avut în pro
vocarea enunciațiunilor lui Delitzsch soi- 
ința și câtă atavismul evreesc, amestecat 
în tdte mișcările sociale, sciințifice. artis- 
tistice, etc. când e vorba de a distruge, 
câte ceva din ceea ce alcătuia comdră 
neprețuită pentru alte popore. Căci De
litzsch este de origine semită încă re
centă.

Destul, că însuși împăratul Germa
niei, care nu lasă nebăgată în sdmă nici o 
mișcare mai importantă, fie socială, fie 
sciențifică, fie chiar artistică, ca se nu mai 
vorbim de chestiunile politice, într’o scri- 
sore adresată admiralului Hollmann, mem
bru și el în societatea orientală, care se 
ocupă cu săpăturile assyriene, a criticat 
procederea lui Delitzsch.

Scrisorea împăratului s’a publicat nu 
de mult în colonele acestui diar.

La noi se vor fi mirând mulți de 
acest fenomen. Cum ? împăratul să îndrăs- 
nescă a lua cuvântul într’o chestiune 
aparținătore domeniului assyrologiei si stu
diului biblic, în care ramură Delitzsch are 
o competență netăgăduită, pe care nu o 
pote răsturna un diletant, fie el chiar îm
părat !

■ Și mirarea acesta pare îndrep
tățită, judecând lucrurile după împreju
rările de la noi. In Germania însă 
împrejurările sunt altfel. In Germania 
se predă limba hebraică în cursul secun
dar și mulți comercianți, comptabili, ofi
țeri etc. au în casa lor testamentul vechiiî 
în limba originală, și când dispun de o dră 
liberă, ei cetesc biblia în limba hebraică. 
Interesul pentru studiul biblic, prin ur
mare este mult mai intensiv, decât la noi, 
unde în fărte multe familii nu găsesc! 
biblia nici măcar în traduceri. Este ușor 
de înțeles așa-dăr, că o discuție publică 
despre chestiuni biblice în Germania este 
urmărită cu viu interes și cu pricepere.

Dilele acestea cetiam prin (fiare nisce 
sciri despre serbările, ce le-au aranjat 
Evreii din tdte orașele și satele din inci
dentul serbătorii lor naționale „Purim“. 
Serbătorea acesta fiind întemeiată pe o 
carte, care ocupă loc în canonul vechiului 
testament sub numele „Cartea Esterei", 
m’am îndemnat să resfoiesc și eu biblia 
și cetind „Cartea Esterei" să fac și eu 
nisce aprecieri modeste și cu desăvîrșire 
nepretențiose asupra „Purim“-ului.

Cartea Esterei arată cum frumosa 
Evreică Estera, nepota lui Mordechai fii 
înălțată la demnitatea de regină și cum 
prin stăruințele ei și ale unchiului său, 
s’au zădărnicit planurile lui Aman, care mij
locise la regele Ahasver un ordin, ca să se 
ucidă toți jidovii din împărăția lui. Prin 
intervenția Esterei nu numai că s’a re
vocat acel ordin, der s’a dat tocmai un 
ordin contrar, ca să fie ucis „intrigantul" 
Aman cu totă familia lui, ăr Evreilor li-s’a 
dat voie, ca timp de două (file se ucidă 
ei câți vor pută din dușmanii lor, ceeea-ce 
s’a și împlinit.

SS. Părinți spun, că evenimentele 
descrise în acestă carte ne ofer materie 
de meditație salutară și ne arată, cum 
provedința divină face, ca cei îngâmfați 
să fie umiliți, ăr cei umiliți să fie înălțați. 
Sf. Ieronim vede în aceste întâmplări sim- 
bolisarea Bisericei, care și ea va fi expusă 
la multe asupriri, der în cele din urmă 
totuși va eși biruitdre.

In edițiunea „Vulgata" Cartea Es
terei are 16 capitole și biblicii o împart 
în două părți. Anume partea I pănă la 
capitolul 10, care deja în timpurile cele 
mai vechi a fost numărată între cărțile 
sfinte atât la Greci și Latini, cât și la Ji
dovi, er .textul original s’a păstrat pănă 
în dilele ndstre. Partea a doua, de la cap. 
X cuprinde nisce fragmente incoherente, 
cari nu se mai află în textul hebraic și 
de aceea nu se găsesce în canonul Jido
vilor. SS. Părinți însă și biserica grecăscă 
și latinăscă (sinod Cartag. III. Sinodul 
Trident) o admit și partea acăsta. Cartea 
este scrisă după cum se vede din c. IX, 
20 și XII,4 de însuși Mordechai și Estera.

Ceea-ce mai e de observat despre 
serbătorea „Purim", întemeiată pe acăstă 
carte, vom vedă în alt număr.

Oniță.

NECROLOG. Cu inima înfrântă de 
durere anunță jalnica familie, că iubitul 
soț, bunul tată, frate, socru și moș Toma 
Hontila, fost jude cercual în retragere, 
după o bolă îndelungată a reposat în Dom
nul, Sâmbătă la drele 10 din ndpte, în al 
72-lea an al vieții și 45-lea al căsătoriei 
sale. Rămășițele pământesc! se vor aședa 
spre vecinică odihnă Marți în 10 Martie 
la 2 dre d. a. Fie-i țărîna ușdră și memo
ria binecuvântată! Mo cod, la 9 Martie 
1903.

Jalnica familie.ULTIME SCIRI.
Bucuresd, 17 Martie. In ședința 

de erî a Senatului, d-1 P. Giadișteanu 
a adresat ministrului de culte o in
terpelație cu privire la acțiunea di- 
solvantâ a institutelor streine cato
lice din capitală, accentuând pericolul 
de desnaționalisare, ce amenință din 
partea instructiunei în aceste insti
tute, din cari limba română e cu 
desăvîrșire eschisă.

Atena, 17 Martie. Un cțiar frun
taș din Atena scrie, că Grecia e în 
ajun de a încheia o alianță cu Tur
cia. piarul afirmă, că în alianța a- 
câsta va întră și România. O nouă 
întrevedere va ave loc între regele 
Greciei și regele României la Abbazia 
în Aprilie.

Constantinopol, 17 Martie. Pbrta 
comunică, că o luptă a avut loc 
într’o localitate dm districu! Pestovo, 
între Turci și o bandă comandată 
de Sarafoff. Acesta a fugit, lăsân- 
duși calul și mantaua.

POSTA REDACȚIUNEI.
D-lui P. B. — Nereu. Adresați-ve cătră nu

mita fdie. Pote oă vă va da deslușiri mai de-aprope. 
Noi n’avem ounoscință despre cele ce se petrec la 
institutul respectiv.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Oela „Tipografia A. Mureșiaimu 
dâit Brașov, 

se pot procura următârele cărți:
(La cărțile aici înșirr.te este a se mai adauge 

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

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

rațională, de Dr George Maior, profesor 
de agricultură la școla un peri oră dela Fe
răstrău și la Seminarul Nifon Metropoli- 
tul diu Bucurescl. Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, seu Agricultura 
generală. 34 cole de tipar eu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On Mi
nister de Agr'cuitură al României cu do
o’ s' a Nr 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. If Eitotechnia, său cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română cu premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 corone.

Voi. III. Zootechnia, său Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânări? și lăptăria, 49 cdle de 
t’par ou 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, său or
ga isațiunea și administrarea moșiilor mari 
și mici. Costă 8 cortine.

Cartea d lui prof. Maior s« deose- 
b s ;e esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limba și litera1 ura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care trat4ză tote Gestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și tecbnicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, eto.

Economia pentru școlele poporale com- 
pusă de Teodor Roșiii, nvățător la șcdla 
pri cipală fomână din Lăpușul Unguresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. 
porto.)

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lama'-ek, cu un studiu asupra lui Lamar k 
de Pansite losîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

Romârra agricolă, studiu economie de 
Dr. George Maior, profesor de agricultură 
și fost estimafor espert la banca agricolă. 
Motto „Sărac m țâră săracă“. Exiuesou. 
Prețul 2 cor. plus 1/ b. porto.

„Cartea Plugarilor*1 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor“ etc. scrisă de loan 
Gtorgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 b. 
(-j- 6 b. porto).

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. costă cor. 1 60 (fi- porto 
20 bani.)

Grădina de legume, de loan i. 
Negruțiu, profesor în Blașifl. Pentru popo
rul nostru, scrierea d lui orof. Negruțiu, e 
de cel mai mare folos practic. Costă 50 b. 
(plus 5 b. porto).

Vinuri dinpdme, de Gr. Raliu 
prof. Este o carte în care se dau esplicați 
și invețăturî amănunțite asupra modului 
cura este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pome. Prețul 40 b. (cu posta 45 
bani.)

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

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

„Cultura și îngrijirea grâului“, 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 cliivernisalău, de Teodor V. 
Păcățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.)

Cursul la bursa din Viena,
Din 18 Martie n. 1903

Renta ung. de aur 4"/0......................121.35
Renta de corone ung. 4% ... 99 55
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2°/0 . 93.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% . 99.45
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25 
Bonuri rurale ungare 3’/2°/o • • • 93 95
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25
Impr. ung. cu premii......................20').—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 158.—
Renta de hârtie austr..........................100.65
Renta de argint austr......................... 100.65
Renta de aur austr............................121 40
Rente austr. 4°/0 de corone . . 101.20
LosurI din I860.................................. 154.10
Acții de-aie Băncei austro-ungară . 15.96
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 74.85
Acții de-ale Băncei austr. de credit 688.50
NapoleondorI...................................... 19.10
Mărci imperiale germane . . . 117i.l0
London vista.............................  240.12l/2
Paris vista.....................................  95.47* fi
Note italiene..................................... 95:45

Nr. .4113-1903.

PUBLICATION 
referitore la măsurarea și statorirea 

taxelor de apă și a minimului taxe
lor de apă pe anul 1903.

Se aduce la cunoștința publică, 
că s’a pregătit, consemnarea despre 
măsurarea taxelor de apă pentru 
anul 1903 și se pote lua în vedere 
la oficiul de dare orășenesc pe tim
pul de la 20 Martie pănă inclusive 
la 8 Aprilie 1903, de la 8 —12 bre 
înainte de ameițî

Reclamațiunile contra măsurării 
taxelor de apă său a minimului ta
xelor de apă, au a se așterne ver
bal seu în scris la magistratul oră
șenesc în cele 8 c|ile următore adecă 
pănă la 16 Aprilie 1903, căci reda- 
mațiuni făcute mai târfiiu nu se vor 
lua în considerare.

Brass 6, în 14 Martie, 1903. 
1_2 ;885j Magistratul orășenesc.

| Prețuri de tot ieftine! |

Salonul de resturi
Strada iiegrâ nr. 55

au sosit nil transport de mărfuri
iiojiii și annnie:

Stofe de lână pentru Dame,
Flanele,

Luster,
Batist,

Z e p li i r e, 
Bretone,

Mătăsării negre pentru rochi, 
Bluse de mătase, în coiorî 

pentru bluse ;
Confoctinne de rochii,

5

----- rochii de d iin =
și tot ce trebue la confecționarea de rochi. 

Mai recomandăm un asortiment 
bogat de stofe de lână carată, 
pentru bărbați,

eu prețuri forte ieftine.
De o visitare numerosă ru- 

gendune, suntem Cu totă stima

HESCHNEH & SCHWARZ.

Cursul pieței Brașov.
Din 17 Martie n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.94 Venii. 18.98
Argint român. „ 18.70 18.80
Napoleond’orl. „ 19.04 19 08
Galbeni „ 11.20 n 11.30
Mărci germane „ 117.- n 111 08
Lire turcesc! „ 21.40 n —.—
-Scris fonc.Albina 5% 101.- » 102 -
ii ble RusescI „ n

De vensjare 
din mână liberă © ©a să, 
cu 5 odăi, 2 bucătării, grădi
nă, curte spațiosă, posiția cea 
mai frumosă în Strada Căpi
tanului nr. 14 (Prund-Scheiu).

Informații tot acoBo.

|jf In atențiunea Onor. Dame!!! p

■Q După ce mi-am. mutat Magazinul meu de
CoxxfeoținjLnD-i ele ZDa-zuste

«tiu Strada Vămii

în Magazinul meu de haine pentru bărbați q. 
dis» piață Șirul imului Pfi

tot acolo am aranjit un S-ADOLT separat pentru 
| C0NFECȚ1UNI DE DAME, g

Am ondrea a aduce la cunoștința Onor. Dame, că sunt 
în posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențiose in 
acesta branșă.

De ore-ce pentru acest articol nu am absolut spese, 
nimeni nu păte concura cu mine, ce privește ietti- 
nătatea. — Revine la o singură încercare, pentru a se con- 
vinge de cele mai de sus.

Tet-denuna asortiment mare sâ cei mai nou! <) 
Tot-odată inii ieau voie a recomanda și bogatul meu 
DEPOSIT DE HAINE, I 

gseffîtB’&i bărbațsj băețs și copâY, 
după cea mai noă modă, cu prețuri forte ieftine.

Apelând la sprijinul Onor, public, sunt
4-50.(877). cu totă stima

Rog a fi atenție la firma!! HEINRICH SCHUL |

<1
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ApropEmdu^se

Sesoriul de primăvară 
recomandăm On. p. t. public fabricatele «©sire re
cunoscute ca forte bune și renumite în

Stofe moderne pentru bărbați, 
asortiment mare și desenurile cele mai moderne, 
î U f? i\f transiivăweaBii în diferite culori pentru
■—i d JJ Al 1 bărbați și dame, îmbrăcă ninte forte durabilă. 
QWn du IHlifmriP pentru ofițeri și smploiați după regu- 
OlUlu U.U Uliii ui 111 u lament. C o v 6 r e, Cuverturi 

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

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

mare, semnăm
Cu totă stima

Wilhelm Scherg & C<),np‘ 
(5—6.) f’a hi*ica de post a vuri.

M
em

bru în Juriul Budapesta 
1885 

și 
1896.

__------ z e $3 a i i a d’aur Paris ’Ml

Croitorie bărbătescă modernă.
Am onbrea a aduce la cunoștința On. public, că '

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

după cerințele On. public și după ultimele mode. ]

Tot-odată aduc la cunoștință, că mi-a sosit un 
transport mare de stofe engiezesci moderne, ■ 
așa, că se pbte esecuta ori și ce fel de costume fine, pe lângă 
prețurile cele mai convenabile ;

Rog pe On. public a me onora și in viitor cu comandele ' 
asigurându-1 de esecutare solidă și serviciu prompt.

Cu totă stima 
George Bucă j 

croitor, |
(869,5-6) Streid-a Orfanilor nr. T. 1
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


