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Pactul îfi camera din Viena.
Fără sgomctt 8’a început alaltă- 

eri în camera austriacă prima cetire 
a proiectelor pactului economic aus- 
tro-ungar. Cât nu s’a vorbit și nu 
s’a scris despre acest pact de șbse 
ani! Câte temeri, câtă iritațiune nu 
a produs cestiunea lui în totă mo- 
narchia! Era un timp, când se cre
dea, că încurcătura parlamentară în 
Austria, apoi nisuințele opuse reîno- 
irei pactului în condițiile de mai 
înainte, ce se manifestau în Ungaria 
ca și în Austria, și în fine demon
strațiile stângei estreme maghiare în 
contra teritoriului vamal comun, vor 
face se isbucnescă o crisă seriosă, 
care ar fi sguduit dualismul din te 
melie. Conferențele dintre miniștrii 
ungari și austriac! de pe la finele 
anului trecut, cari păreau a nu mai 
avb sfîrșit, erau urmărite încă cu 
mare încordare de totă lumea din 
rnonarchie.

După atâta încordare a trebuit 
se urmeze înse și descordare și în- 
tr’adever se pare că de vre-o doue 
luni poporațiunea atât de hărțuită 
cu cestiunl de aceste — din cari nu 
se alege decât cu-o neîntreruptă ur
care a sarcinelor publice și cu alte 
multe neajunsuri și nedreptăți — a 
devenit indiferentă față, cu întreba
rea decă pactul se va putb încheia 
pe cale parlamentară, ori ca va da 
nascere unei nouă și necalculabile 
crise în raporturile dintre cele doue 
state dualiste?

In mijlocul unei astfel de dis- 
posițiunî, ce a început se fie mai 
tempită față cu marea importanță a 
pactului economic, s’a început în ca
mera din Viena desbaterea proiec
telor de lege privitore la el.

Pentru prima cetire s’au înscris 
la cuvent ca la o sută de deputați. 
Semn, că totuși nu se ignorâză grava 

și deosebita însemnătate economică 
și politică a acelor proiecte de lege.

Se va încinge dbr în parlamen
tul austriac o desbatere liniștită, 
der forte însemnată nu numai în ce 
privesce cestiunea pactului în înțe
lesul strins al cuvântului, ci și în ce 
se referă la legăturile dintre Aus
tria și Ungaria, ce deja de mult au 
început a-se slăbi vecjend cu ochii.

Ministru-președinte Koerber a 
făcut ce a făcut și a scăpat de ob- 
strucțiune. Urmarea e, că Reichsra- 
thul deja a început discuțiunea legi
lor pactului.

Ce va face înse d-1 Szell? Scă- 
pa-va și el de îmbrățișările obstruc- 
țiunei și când, pentru a pune în des
batere proiectele pactului ? Ori că 
oposiția, care combate cu atâta înver
șunare legea militară, va face obstruc
ție și în contra proiectelor pactului?

Aceste sunt întrebări, la cari 
ac|î nu se pote răspunde, der cari 
ne arată, că crisa s’a amânat întru 
câtva, der n’a putut fi întru nimic 
delăturată prin învoirea stabilită între 
Szell și Koerber la anul nou.

Austriacii nu sunt mulțumiți cu 
pactul present, care ar fi reu pentru 
ei, der’cjic, că, deocamdată cel puțin, 
ar pute fi chiar mai reu făr’ de reu. 
De altă parte cei din camera vie- 
nesă ved, că, lucrurile în rnonarchie 
iau o direcțiune, încât separațiunea 
economică și vamală a statelor dua
liste a ajuns a fi numai o cestiune 
de scurt timp.

Dincolo, în partea austriacă, sunt 
afil mai numeroși cei ce doresc di
vorțul, ca în partea ungară a monar- 
chiei. Deja între bărbații politici din 
Viena domnesce părerea, că, de 
se va și încheia, pactul de față va fi 
cel din urmă, pe care’l va încheia 
Austria cu Ungaria.

Kossuthiștii și proiectele mili
tare. In conferența de alaltăerî săra a 
partidului kossuthist, s’a adus la cunos- 
cința membrilor, că partidul e în stare a 
continua obstrucția contra proiectelor mi
litare timp nedeterminat. Partidul dispune 
încă de 39 oratori, cari vor lua cuvântul, 
în desbaterea generală, contra proiectelor. 
Se vor țină meetingurî de protestare con
tra proiectelor, la 22 1. c., în Gti iolld, Vaț, 
Torbk-Szt.-Miklos, Pojun, Fot, Ungvar, er 
în 25 1. c. în Erzebetfalva, Zombor și Săt- 
mariu. La fie-care din aceste meetingurî, 
partidul își trimite representanții.

Austriacii și Ungurii.
(Pactul austro-ungar.)

Parlamentul austriac a început alal
tăerî prima cetire a proiectelor pactului 
vamal austro-ungar. In ședința de Marți 
au vorbit șese oratori, dintre cari trei s’au 
ocupat mult cu raporturile dintre Austria 
și Ungaria și cu afacerile interne ale Un
gariei.

Cehul agrar Prazek a declarat, că 
deși partidul seu este în principiu pentru 
teritoriul vamal independent, totuși agra- 
rianii cehi întră în discuția pactului, în 
speranța, că guvernul va liniști tote na
ționalitățile Austriei și va consolida pute
rea ei față cu Ungaria.

Baernreither recundsce perseveranța 
și dibăcia, cu care guvernul actual a re- 
presentat interesele Austriei în tratările 
cu Ungaria. E convins, că pactul va fi 
primit, deși cu sentimentul, că starea ac
tuală nu pote se mai dureze mult timp, 
stare, care esistând așa cum esistă, abia 
se mai pdte vorbi despre teritoriu vamal 
comun. Pactul trebue primit, fiind-că o se- 
parațiune ar fi un reu mai mare, decât co
muniunea. Pactul înse nu e permis se fie 
considerat ca un punct de repaus, ci 
numai ca o îndemnare spre muncă ener
gică. Vom căuta o nouă formă — conti
nuă oratorul — pentru comuniunea cu Un
garia, și vom afla-o. Restabilirea raportu

rilor normale în Austria și Ungaria ne va 
da forță, ca în calitate de stat unitar (Ge- 
sainmtstaat) să privim cu încredere în viitor. 
Din punctul de vedere al statului unitar 
condamnă bucuria unora, că actual
mente raporturile sunt rele în Ungaria. 
Interesul monarchiei pretinde, ca atât din- 
edee, cât și dincolo de Laita .lucrurile să 
mârgă bine și raporturile să fie aranjate.

Lindner spune, că Ungurii vor să 
sgudue basa unității armatei. Germanii din 
Ungaria sunt prigoniți în așa chip, încât 
împăratul Austriei ar trebui să strige odată 
regelui Ungariei: S’a sfîrșit cu răbdarea 
nostră! N’aștăptă nimic bun la pact, de 
aceea declară că nu primesce proiectele.

Lemisch dice, că pănă când între 
Austria și Ungaria va esista uniune va
mală, tariful vamal va servi interesele un
gare. De aceea agrarianii și industriașii 
austriac! ar trebui să procedă cu puteri 
unite contra comuniunei vamale, pentru- 
ca Austria să fie independentă. Unii se mân- 
găe cu aceea, că pactul acesta este ulti
mul. Oratorul înse nu crede, că în timp 
de (jece ani Ungaria va progresa atât de 
mult cu pregătirile sale, încât se potă eli
mina pe Austria. Apoi continuă așa (după 
raportul lui „Bud. Hirlap“ de la 18 Martie):

Naționalitățile nemaghiare din Unga
ria ar trebui să se deștepte odată în con- 
sciința naționalității lor, și bravii Șvabi ar 
trebui să aibă în vedere, că ei au servit 
pănă acum de pat cald micei grădini ma
ghiare, ca și Germanii din Austria. Va fi 
în folosul lor, decă anti-semitismul va lua 
în Ungaria proporții mai mari. Antisemi
tismul dorme încă, der decă se va trezi, 
înșiși Maghiarii adevărați vor vedâ, ce 
li-au făcut Jidovii. Ura și disprețul cu 
care Ungaria se pdrtă față de Austria, în 
mare parte e de origine jidovescă și cei 
din Ungaria încă vor băga de sâmă ames
tecul grozav al maghiarimei cu jidovimea. 
O’o Ungarie purificată vom pute, pote, să 
încheiem un pact sănătos. Onorea națio
nală ne îndâmnă, să luăm posiție contra 
semito-avarilor. Cu acesta datorim noi și

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Un capitol
din domnia lui Cuza-Vodă.1) 

Cestiunea abdicărei.

(Fine).

Fără îndoiâlă, că nu s’a găsit mijlo
cul de a pătrunde în tainele consciinței 
omenesc!; der se pdte cel puțin indirect 
conchide din rostirile esteriăre asupra îm- 
boldirilor ce le determină, și- după dove- 
dile adunate ni-se pare peste putință de 
conchis alt-fel, decât, că Alexandru loan I. 
când rostise cătră adunare însămnătdrea 
hotărîre de a-se retrage din domnie, nu 
fățărîse numai o închipuire înșelătăre, ci 
adusese la lumină chiar fundul cugetu
lui său.

Ce împrejurări înse împingea pe 
domnitor la părăsirea puterei?

Cu tote că de la început chiar, la 
urcarea lui pe tronul îngemănat al ambe
lor țări române, el declarase, că se suie 
în el numai pentru a lucra la deplina rea- 
lisare a principiilor formulate de divanu- 
rile ad-hoc, deci la aducerea unui prin
cipe strein, nu se pote tăgădui, că el își 
puse ca țîntă îndeplinirea întregului lor 

program, cătră care el alipi pe acel tras 
de Convenția de Paris — transformarea 
societății românesc! din starea sa medie
vală în una modernă și civilisată. Era fi
resc lucru, ca el să-și pună ambiția lui în 
aducerea la îndeplinire a acestor trans
formări și se nu se mulțărnescă, după a 
lui întronare, numai cu stăruința pentru 
principele strein, er el se se cobdre de pe 
înălțimea la care fusese urcat, fără a lăsa 
alte urme de trecerea lui pe ea, decât 
aceea de a fi fost o neînsemnată verigă 
între trecut și viitor. Era peste putință, 
omenesce vorbind, ca colonelul Ouza de
venit domn al ambelor țări române, se 
nu-șî pună ambiția lui întâiu în realisarea 
unirei desăvîrșite, și după-ce acesta îi is- 
buti, se nu pună umărul și la aducerea la 
îndeplinire a celor-lalte măsuri prevăzute 
de Convenție: introducerea egalității ci
vile și politice și îmbunătățirea sorții ță
ranilor; apoi și altă cestiune, pe care o 
moștenise nedeslegată de la vremile mai 
vechi, desrobirea mănăstirilor și a biseri- 
cei din lanțurile grecismului. Când sărtea 
îl adusese în fruntea țărilor române în o 
epocă de probleme atât de grele și de 
complicate, pute el, decă se simția înzes
trat cu vlaga și cu destoinicia trebuitdre, 
se nu cerce a lor deslegare, ci se lucreze 

numai cât pentru a ceda tronul unui al
tuia, care se le deslege în locul lui? Ori
cine cundsce sufletul omenesc, ori-cine 
își dă semă de farmecul luptei cu greu
tățile și de adânca mulțămire sufletescă 
de a-le fi învins; ori-cine scie ce este am
biția, mai ales când ea este călăuzită de 
simțământul altruist de a face binele se
menilor; ori-cine va privi la toți condu
cătorii omenirei, cari nici unul nu și-a pă
răsit rolul, ci toți au căutat să-l întindă, cu 
cât cresceau isbâncjile în jurul lor, va 
conveni, că ar fi fost a-se cere o lăpădare 
de sine supra-omenescă de a lăsa la o 
parte prilegiul lucrărei personale și a-se 
mulțămi numai de a sluji de treptă pentru 
înălțarea altuia. De aceea îl și vedem pe 
Alexandru Ioan I. atât de supărat și de 
pornit contra tuturor acelor ce, în cursul 
domniei lui, voiau să-l vadă înlocuit, pe 
când el era tocmai în toiul deslegărei ma
rilor cestiunl pe cari împrejurările le im
pusese asupra domniei lui. De aceea se 
supăra el pe ministeriul loan Ghica din 
Moldova, când acesta adereză la propu
nerea lui Oogălniceanu prin care amintea 
din nou domnitorului făgăduințele sale 
privitore la domnul strein; de aceea este 
atât de adenc rănit de desbaterea reînoită 
a principelui străin în adunarea din 1863 

și alternativa în care fusese pus, său de 
a abdica seu de a-se pune de-asupra le
gilor la sfîrșitul sesiunei din 1864, îl îm
pinge la lovitura de stat: căci el avea 
încă de resolvit pdte cestiunea cea mai 
grea a întregei sale domnii, cestiunea 
rurală.

Acum însă, la începutul sesiunei din 
1866, posițiunea domnitorului se schim
base cu totul. Tote reformele cele mari, 
unirea, secularisarea averilor mănăstiresc!, 
legea rurală, schimbarea sistemului elec
toral și democratisarea societății, egalita
tea civilă întemeiată pe noii codicl, eman
ciparea bisericei — fusese îndeplinite, și 
tocmai acestă îngrămădire pre mare de 
acte însemnate apăsa asupra lui. Făcuse 
prâ mult și ce-i mai rămânea de făcut, în 
limitele putinței de atunci, era numai lu
crare de a doua mână. Cum observă 
Trompeta Garpaților „el gârbovise cu de- 
săvîrșire prin producția sa uriașă de 5 
anî, și din (liua când a consacrat viâța 
lui producătore prin plebiscitul național 
recunoscut de Europa întrâgă ca act so
lemn, ca manifest inviolabil al deplinei 
autonomii, Vodă-Cuza ajunse la apogeul 
său, cu tote forțele sale producătdre sleite; 
nu se mai pute menține pe acestă culme, 
pentru-că nu mai pute produce nimic egal 
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fraților de sânge din Ungaria. Nu ne pasă, | 
decă presidentul dietei ungare ascultă li- I 
niștit când se vorbesce că soldații maghiari 
tânjesc sub stindardul negru-galben; nu 
ne pasă când în Ungaria se abordeză ces
tiunea incompatibilității coronei austriace 
cu corona ungară, deși va fi interesant se 
seim, cum se vor forma lucrurile sub a 
doua generație, când pe tronul austriac va 
șede unul, pe tronul ungar altul. Nu ne 
pasă când un jidano-maghiar amenință cu 
înființarea unui partid anti-monarchic. Ne
am deprins, deja de pe timpurile bătrânu
lui Kossuth, ca acei domni să pună corona 
ungară pe capul unuia, care nu e din fa
milia Habsburgilor. Nu putem însă să fim 
indiferenți, când frații noștri de sânge sunt 
asupriți în mod brusc și sunt forțați a re
nunța la naționalitatea lor și a deveni Ma
ghiari, — ceea-ce în Ungaria e posibil cu 
prețul unui timbru de o coronă. N’am ave 
nimic de obiectat, decă s’ar înființa cât 
mai curând armata maghiară, cum doresc 
Maghiarii.. .Căci atunci vom cheltui banii 
pentru armata austriacă, er plata pentru 
susținerea părții ungare a armatei am 
ceda-o amicilor noștri de peste Laita. Noi 
nu vom împiedeca Ungaria în nisuința de 
a-și câștiga independența. Trebue însă să 
grijim, ca să nu cheltuim prea multi bani 
austriac! pentru pregătirea acestei inde
pendențe. Decă în dieta ungară se rostesc 
cuvinte aspre la adresa Austriei, atunci 
nu e la loc touul elegie, ce-1 audim aici 
de pe băncile ministeriale, când e vorba 
de Ungaria.

Desbaterea s’a continuat eri.SOIRILE BILEI.A
— 6 Martie v.

Uniforme de teatru confiscate. Ou 
ocasiunea representației demonstrative 
„Gott erhalte“, ce s’a dat la 14 Martie în 
Budapesta, s’au întrebuințat uniforme de 
honvedi. După representație s’a presentat 
un comisar de poliție la directorul tea
trului, cerând să-i arate uniformele. Poliția 
primise anume o anonimă, în care se 
spune, că piesele de uniformă pdrtă stam
pila academiei militare „Ludovica", de 
unde probabil au fost furate. Poliția a 
vădut în adevăr stampila Ludovicei și a 
confiscat uniformele, deși directorul a de
clarat, că le-a cumpărat de la firma Hecht, 
care furniseză uniforme și pentru alte 
teatre. In chestiunea uniformelor koșu- 
thistul Gal a interpelat eri în dietă. Szell 
a răspuns, că în urma cercetării s’a des
coperit, că Hecht a cumpărat bonafide 
acele uniforme. Poliția le-a restituit direc
torului.

Visita lui Wilhelm II la curtea 
din Dresda. Dilele acestea împăratul Ger

maniei a făcut o visită la curtea din 
Dresda. La dejunul, ce s’a dat în onorea 
lui, împăratul a ridicat un trast în sănă
tatea regelui Gheorghe, asigurându-1 de 
simpatia sa nealterată.

— Regele Gheorghe înainte de a pleca 
la sud, spre a-și căuta de sănătate, a adre
sat poporului saxon un manifest în care 
amintind de nenorocirea recentă, (jice, că 
aceea a fost provocată de patima nesă
buită a principesei, care încă mai demult 
era o femeie cădută. Regele declară, că 
plăcă din țeră în covingerea firmă, că po
porul i-a păstrat vechea încredere și 
iubire.

Trei milione pentru o reședință. 
Pentru noua reședință a împăratului Wil
helm II în Posen, statul a votat 3 milione 
mărci cu cari se va construi castelul im
perial. împăratul va merge regulat în toți 
anii să locuiescă câte-va iuni la Posen, 
după cum face cu reședință sa din Al- 
sația.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat de la d-1 paroch 
Dr. Vas. Saftu și de la d-1 diacon loan Prișcu 
câte 7 cor. (cu totul 14 cor.), onorariul d-lor 
de la parastasul pentru binefăcătorii me
sei studenților, pe care l-au oferit mărini
mos fondului mesei studenților; de la d-1 
Dr. I. Cloje 10 cor. la „Fundaț. Haral. T. 
Stănescu" p. masa stud.

In loc de cunună peritore pe mor
mântul decedatului șef tractual, a M. O. 
D. Traian Mețianu, au întrat următârele 
contribuiri, din partea preoțimei tractului 
Bran: Leonte Pușcariu, paroch Sohodol, 
Virgil Pop, paroch Cristian, George Babeș 
paroch Sohodol, Aron Gogonea, paroch 
Poiana Mărului, George Tișca, paroch 
Moeciul superior, Moise Micu, paroch Po
iana Mărului, Iacob Zorea paroch Vlădeni 
câte 2 cor. Ilarion Plotogea, paroch To- 
hanul nou, N. N. paroch Zârnesci, N. N. 
paroch Zârnesci, Iosif Oomanescu j. paroch 
Ghimbav, losif Oomanescu s. paroch Ood- 
lea, loan Moșoiu, paroch Șimon, Ioan Mă- 
noiu, capelan câte 1 cor. Nicolae Mănoiu, 
paroch Șimon 50 bani, N. N. paroch Râș
nov 1 cor. loan Oențu paroch Sirnea 1 cor. 
Isaia Enescu, paroch Cheia 1 cor. Suma 
cor: 24-50. Tot în același scop au în
trat încă 20 cor. de la d-1 Nic. Garoiu, 
adv. în Zârnesci. Primescă pioșii donatori 
cele mai căldurdse mulțămite. — Direcț. scol, 
medii gr. or. române.

Cadravu găsit. In dina de 17 Mar
tie s’a găsit în pădurea comunei Seliște 
cadravul lui Dumitru Țintea din acea 
comună. Procuratura din Sibiiu a trimis 
la fața locului o anchetă.

Promoție. In 14 1. c. a fost promo
vat la gradul de Dr. în sciințele juridice 

la universitatea din Clușitî, d-1 Corneliu 
Rusu, fiiul parochului gr. cat. din Țaga.

Anunț de concert. După cum aflăm, 
în 27 curent se va da în sala hotelului 
Orient un concert de virtuosul violinist: 
Arno Hilf, profesor la Conservatorul re
gesc, din Lipsea cu concursul binevoitor 
al domnei Daisy Krones și al domnului 
director de musică Rudolf Lassel din Bra
șov. Programul se va publica mai târdiu. 
Domnul Arno Hilf a fost instructorul la 
Conservatorul din Lipsea al tînerului și 
bine apreciatului violinist brașovean, d-1 
Rudolf Matcher.

împușcat prin ferestrâ. Moise Bratu 
(Tișcu) din comuna Silaș (Bănat) era om 
forte bogat. Intr’una din serile trecute 
Moise ședea singur la masă, — nevastă-sa 
se duse undeva. — De-odată se audi de 
afară o pușcătură și un proiectil străbă
tând prin ferestră îl nimeri pe Bratu drept 
în tîmplă, așa că nenorocitul cădii mort 
la pământ. Bratu era în etate de 68 ani 
și moșneagului i-se aprinsese călcâiele anul 
trecut după o fată, tip de frumseță, pe 
care o și lua de nevastă. înainte de cu
nunie Bratu îșî făcu testamentul, conform 
căruiatotă averea sase o moștenescă după 
mortea lui tinera sa nevastă. Trecu cu
nunia și veniră așa numitele săptămâni de 
mere. Der abia intrară în ele și moșneagul 
începu să-și tortureze nevasta cu scene 
de gelosie și cu bătăi. In ce legătură va 
fi stând gelosia, bătăile și testamentul cu 
proiectilul, care îl trimise pe Bratu pe 
cealaltă lume, acesta o va descurca jude
cătoria din Buziaș, pe care procurorul din 
Timișora a însărcinat’o cu cercetarea.

Profesorul de la facultatea teolo
gică și Veszi. Dilele acestea — profeso
rul din limbile semitice de la facultatea 
teologică din Budapesta, Dr. Gh. Kariyur- 
szky și-a serbat aniversarea a 50-a a nas- 
cerei. Din acest incident a dat pretinilor 
sei o cină copidsă. Deputății Bako și ju- 
pânul Veszi (1), neputând lua parte la 
acest ospeț, l’au felicitat în nisce versuri 
detestabile, pe cari le publică „M. Szou. 
Tonul acestor versuri, în cari între altele 
pretinii îi doresc profesorului, ca se fie să
nătos și să cheltuescă cât se pdte de pu
țin la farmacie și se rămână mai mult de 
cheltuielă pentru „Inczi“ — (1), este din cele 
mai disgustătdre....

Isprăvile călugărilor ruși. Diarele 
francese au început să înregistreze scirî 
despre nisce fapte murdare a călugărilor 
ruși. „La Presse“ din Paris pritnesce din 
Moscva scirea, că nisce călugări au furat 
pe o frumosă domnișdră rusă din înalta 
aristocrație locală, pe care au batjocurit’o. 

I Poliția a descoperit răpirea.

Jacques bărbier. In Paris s’a ivit 
'un nou Jacques, nu însă Jacques spinte
cătorul, ci Jacques bărbierul. Individul 
acesta are mania de a sta la pândă pe la 
colțurile strădilor de pe la periferia ora
șului și decă trece pe acolo vr’o damă so
litară, sare la ea cu un briciu și îi taie 
părul, ba pe unele le-a ras chiar pe cap. 
Poliția nu l’a putut prinde pănă acuma, 
se bănuesce însă că este un fost conta
bil de bancă cu numele Jacques Valgras.

Fie-care scie, că semințele impreg
nate de napi ale lui Mauthner pentru nu
treț, dau cele mai bune râde, de aseme
nea ca semințe pentru grădini dau cele 
mai fruraose zarzavaturi și din semințele 
de flori ale lui Mauthner ies cele mai fru- 
mose flori. Ou un cuvânt, semințele lui 
Mauthner sunt cele mai bune, depositele 
cele mai mari și prețurile de tot eftine.

Românii macedoneni.
Un fost ministru conservator, într’o 

convorbire ce a avut’o cu colaboratorul 
diarului „Cronica* din Bucuresci, a făcut 
mai multe declarații importante cu pri
vire la cestiunea macedoneană.

— Ce credeți despre situația actuală 
din Macedonia, l’a întrebat colaboratorul 
„Cronicei".

— Eu cred așa: Turcia va acorda 
un simulacru de reforme, de cari vor pro
fita mai mult Bulgarii și Grecii. Româ
nii vor fi păstrați, fără se joce vre-un rol 
politic...

— Așa ar fi, decă numărul Români
lor Macedoneni n’ar fi destul de mare.

— In afară de Trikala, dise fostul 
ministru, eu nu cunosc în Macedonia alt 
oraș românesc.

— Tricala este în Tesalia; în Ma
cedonia sunt mai multe orășele și orașe 
românescl, cum este Bitolia cu 15.000 de 
Români...

— N’am audit de așa ceva. Der, în 
sfîrșit. Dăcă Românii macedoneni pretind 
drepturi la vieță politică, atunci trebue 
se facă ca Bulgarii. Trebue să lupte cu 
armele, să-și expue piepturile la gldnțele 
și baionetele turcesc!, pentru-ca Europa 
să ție semă de ei. Cu vorbe frumdse, cu 
tirade de patriotism, cu articole literare 
făcute la Bucuresci, nu se face cestie na
țională. Suntem sătui de tote acestea... Cu 
memorii, cu proteste și cu articole de 
diare, nu se face cestiune națională.

— D-vdstră descuragiați pe naționa
liști. Cestiunea din Macedonia depinde de 
modul de vedere și de gradul de interes 
al bărbaților politici din România. Dâcă 
în Sofia n’ar fi un centru de mișcare ma
cedoneană, în Macedonia nu s’ar fi pro
dus nici o răscdlă, observă colaboratorul 
„Cronicei11.

’) Viața lui Ouza Vodă p. 117 și p. 125.
2) Asupra lui Librecht, origina lui vedl Fri- 

deric Dame, Histoire contemporaine de la Xoumanie, 
Paris, 1901. Decă nu ne-am referit mai des la re- 
sumatul în destul de bine făcut din domnia lui 
Cuza al d-lui Dame, este fiind că tocmai era numai 
un resumat, oare nu putea fi utilisat în o scriere 
mai pe larg.

3) Viața lui Cuza Vod'\ p. 128. 4) Mai sus p. 49.

cu ceea-ce produsese. Două fulgere numai 
a mai putut da spre rechemarea splendd- 
rei sale trecute: independența bisericei și 
scrisorea cătră Portă".1)

Pe lângă acestă împrejurare, se mai 
adauge și nemulțămirea aruncată în țeră 
prin reformele lui, cari loviau de-ocam- 
dată aprope în tâte interesele. In afară 
de partidul boieresc, ce se simțise sdrobit 
prin măsurile egalitare luate de domnitor, 
partidul stângei, ce tot sporia în număr cu 
cât țera se deștepta, nu-i pute ierta su
grumarea libertăților publice și mai cu 
semă pe aceea a presei ce rămânea tot în
cătușată sub regimul ordonanței din 1859. 
Adusese nu e vorba omeni noi în adu
nare; der acești omeni, îndată-ce se vă- 
dură în trebi, se deștepfară și trecură în 
partea fruntașilor apărători ai dreptului 
poporului față cu ocârmuirea, precum se 
vădii acesta pre bine din ținuta adunărei 
în a doua ei sesiune, acea din 1865—1866. 
Numărul omenilor pe cari se răzămase 
domnia lui, se subția necontenit, încât 
cum ne spune Bolintirieanu, „nația a fost 
indiferentă la căderea lui Cuza, ■ fiind-că 
după 2 Maiu guvernul devenise absolut“.

Cătră același resultat ducea însă și 
alte părți ale purtărei lui: adoptarea co-

’) Trompeta Carpaților, 24 Februarie 1864. 

piilor cunoscuți de tdtă lumea ca adul
terini, lovise prea în fața moralei publice, 
chiar în o țera cu moravurile rătăcite pre
cum era România. Apoi era în destul de 
firesc lucru a se presupune, că adoptarea 
să făcuse în scopul „de a se declara un 
copil de moștenitor al tronului".*) Carac
terul domnitorului nepăsător și temător 
de oboselă, lăsase în curând pe acei ce-1 
încunjurau mai de aprope să pună mâna 
pe conducerea trebilor. Se introdusese un 
regim de camarilă, în care erau a toț-pu- 
ternicii Librecht, Docan, Pisoschi.2) Bolin- 
tineanu spune că, acestă camarilă a pier
dut pe d-1 Cuza. De cum ea începu, se 
simți o mare schimbare chiar și în carac
terul domnului. Totă curtea cu miniștrii 
împreună recunosceau autoritatea ei. De 
aici se numeau și se destituiau funcțio
narii : de aici se opria de multe-ori acția 
miniștrilor seu se elibera11.3) In sfârșit fi
nanțele nu se puteau îmbunătăți cu nici 

un preț, și fie-care budget se solda cu de
ficite și se echilibra cu împrumuturi, pro
ducând nemulțămiri în totă lumea; er 
funcționarii erau neplătiți cu lunile și 
dajnlcii amenințați necontenit cu noue 
sarcini.

Așa era posiția lui lăuntrică. In afară 
nu stetea mai bine. Afară de puterile a- 
cele, cari tot-deuna îl combătuse, precum 
erau Austria și Rusia, acuma și Francia, 
puternicul lui sprijin în t<5te vremile de 
grea cumpănă prin care trecuse, îl pără
sise. De la nota înserată în Moniteur du 
Soir din 21 Sept. 1865,4) în care se res
trângea supărarea curței francese, chip 
pentru isbucnirea turburărilor din 3 Au
gust, raporturile cu Franța merseră tot 
înreutățendu-se și, lucru curis, învinuirea 
de căpitenie ce se aducea domnitorului, 
era plecarea lui cătră Rusia, când pe de 
altă parte cabinetul rusesc îl învinuia de 
prea marea supunere la politica francesă. 
Chiar scopul lui de abdicare, manifestat 
prin mesagiul din Decemvrie 1865, se in
terpreta ca o manoperă menită a aduce 
un principe rusesc, pe ducele de Leuch- 
tenberg, în fruntea României. Așa Ije 
Temps spunea, că „domnitorul sciâ, că 

prin acestă declarație, el măgulia pe Ru
sia și că s’ar apropia de dânsa. Rusia în 
adevăr, nu trebue s’o uităm, ține un su
veran gata, și în dina când Cuza ar ab
dica, principele de Leuchtenberg ar fi 
acolo. Inse cu el, Rusia ar domni cum a 
domnit cu gospodarii și cu căimăcamii de 
altă dată. Btă încotro bate vântul pentru 
moment. Declarația lui Cuza, sub o formă 
de patriotism nehotărît și de generalitate, 
conține o amenințare la adresa Turciei, 
Austriei și a Franței".5) Și Lelemps 
este un organ potrivnic domnului, nu este 
el singur, care pomenesce despre svonu- 
rile ce umblau pe atunci. Le Sibcle, organ 
prietinesc, spunea și el că „naționalitatea 
română ar fi în primejdie, dâcă s’ar lăsa 
mai mult timp să se răspândescă vuetul, 
că domnitorul ales de ambele adunări ar 
fi dispus a lăsa vacantă puterea esecu- 
tivă. Astfel de situațiuni nu pot se se 
prelungescă fără pericol. Se vorbesce de 
principi ruși, austriac!, de federații. Cel

5) Le Temps 11 Ianuarie 1866 (30 Decemvrie 
1865.) ])iarul revine asupra chestiunei în numerul 
seu din 12 Ianuarie (31 Dec.) 1836. „Ce chef de la 
Rcumaine aurait jete Ies regars vers St. Pdters- 
bourg et fait briller aux yeux de la Russie l’es 
poir de manager, par son abdication, des chances 
au duc de Leuchtenberg."
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— Aici la noi nu se pdte face ni
mic. Oposiția la noi în țeră este neputin- 
ciosă, er guvernul este rău-voitor causei 
românesc! din Macedonia. Românii mace
doneni nu pot conta decât pe ei înși-și. 
Să facă ei o mișcare acolo în Macedonia, 
să se agite ca Bulgarii, să avem noi 
acolo martiri, cari își expun vieța și-șî 
varsă sângele, și atunci de sigur, că din 
acest sânge va răsări libertatea Românilor 
macedoneni.

Academia Română
Sesiunea generală din anul 1903. 

Raport asupra lucrărilor făcute în anul 1902—1903.

Domnilor Colegi,
Sunt trei rjecî și șdpte de ani de 

când acestă instituțiune de cultură națio
nală șî-a început activitatea, de odată cu 
.anul în care Oei de sus a încredințat cârma 
afacerilor patriei în mânile alesului națiu- 
nei. Desvoltarea și lucrările Academiei au 
fost totdeuna onorate de neadormita 
atențiune a Augustului nostru Suveran, 
care îndemnând la munca în tote direcți
unile, a fost în deosebi preocupat de a 
vede desvoltându-se studiile naționale asu- 
ale istoriei, asupra limbii și asupra litera
turii, în cari se oglindesce geniul nemului 
cu caracterele lui specifice'.

Regele nostru nu s’a mulțămit a 
■onora lucrările academiei asistând la șe
dințele ei, ci însuși a luat parte activă la 
lucrarea nostră, cetind comunicări scienti- 
fice, făcând daruri prețiose pentru colec- 
țiuni, ^propunând și dând ajutore mari, 
spre a se face lucrări de cea mai mare 
însemnătate.

Acestă conlucrare a Augustului nos
tru suveran cu Academia Română, a sta
bilit legături scumpe între suveranul țârei 
și casa lui și între acestă instituțiune de 
cultură. Tote evenimentele vesele și înăl- 
țătdre, ca și cele triste și durerose, îutîm- 
plate în casa și familia regală, au avut tot
deuna ecoul lor puternic în sînul Acade
miei ndstre.

In anul trecut națiunea întregă a 
fost adânc emoționată de serbarea de la 
10 Maiu, când se împlini un pătrar de se
col de la recâștigarea independenței pa
triei prin vitejia fiilor ei, conduși pe calea 
gloriei de marele ei căpitan și rege. Emo- 
țiunea, care în acea di a cuprins națiunea 
întregă, a avut resunet și în sînul Acade
miei, unde a fost exprimată prin frumose 
cuvântări de colegii noștrii 1. C. Negruzzi, 
Gr. G. Tocilescu, D. 0. Ollănescu și Dr. 
C. Istrati.

I. Membri Academiei.
In cursul acestui an, Academia nds- 

tră a avut durerea de a perde pe mem
brul ei onorar Rudolf Virchow și pe mem
brii corespondenți Dr. N. Kalinderu și Dr. 
Al. Vitzu.

Rudolf Virchow, cel mai însemnat 
medic al secolului XIX, a murit în diua 
de 5 Septemvrie st. n. la Berlin, netrecând 
nici un an deplin de la serbarea jubileu
lui seu de 80 de ani. El a fundat patolo
gia celulară și a întins forte departe și 

mai bun lucru ar fi de a se menținea 
unirea cu o putere esecutivă cu desăvîr- 
șire națională".c) Că guvernul frances, cu 
împăratul Napoleon în frunte, credea în 
întorcerea domnitorului român cătră poli
tica rusescă, reiese cu prisosință din con
vorbirea de mai târdiu a ducelui de Gram- 
mont cu domnitorul detronat, în o între
vedere a lor din Viena: der din aceeași 
convorbire reiese și recunoscerea France- 
silor că ei fusese înșelați asupra scopu
rilor domnitorului.7) Ori cum însă ar fi 
fost lucrurile, este un fapt stabilit, că la 
începutul lui 1866, tocmai când se plănuia 
răsturnarea domnitorului, acesta fusese 
părăsit de sprijinul Franței și lăsat în 
voia sorții. * 3 

°) Le Siecle 28 (16) Ianuarie 1866. Tot pe 
atunci o broșură francesă, Le prince Couza, la 
Russie, Paris 1866, acusă pe domnitorul român de 
a fi devenit, prin lovitura de stat, unelta Rusiei 
piare, cari apără pe domnitor sunt La Patrie ÎS
(3) Iunie 1866 și Le Monde 13 (1) Ian 1866. Chiar 
și acei protivnicl ce puneau în socotăla domnito
rului jocul politicei rusesc!, se mirau de a lui ho- 
tărîre. O broșură Les Principautes-Unies devant la 
conference, Mars 1866, Paris p. 2L spune: „Qui 
pourrait croire quo le prince qui a si audacieu- 
sement viole les libertes publiques, se souvientde 
l’engagement qu’il a pris le jour ou il ceignait la 
double couronne d'Etienne le Grand et de Michel 
le Brave!"

7) Mai sus, p. 53.

în multe direcțiuni câmpul cercetărilor 
asupra organismului omenesc și a deteri
orărilor lui. In 1856 el a fundat institutul 
de patologie din Berlin și revista medi
cală „Virchow’s Archiv." Instituțiunea nds- 
tră aprețiind meritele acestui binefăcător 
al omenirii, ca un omagiu de respect și ad- 
mirațiune, l-a ales membru onorar la 6 
Aprilie în sesiunea anului trecut. Er în șe
dința de la 6 Septemvrie, d-1 Dr. Felix, 
aducând trista veste a morții lui la cunos- 
cința Academiei, a arătat meritele neperi- 
tdre ale ilustrului răposat.

D-rul N. Kalinderu, membru cores
pondent în secțiunea sciințifică, ales la 20 
Martie 1890, a încetat din vieță în diua 
de 16 Aprilie. Membrii Academiei aflători 
în capitatală, au asistat la ceremonia fu
nebră, er colegul nostru d-1 Dr. I. Felix, 
a rostit un discurs. In ședința de la 26 
Aprilie, d-sa a arătat din non, printr’o cu
vântare simțitore meritele regretatului nos
tru coleg.

D-rul Kalinderu a fost membru al 
academiei de medicină din Paris și profe
sor de clinica medicală la Universitatea 
din Bucurescl. De la dânsul ne-au rămas 
peste 50 de lucrări originale, din cari 27 
în limbile francesă și germană: comuni- 
cațiuni scientifice în academii, societăți, 
congrese și în reviste streine.

In cercetările sale, el a îmbrățișat 
tote cestiunile mari ale medicinei, tratând 
cu preferință lucrări de anatomie și isto- 
logie patologică. Studiile sale asupra le
prei fac regretatului nostru coleg cea 
mai mare onore și un titlu la recunoscința 
nostră.

La 6 Decemvrie d-1 Dr. V. Babeș, 
unul dintre cei mai distinși colaboratori 
ai săi, a cetit în ședința publică o cuvân
tare despre lucrările scientifice a le D-ru- 
lui N. Kalinderu.

La 25 Decemvrie a încetat din vieță 
Dr. Alexandru N. Vitzu, profesor la făcui 
tatea de sciințe și membru corespondent 
al Academiei în secțiunea scientifică, ales 
la 7 Aprilie 1897. Răposatul nostru coleg 
a început seriosele sale studii de fisiolo- 
gie la Paris, unde a publicat în 1882: „Cer
cetările asupra crustaceilor decapodi*. Prin 
neîntreruptele sale cercetări și prin fru
mușele lucrări de laborator și-a făcut 
reputațiune în sciință. Revistele „Archives 
de physiologie", „Journal de physiologie 
et pathologie generale", „Bulletin de la 
societe des sciences", îi erau tot-deuna 
deschise. Aci și-a publicat dânsul: Cerce
tările experimentale asupra centrului vi
sual, asupra rnăduvei spinărei, asupra ce
lulelor nervdse de la diferite animale etc. 
Dintre lucrările de laborator, a cărui în
ființare în 1892 s’a datorit stăruințelor sale 
mai cităm: „O nouă funcțiune a pancrea
sului" (1894) „Doctrina secrețiunilor in
terne" (1895) și „Secreațiunea internă a 
rinichilor" (1895)

(Va urma)

„Puri m.“
ii.

Trăesc în mijlocul nostru numeroși 
— pdte prea număroși — credincioși de 
ai sinagogei, cari își păstreză și păzesc 
tote instituțiile și nu permit amestec străin

Domnitorul, cuget deștept, nu putea 
să nu-și dee semă de situația în care se 
afla înlăuntru și în afară. El își con
sidera menirea ca împlinită, și era deci 
firesc lucru se cugete a pune pecetea pe 
activitatea lui de pănă acuma, îndeplinind 
făgăduința dată de el la urcarea lui pe 
tronurile țărilor române, și așa se esplică 
pe deplin cugetarea cu care el încheia 
mesagiul său din 6 Decemvrie 1865. Dom
nitorul creduse de sigur, că împărtășind 
fostului său proteguitor, împăratului Na
poleon, scopul său de a abdica, va isbuti 
să înlăture norul ce se lăsase între săre și 
între el. El nu se gândise, că atuncea 
când mintea este preocupată de o cuge
tare, tote cele ce întră în consciință sunt 
colorate în lumina ei, și că deci manifes
tarea dorinței lui de a părăsi scaunul, va 
fi interpretată tot în sensul vederilor în- 
șelătore ce prinsese rădăcină la curtea 
Franței.' Că depeșele agenților trimiși de 
domn pentru a expune lui Napoleon ne
așteptata hotărîre, vorbesc de rostiri sim
patice la adresa domnitorului, acesta se 
esplică ușor, decă luăm în privire că po
litica și diplomația tot-deuna au ascuns 
adevărul și că au fățărit ceea-ce nu este.

A. D. Xenopol. 

în legile lor, cari le reguldză tdtă vidța 
publică și privată pănă în cele mai intime 
detailuri.

Ei însă se amestecă cu preferință în 
vieța publică a statelor, și adesea ajunși 
în corpurile legiuitdre ale diferitelor țări, 
infiuințeză legiferarea, așa cum lor le con
vine, cum s’a întâmplat d. e. în Franța, 
unde legea asupra matnmoniului și divor
țului creștinilor a fost codificată la stă
ruințele lui Naquet, după inspirația și sti- 
lisarea marelui rabin Astruc din Bruxella. 
Și s’ar pute aduce alte esemple de felul 
acesta, mai din apropiere. Ei ne cunosc 
tcSte virtuțile și vițiile, obiceiurile și ritu
rile tuturor confesiunilor. Noi însă ce cu- 
ndscera din ale lor?.... Vedem, că' în fie
care an la 14 și 15 a lunei Adar fac ve
selie mare și se îmbată. Serbeză „Purim"- 
ul Dâr ce e puriinul?.... Esplicația ni-o dă 
conținutul cărții Ester.

Cartea acâsta istorisesce nisce întâm
plări petrecute în mijlocul Evreilor, cari 
nu s’au întors în Palestina, ci au rămas 
în imperiul Perșilor.

Ahasver, regele Perșilor și Medilor> 
seu după titlul lui oficial, „care domnea 
de la India pănă la Ethiopia peste 127 de 
provincii", în anul al treilea al domniei 
sale a făcut un ospăț mare cu satrapii săi. 
In diua a șeptea a ospățului fiind cam 
chirchilit, trimise 7 eunuchi să aducă pe 
regina Vasti, ca să arate frumusețea ei 
poporului și satrapilor. Regina însă se îm
potrivi. după cum spune un archeolog bi
blic. fiind-că acesta nu era, decât datina 
concubinelor, de a-se presenta în fața re
gelui și a satrapilor, când ei benchetuesc.

Ou tote acestea Ahasver se mânia 
fdrte și la sfatul satrapilor a isgonit pe 
Vasti și s’a hotărît a da titlul de regină 
alteia, care va fi mai vrednică.

Și să dădu poruncă să se adune fe
tele din tdtc împărăția, și între celelalte 
fete era și Estera, nepota lui Mordechai. 
Acesta, după-ce fu unsă 6 luni cu oleiu 
de mir și șese luni cu aromate și alte dre
suri femeiesc! (De sigur la sfatul unchiu
lui șiret, spre a înlătura cunoscutul miros 
neplăcut al rassei, ca se nu fie recunos
cută ca Evreică) fii dusă înaintea regelui 
căruia, după sfatul unchiului ei, nu-i spuse 
că e Evreică. Și lui Ahasver i-a plăcut 
fata și a făcut din ea regină. Intr’aceea 
Mordechai stând <jile întregi pe la pdrta 
palatului descoperi complotul a doi eu- 
nunchi pe cari îi denunță prin Estera re
gelui și fură spânijurați.

Etă deci, că a întrat în grațiile rege
lui nu numai Estera, ci și unchiul ei.

De aci încolo nu puteau să rnergă 
lucrurile, decât în favorul Evreilor.

Ar trebui să schițez tdtă cartea des
pre cele ce s’au mai întâmplat, ddr nu 
permite spațiul, destul că primul sfetnic 
al lui Ahasver, Haman, mâniindu-se rău 
pe Mordechai, fiind-că nu i-a dat reveren
ța cuvenită, a hotărît a-și resbuna nu nu
mai asupra lui, ci asupra întregului popor 
evreesc.

Și s’au aruncat sorți (Purim) pentru 
fixarea dilei și lunei în care să fie uciși Jido
vii. Și sorții a cădut pe diua a 13-a din luna 
a 12-a (Adar). Der intervenția Esterei a 
întors lucrurile așa, că în aceeași lună și 
di se întâmplă tocmai contrarul, adecă 
Evreilor li-s’a îngăduit să-și ucidă ei pe 
neamicii lor. Și multi din poporul țării se 
făcură ludei, căci frica de Iudei căduse 
peste ei.... „Și toți mai marii provinciilor și 
satrapii și guvernatorii și economii regelui 
ajutară pe Iudei..." Și uciseră în două dile 
peste J75.OOO din neamicii lor.

Și atunci au hotărît Iudeii ca acele 
două dile să le serbeze cu mare solemni
tate împreună cu cei ce s’au unit cu ei, 
în fie-care an, în tote timpurile.

Etă deci „Purim", adecă sorții arun
cați pentru fixarea .(filei în care să se stîr- 
pescă Evreii, întorși prin Estera în sorții, 
cari fixau diua stîrpirei dușmanilor lor!

împrejurarea, că în potriva Evreilor 
pănă în diua de adi se scdlă câte un Ha
man, îi îndemnă să procedeze fdrte aspru 
cu vechiul Haman, simbolisând firesce prin 
acesta resbunarea contra Hamanilor mo
derni. In Galiția de esemplu se face la 
Purim un om de paie, pe care îl tîrăsc 
d’alungul strădilor prin noroiu, scuipându-1 
și călcându-1 în picidre și strigând „Morte 
lui Haman". In cele din urmă îl ard.

Sub Ahasver este de a se înțelege 
Xerxe (485 — 465 a. Ch.), un rege fdrte ta
lentat, însă care după înfrângerea suferită 
de la Greci, s’a dat beuturei/

După unii interpret! Haman ar fi fost 
Macedonean, jumătate Arnăut, jumătate 
Grec, er „neamicii Evreilor", după aceiași 
interpreți, ar fi fost tot Greci stabiliți în 
Persia și cari le făceau concurență Evreilor.

Veselia Evreilor din incidentul „Pu- 
rim“-ului, adecă a serbării răsbunării, în
trece ori-ce margini. La acestă serbare 

ni-se ofere ocasia să vedem jidovi beți, 
ceea-ce de altminterea este un lucru rar. 
Inși-și rabinii lor spun, că la „Purim" fie
care jidov pdte be atât de mult, pănă nu 
va sci face deosebire între: „Afurisit să 
fie Haman" și „Binecuvântat se fie Haman".

Oniță.

Literatură.
„Lucefărul*, revista tinerimei ro

mâne de la universitatea din Budapesta, 
fascicolul 6 dto 15 Martie n. a apărut cu 
următoriul sumar: „Radiotelegrafia și feno
menele telepatice", de G. Todică, „Lupte 
zadarnice", de I. Lăpădatu (continuare 
din fascicolul anterior), „La vitrină", de 
Simin; „S’a stîns lumina", de V. E. M., 
„Din poveștile isergilei", de Max Gorkij, 
apoi începutul unei novele „învinsă", po- 
esii, cronice, bibliografie, posta redacției.

„Lucefărul" apare în Budapesta (VI. 
strada Vdrosmarty nr. 60-a) la 1 și 15 a 
lunii, și costă 10 cordne pe an.

„Femeia și Familia", revista bele- 
tristică-literară a d-lor S. Moldovan și I. 
Prodan, a apărut (fasc. 4 dto 15 Martie n.) 
cu următorul sumar: Vasile Alexandri, 
biografie și portret și o parte din drama 
sa „Ovidiu", „Intreprindătorul de pompe 
funebre", novelă de Pnskin; „Albanesii" 
(cu ilustrație); „Ohemia în bucătărie" (nu 
culină), humorescă de G. Schwiening, apoi 
felurimi: („La ce vîrstă se mărită femeile 
parisiene?", „Fiarăle sălbatice și frumseța 
femeiâscă" și „Dreptul femeii"), sfaturi de 
menagiu, cronice, posta abonaților, moda, 
er la cabinetul romanelor continuare din 
romanul „Doliul văduvei", de A. Theuriet.

„Femeia și Familia" apare în Sibiiu 
(tipografia „Tribunei") la 1 și 15 a lunii 
și costă 10 cordne pe an. Red. și proprie
tari: Silvestru Moldovan și Ioan Prodan.ULTIME SCIR1.

Bucurescl, 18 Martie. Sesiunea 
generală a Academiei Române a 
fost deschisă eri sub președinta d-lui 
P. S. Aurelian, care a cetit scrisorea 
d lui D. Sturdza, secretar general, 
prin care arată, că fiind bolnav nu 
pote lua parte la ședință. Episcopul 
Popea șl-a scuzat absența printr’o 
scrisore. Dintre membrii de peste 
Oarpațî e de față I. Vulcan. S’a ce
tit programul de lucrări cu care 
Academia se va ocupa în acbstă se
siune.

Sofia, 18 Martie. In lupta de 
lângă Seres, Sarafoff a fost grav rănit. 
El a plecat spre Bulgaria. — Crisa 
ministerială provocată de demisiunea 
ministrului de resboitL Papricof, în 
urma unor neînțelegeri cu privire la 
pregătirile de resboiu, nu s’a înlătu
rat încă.

Diverse. ” '•
Și mai al dracului. S’a întîmplat 

în Londra nu do mult, că un gentlemen 
intrând în antișambra unei bănci, a trebuit 
să-și lase umbrela într’un colț al salei prinse 
însă pe mâneriu cu o bumbușcă, o carte de 
visită cu inscripția: „Umbrela acdsta este 
proprietatea unui om, a cărui fiecare lo
vitură de pumn cântăresce 200 chilograme 
Viu îndată". Un pungaș tinăr potlogar, 
totodată păcală, care se plimba după chi
lipir, puse mâna pe umbrelă și în locul 
ei lăsa o țidulă cu inscripția: „Eu am pi
cidre, cucariîntr’o oră fac 18 chilometri, eu 
nu mai viu."

Microbul lenei este teribil de răs
pândit și mare ni-a fost bucuria când 
am audit, că un doctor american, d-rul W. 
Stiles, l’a descoperit. Acest microb — nu
mit impropriu microb — este un fel de 
vierme intestinal. El produce lenea absor
bind sucurile alimentare ale celor infectați 
și sângele de asemenea. Sunt cu miile în 
intestin și aci își îndeplinesc rolul lor ne
fast. Pdte că secreteză chiar vre-o otravă.

Acest microb al lenei nu e altceva 
de cât „vermele anemiei*; sub denumirea 
acâsta americană îl presintă însă d-rul Sti
les lumei medicale.

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

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

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

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

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

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude intru onorea Preacuratei Fecidre 
Maria pentru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-|- & b. porto).

Cuvântări bisericesc! scrise de Io«n 
Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b. 
porto.

Cuventărl bisericesci de loan Pa
piu-. tomul III cuprinde cuventărl bi
sericesci acomodate pentru ori-ct timp; 
și pentru tote sărbătorile de peste an. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor (plus 10 b. porto)

Predici pe t6te Duminecile și 
sărbătorile de peste an, de Em. Elef- 
terescu, ounoscut atât de bine în cercu
rile românesci din numărosUe sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (-|- 20 b.
porto.)

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

Mama sfântului Augustin de Emil 
Bougaud, traducere de Salba. Editura d-lui 
prof. Dr. E. Dăwriu, Tipogra6a archidie- 
cesană din Blașiti. Cartea are 31 oble de 
tipar (5G0 pagini) și este fructul o^tsnele- 
lor unor labor oși studenți în teologie dela 
universitatea dinBudapesta Cuventui „Șaiba 
ne reaminlesce soeietet'-a literară cu ace
iași nume a teologilor d n seminarul desfi
ințat „S-ta Barbara14 din Viena, cărei so
cietăți ît mulțumim publica ea Fabiolei și 
& unei părți din catech smul cel n are al 
lui Deharbe. Traducătorii ne ofer o Ier tură 
edificătore în stil îngrijit, tiparul cui a', hâr
tia bună. Prețul unui ese oplar legat elegant 
în pauza es e 4 cordne (-|- 30 b porto.) 
Un tsemplar broșat 3 eorăue (-|- 30 b 
porto). •

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

„Cartea Durerii* de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francos de Iacob A<- 
colt-scu,, editura lui Dr. E. Dăianu. Timișora 
1895. 0 cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 corone (plus 10 bani 
porto).

„Cuv&ntări bisericesci de Mas
sillon* traduse din originalul tranoes de 
Ioan Genț protopop gr.-eat. român al diecesei 
de Oradea-n_are. — Di-ja la 1898 a apărut 
în Ora dea-roare cartea cu titlul de mai sus 
care cuprinde 17 prediol de ale vestitului 
orator ecles.pstic frances. Pr< d'cile sunt 
împărțite de traducător după anul bisericesc 
răsăriten, și fie c-re este pusă la acea Duuii- 
neoă său sărb&tdre, cu a oărei evanghe ie 
se potrivesc- predica. Un volum elegant de 
pe->te 400 pagini în 8° cu portretul lui 
Massilon. — Traducerea se distinge prin- 
tr’un limbagifl. ales. — Prețul 5 corone (6 
Lei 50) plus 30 bani porto.

Cuvântări bisericesci pre sărbătorile 
de pr^ste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. (pi. 30 b. porto.)

tullui lancu. Prețul este 1 cordnă. In Ro
mânia 2 lei plus 5 baui porto.

„Plutea Vitezul*, tradițiuni, legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reteaanul. 

Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiuni și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb at Pintea. Prețul 40 bani. 
plus6 bani porto.

„Româ/nul in sat și la oste*. 
Aoesta este titlul unei nouă cărticele, oe 
d-1 Ioan Pop Reteganul, cunosoutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Tmpta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traduc-re de Teodor V. Păcă 
țian. Prețul 2 cor. (-}- 10 b. port ■).

„David Almășianu*, schițe bio
grafice de Ioan Popea. Broșura acăsta, 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„'J.eranul român și ungur din 
Ardeal*, studiu psihologic poporal de 1. 
Paul. Prețul 1 cor. (-[- 5 b. porto).

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

Cuvântări funebral! și iertăciuni din 
autori rennmițl, preluc ate de Titu Budu. 
Tom. II preț. 2 cor. (plus 20 b. porto.)

— A apărut tomul I. din „Novele* de 
Vasilie Ranta Buticescu. Broșura are 286 
pagini și conține istoriore frumose scrise 
într’un limbagiu plăcut. Prețul ei e 1 cor. 
60 bani plus 20 bani porto. >e pote pro
cura de la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

„Clipe de repaus* de Sorcovă. Un 
volum elegant, care pdte ooupa loc pe 
masa orl-cărui salon. Prețul 2 corone. (Pen
tru România 2 Lei 50 bani) porto extra. 
Credem a fi de prisos a mai recomanda în 
special acăstă nouă apariție literară. In 
acest volum găsim un limbagiu frumos 
românesc și niște povestiri scrise cu atâ'a 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui jos, pănă nu ai ceti g’o t->tă. 
Se p6te procura la Tipo?rada A. Mureșianu 
pe lănga trimiterea prețului indicat pine 
20 bani porto.

Ss. M3S-1W13.
tlkv.

Ărveresi hîrdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirâsâg mint telekonyvi hatâsâg kOzhirră teszi, 

hogy a Mărgineni gr.-kel. hitkOzsâg vâgrehajtatânak Judele Encsi Gyorgy 
6s târsa vegrehajtâst szenvedd elleni 299 kor. 60 filler tOkekdveteles es 
jârulekai irânti v6grehajt£si ugyâben a brassâi kir. tOrvânyszek (a foga
rasi kir. jârâsbirosâg) teruletân levd, a Marginen kozsegben fekv6 a măr
gineni 108 az. tljkvben vegrehajtâst szenvedettek es lose Encsi Judele,
valarnint Szimion Judele neven âllri A f

202 hrsz. egâsz ingatlanra 7 kor. 3472 hrsz. egbsz ingatlanra 5 kor.
227,228 n î: w 63 9 3482 9 n 9 11 9

615 n 77 77 42 77 4380 9 9 9 5 9

657 Î5 77 77 17 9 4382 77 9 9 5 9

692 n n 77 28 77 4393 9 9 9 5 9

797 n îi 77 10 9 4468 77 9 77 11 9

787 n 77 13 9 4605 9 9 77 7 9

805 n n 9 16 9 4788 9 9 9 6 9

819/1 îî 77 9 27 9 4997 9 9 9 17 9

945 n 77 9 13 9 5125 77 9 9 11 9

987/1 n 9 77 11 9 5188 9 9 9 20 r
1035 71 77 9 5 9 5193 9 9 9 8 9

1556 îi 77 9 9 9 5241 77 9 9 47 9

2224 w 77 9 7 9 5323/2 9 9 30 9

2232/2 îî 77 9 22 9 5329 9 77 9 27 9

2676 9 77 9 5 9 5614 9 9 9 72 9

2677/2 n 9 9 8 9 5618 9 77 9 15 9

koronăban ezennel megâlapitott kiki âltăsi ârban , elrendeltetik 6s hogy
a fennebb megjelOlt ingatlanok az 1903 evi Mâjus ho 5-ik napjân (iel- 
elott 9 orakor Marginen megtartando nyilvânos ârverbaen a megâllapi- 
tott kikiâltâsi ăron aloi is eladatni fog.

Ârverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ât 
kdszpenzben, Vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 novem. l-6n 3333. sz. a. kelt m. kir. igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8 §-âban, kijeldlt 6vad6kkbpes ertâkpapirban a kikiil- 
dOtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § sa drtelmiben a 
bânatpenznek a birosâgnâl eldleges elhelyezeserdl kiăllitobt azabâlyszerti 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1903 evi februâr ho 13-ik napjân.
A kir. jbirosâg, mint tlknyvi hatosăg. T0M0S

880,1 — 1 kir. albiră.

Cursul la bursa din Viena,
Din 19 Martie n. 1903

Renta ung. de aur 4%................... 121 35
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 99 55
Impr. căii. fer. ung. în aur 3 72 % • —
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 99.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25
Bonuri rurale ungare 3'/2°/o ... 94 —
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25
Impr. ung. cu premii.................... 200.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 159.—
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 1860.................................. 154.15
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.97
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 751.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 689 —
NapoleondorI...................................... 19.10
Mărci imperiale germane . . . 117.05
London vista..................... 239.90
Paris vista...........................................95.40
Note italiene..................................... 95.40

Săpun SCHICHT

A
V♦
a

^5 seu

Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și 

cel mas ieftin.

Chei a

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.

Se capătă pretutindeni

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

44 -OO.I72D,

teaaaGEgiOjuE e
Plecarea și sosirea trenărilor ile stal reg, ung. în Brașoi.

Valabil din 4 Octob. st. n. 1903.

M MMI»

Scrieri istorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

Moldova», fost prefect al Legiunei IU în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

Viața și operile lui Andreiil Mu
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașih, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for 
marea unui fond pentru Internatul prepa
rând, al din Blașiil.

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

„Pentru memoria lui Avram 
lancu*, tip'-iul dat cătră ministerul de 
■intern-- D. Percz-l prin d-1 Dr. Amos 
JFifaicu » eausa fondului pentru monumen-

Cursul pieței Brașov.
Din 18 Martie n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. 18.70 „ 18,80
Napoleond’orl. 19.04 „ 19.08
Galbeni n 11.20 „ 11.30
Mărci germane n 117.- „ 111.08
Lire turcesc! 21.40 n •
Scris fonc.Albina 5% 101.- n 102-
Ruble RusescI w n •

OOOOOOOGOOOOOOOO 
pentru sesonul de primăvară 

au sosit 

novităp de haine 
pentru bărbați, copil și băețT, bune 
și ieftine la 

B. ASCHER, 
Strada Porții Vr. ii. 

0000000000000030

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

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

III. Trenul de pers, la ora 843 min. săra.
IV. Tr. acc. la orele 6’45 m. dimin.

Dels Brașov la Bucuresc!:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 6’55 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 1D40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2'19 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 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la 6ra 10.4B min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m. 
III. Trenul de per. la ora 345 m. p. m.
Dela Brașov la Zemesci (gar. Bartoiomeiu

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 6ra 345 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. săra.
II. Trenul de persone la ora 7’50 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiîi la 6. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la 6ra 9’27 min. sera.

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

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

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

I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 6ra 3‘20
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

țâre leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la ora 6'50 m. sera

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela Zârnesc! la Brașov (gar. Bartoiomeiu.)

I. Trenul mixt la ora 7’02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 142 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. săra.

(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gyimes.)


