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PREȚUL 1NSERȚIUNILOR : o se
rie garmond pe o colonă 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina B-â o seria 20 bani ,

ANUL LXVI.

„gazeta*1 iese în fie-care fli.

*) După datele oficiale, ce s’au publicat ul
terior, catastrofa omorî 6000 de 6menl și distruse 
3636 de case!

Abonamente jentru Anstro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rlI de Dumlneoă 4 oor. pe an.

Pentru România și străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șdse 

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

Se prenumără la tote oft- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brasov
Admim'strafiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 80. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe.șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esom- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 80. Brașov, Sâmbătă 15 (28) Martie. 1903.

Germania oficială și Maghiarii.
Am comunicat erl în estras vor

birea, ce a publicat’o deputatul 
Hasse în tote foile pangermane și 
despre care dice, că ar fi ținut’o în 
ședința Reichstag ului german dela 
19 1. o., ca răspuns la discursul can
celarului asupra raporturilor ger- 
mano-maghiare, decă nu trebuia se 
plece grabnic din Berlin.

Hasse, despre care seim, că 
este președintele uniunei panger
mane, aeusă în acbstă replică forte 
vehement pe „bărbații de înaltă 
positie și autoritate", cari fac poli
tică oficială în Germania, că au 
Inat posițiune contra Nemților din 
Ungaria. Așa, cjise el. se afirmă cel 
puțin din parte maghiară, fără ca 
se se fi desmințit pănă acum din 
parte germană.

Nu s’a desmințit,. adause Hasse, 
nici ce s’a fost susținut despre re- 
p re sent an tul militar german la Viena 
majorul de Biîlow, că la manevrele 
ținute în Ungaria în tomna trecută 
ar fi Jis, cătră un șovinist maghiar, 
că împăratul și guvernul german 
doresc înființarea unui stat național 
în Ungaria, chiar de ar peri cele 
2l/2 milione Nemți, cari trăiesc în 
acest regat.

In fine Hasse declară, că a voit 
se atragă atențiunea representantului 
politicei esreridre germane asupra 
nisuințelor maghiare de a nimici 
armata comună austro-ungară, și de 
a forma o armată maghiară inde
pendentă, ceea-ce ar involve în sine 
un „interes internațional al triplei 
alianțe", care dă imperiului german 
dreptul de gravamen, fără ca acesta 
să ia forma unui amestec în aface
rile interne ale Ungariei.

Alaltăeri „Național Zeitung" din 
Berlin, s’a, ocupat într’un articol de 
afirmările de mai sus ale deputatu
lui Hasse. Se scie, că acest Jiar 
susține relațiuni strînse cu cancela

rul în cestiunl de politică esterioră 
și de aceea se crede, că articolul 
lui amintit a fost inspirat chiar de 
d-1 de Biilow. Ei bine, ce Jice „Na
țional Ztg.?“

Mal întâiu critică aspru și îl 
ține de reu pe Hasse, că, ca unul 
care representăză în parlament ora
șul Lipsea, nn înțelege, că a se 
ocupa de organisația interioră a ar
matei austro-ungare și a iuterveni 
contra nisuințelor de a se delătura 
limba germauă a armatei în Unga
ria ar însemna din partea Germa
niei un amestec nepermis.

„Național Ztg." declară apoi de 
scornituri cele ce se pun în gura 
împăratului german și a plenipotenția- 
tului seu militar, Jicend că chiar și 
Hasse lea numit „imposibile* , er în 
ce privesce destăinuirea rescriptului 
lui Bismark, c|ice:

„N’are nici un temeiu afirmarea 
lui Hasse, că cetirea rescriptului dela 
1883 al lui Bismark „este o faptă 
dușmănbsă și stricăciosă față de 
Germanii din străinătate, cari din 
întâmplare nu 9unt supuși germani". 
Noi credem, că accentuarea în acel 
rescript a valorei mai mare cultu
rale a Germanilor în Ungaria în ase
mănare cu Slavi și ValachI din acea 
țâră, păte din contră se folosâscă 
Germanilor de acolo, cărora unelti
rile agitatorice ale domnilor Hasse 
și soți le strică mereu, prin aceea, 
că parte produc o îngrijire nefun
dată asupra intențiunilor de amestec 
germane, parte dă nascere pentru 
șoviniștii de totă naționalitatea unor 
pretexte de a afirma esistența unor 
ast-fel de intențiuni. Deja s’a dovedit 
odată, durere, efectul, stricăcios, ce-1 
produc în sînul poporului german 
agitațiunile pangermane, cu ocasiu- 
nea resboiului cu Burii..."

Stă în puține cuvinte caracte- 
risată politica oficială germană în 
raport cu Ungaria și cu Maghiarii 
și față cu „conaționalii" din acest 

regat. Nu s’a schimbat aeăsta poli
tică întru nimic dela 1883, ba se 
pote Jice, că ajl e mai îngrijată 
chiar ca atunci de a nu da guver
nului ungar nici cea mai mică causă 
de bănuială.

Nu-i mai puțin adevărat de altă 
parte, că mișcarea pangermană cresce 
din Ji în Ji și că n’a fost lipsă de 
a doua broșură, ce a publicat’o Ji- 
lele aceste profesorul maghiar Han- 
gay relativ la acăstă mișcare, ca 
se se scie, că este forte puternică.

N’a făcut Hangay decât numai 
a turbura bucuria, ce au produs’o în 
cercurile politice maghiare enuncia-' 
țiunile cele mai nouă, făcute de po
litica oficială germană în legătură 
cu cele de acum doue-Jeci de ani.

Amânarea recrutărilor. Am amin
tit deja despre amânarea recrutărilor. In 
ordinul ministrului de honvedî relativ la 
acâstă amânare se Jice: „Deorece însă 
proiectul de lege asupra contingentului 
de recruți pentru anul acesta pote totuși 
va fi primit pănă atunci de cătră legis
lație, așa că recrutarea amânată de repe- 
țite-orl se potă fi ținută în terminul de la 
4 Maiu pănă la 20 Iunie, itinerariu! comi- 
siunilor de recrutare este de a se face în 
marginile acestor termine. Ordinul minis
trului este mai lung și prevede și cașurile 
de recrutări suplimentare, recrutările ce
lor, cari petrec în streinătate, intrarea vo
luntarilor etc. Ordinul se termină cu ur
mătorul pasagiu:

„Pentru ori ce alte urmări ale acestui 
ordin dat sub presiunea cunoscutelor ra
porturi parlamentare st din cari ar resulta 
vr’un desavanlagiu pentru autorități seu 
pentru singuratici, guvernul declină ori ce 
responsabilitate* .

Interpelația lui Skedl. Este cu
noscut, că aprdpe în același timp, când 
Bernstein a interpelat în „Reichstag*-ul  din 
Berlin în cestiunea Evreilor din România, 
profesorul Skedl a interpelat în „Reichs- 

rath“-ul din Viena în aceeași cestiune. 
D-1 Skedl a reeditat clișeurile jalbelor 
evreescl, cu cari de ani de (file este plină 
pressa europenă. — Cum-că nici Skedl n’a 
avut mai mult noroc cu interpelația sa, 
dovadă asigurarea dată de contele Golu- 
chowski ministrului plenipotențiar Ghica, 
cum că Austro-Ungaria nu se va amesteca 
în cestiunile interne ale României. E vorba, 
că Goluchowski îi cunosce forte bine pe 
Evreii din România, căci nu de geaba a 
fost timp de mai multi ații representantul 
monarchiei la Bucuresci.

Intervenția ambasadorului Ca
lice. O scire telegrafică diu Constantino- 
pol spune, că comandantul gendarmeriei 
turcesc! din Scutari ar fi comis violențe 
contra unei seminții catolice. Episcopul 
catolic a protestat, și la rugarea lui, amba
sadorul austro-ungar din Constantinopol, 
br. Galice a intervenit la Portă în aface
rea acesta. — După presentarea faimosu
lui plan de reforme austro-rus, acesta ar 
fi primul cas de intervenție din partea 
uneia din cele două puteri direct intere
sate în Balcani.

Mișcarea republicană in Spania. 
In Madrid s’a ținut alaltăeri o mare adu
nare republicană, la care au participat 
5000 persdne. S’a adus la cunoscința adu
nării, că 20,000 de muncitori s’au asociat 
republicanilor. S’a cetit scrisdrea senato
rului frances Clemenceau, în care acesta 
îndemnă pe Spanioli, să apere causa liber
tății și a dreptății. Scrisdrea a fost pri
mită cu strigări de: Trăescă republioa 1 
Salmoron a fost proclamat șef al republi
canilor. El a ținut un discurs, în care a 
declarat, că republica trebue înființată fără 
întârdiere. In Madrid domnesce mare agi
tație.

Din Franța. Cetim în „L'Echo de 
Paris*:  Impresiunea causată prin votul, pe 
care l’a determinat d-1 Combes, punând 
cestiunea de încredere, este tot.■ așa jie 
viuă în tdtă țera, pe cât de viuă a fost

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Vânturi locale.
JDe G. Todică.

— Fin e. —

Catastrofa Galvestonului. Galveston 
oraș situat pe insula cu același nume, avea 
edificii pompose, 40,000 de locuitori și era 
cel mai important punct de comerciu în j 
tdtă împrejurimea statului Texas. Vineri I 
sera 7 Septemvrie 1900, vor fi dis mulți 
rugăciunile și mulți nu le vor fi dis, cu
getând la altceva, der nimeni nu va fi cu
getat la ce era să se întâmple pănă dimi- 
neța dilei următore, deși biroul meteoro
logic din Washington dăduse signale de 
alarmă pe totă întinderea malului Loui
siana și Texas. Se schimbau în continuu 
depeși ^telegrafice și ultima comunicare I 
din 8 Septemvrie 3 bre 40 min. dimineța 
anunța, că centrul ciclonului se apropie de I 
Galveston, amenințând orașul cu peire. I 
Scurt după comunicare se rupseră tote i 
legăturile telegrafice, pănă și cablul sub
marin, ce trece de la Galveston la Mexico, I 

urmând un chaos înfiorător. Uraganul 
ajunsese în 8 Sept, la 2 ore după miedul 
nopții.

Cu furie teribilă cutropi în scurtă 
vreme sute de edificii seu le dădu de-a 
rostogolul cu omeni, cu vite cu tot. O 
ploie desă se descărca vehement peste 
oraș și întunecă cu desăvîrșire tot orisonul 
stingendu-se în același timp lămpile de 
gaz și tote luminile electrice. De pe mare 
răsuna vuet și urlet înfricoșat. Valurile 
sbiciuite de vifor săriau în ropot nebun 
și năpădiră peste oraș. Omenii și vitele 
scoteau țipete sfășietore, observând că-i 
așteptă o sărte cumplită. Fie-care se sbu- 
ciuma desperat prin chaosul mortal cătră 
locurile mai ridicate ale orașului, cătră 
biserici, cătră școli, cătră zidiri mai solide. 
Sbuciumare zadarnică, căci valurile uriașe 
se avântau din ce în ce mai grdznic și 
năpădiră edificiile amintite: subminându-le, 
cutropindu-le; er de-asupra uraganul își 
continua opera distrugetore. Din cele 40 
de biserici, câte fuseseră, vre-o treizeci și 
cinci se dărîmară cu desăvîrșire împreună 
cu alte sute de zidiri, îngropând pentru 
tot-deuna sute și mii de omeni și ființe 

vii. Chiar și posițiile cele mai înalte ale 
orașului erau năpădite cu apă pănă la 
înălțime de 2 metri.

Totă descărcarea ne mai pomenită 
ținb peste 20 de 6re, pănă Sâmbătă noptea 
spre Duminecă. Ațunci începură valurile 
a-se mulcomi, apele soădură repede, încât 
după două-trei 6re dmenii scăpați cu vieță 
îndrăsniră a-și părăsi .locurile de scutire, 
cercând a străbate la casele lor. Numai 
puțini, forte puțini avură norocul nemăr
ginit de a le găsi în stare de locuit: cele 
mai multe erau ruine și movile mute, as
tupând cadavre, grdznic mutilate, de dmeni 
și de vite.*)

Atâta nu era de ajuns, căci bieții 
omeni mai avură nenorocirea se trâcă și 
peste o altă încercare. Catastrofa distru
gând t(5te fântânile și reservoarele, încu- 
rând se simți o groznică lipsă de apă de 
beut. Ajutor estern nu putea aștepta ni
meni, fiind tăiată ori-ce comunicare cu 
continentul și corăbiile ancorate în port 
fiind distruse seu sdruncinate. Se făcură 

multe încercări pe continent de a li-se da 
mână de ajutor, der espedițiile trimise nu 
putură resbate la Galveston pănă în 12 
Septemvrie.

Preria, cheiul și docurile erau .pline 
de cadavre; sub influența atmosferei căl- 
durose și umede, începu numai decât pu- 
tredirea lor și acesta din urmă progresa 
atât de repede, încât în scurtă vreme nu 
mai puteai rămâne sub ceriu liber. Pen
tru scăparea celor rămași în vieță și pen
tru de a împedeca isbucnirea bolelor epi
demice, trebuia să se ia măsuri estraordi- 
nare pentru delăturarea cadavrelor, mai 
vârtos și din motivul, că în pământul mo
cirlos și plin de bălți era încă imposibil 
de a săpa gropi. Astfel eșiră toți bărbații 
la lucru. Din ruinele și mobiliarul edifi
ciilor distruse ridicară pretutindeni ruguri 
mari și arseră cadavrele celor căjuți în 
catastrofă. Cele mai multe cadavre inse 
au fost încărcate și transportate cu lun
trile pănă pe Oceanul întins, unde s’au 
aruncat în apă spre mâncare pescilor.

Cu totul de altă natură sunt unele 
vânturi de prin zona toridă și cu deose
bire cele din Africa.
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chiar de la început în lumea politică. Toțî 
își dau semă, că în circumstanțele, ce 
dăinuiesc de opt lunî, socialiștii sunt aceia, 
cari au impus guvernului acestă conduită 
și au forțat mâna majorității. Decă cineva 
se mai îndoiesce, n’are decât se cetescă 
articolele lui Jaurăs. Situațiunea s’a lămu
rit așa-der și ni-se presentă în adevărata 
ei înfățișare primejdiosă, cu omnipotența 
colectivismului. Diarul republican releveză 
apoi două alegeri, ce se vor face în cu
rând în Paris, una pentru cameră, candi
dați : naționalistul M. Barres și socialistul 
Deville, în cart. IV, er alta în cart. XVII 
pentru consiliul comunal, unde stau față 
în față de asemenea un naționalist repu
blican și un socialist. Cetățenii din Paris, 
dice „L’Echo de Paris'1, vor înțelege, că 
este datoria lor a menține republica în 
tradițiile și principiile ei.

Turburări in Rusia. „Arbeiter- 
zeitung" din Viena află din Petersburg, 
că la Belosiok, în timpul când se repre- 
senta la teatru drama lui Gorki întitulată 
„Micii Burghezi" și pe când se cânta pe 
scenă marseileza, publicul a început să 
strige:

Jos absolutismul 1
Poliția a năvălit în galerie unde a 

fost o luptă lungă. Publicul din parter a 
fugit. Representațiunea a fost suspendată. 
Polițiștii au tîrît jos 20 de arestați. Un 
ofițer de poliție a fost grav rănit cu lo
vituri de pumni și de bastăne. In fața 
teatrului, mulțimea s’a încercat înzadar să 
libereze pe arestați. Sosind directorul po
liției, în trăsură, a fost primit cu strigătul 
Jos! și cu aruncături de petri. El s’a 
apărat cu revolverul rănind uu lucrător. 
Cu tote că au alergat și trupele, mul
țimea jenormă a demonstranților cântând 
marselieza, a străbătut orașul în vreme ce 
arestații erau transportați la temniță sub 
o puternică escortă militară.

Se dice...
Ca variantă în concertul gălăgios ce 

foile și „lumea" koșuthistă l’au arangeat 
și-l continuă de-a binele dilnic și neobosit 
în contra proiectelor militare și pentru 
înființarea „armatei naționale maghiare11 
— „Egyetertăs" de la 26 Martie publică 
următorele:

Se dice, că la curte s’a ținut consfă
tuiri seridse asupra cestiunei, decă se pot 
împlini pretensiunile maghiare față cu 
armata ? In consiliul de cortină s’au ri
dicat voci seridse pentru îndreptățirea și 
legalitatea recundscerei punctului de ve
dere maghiar. Cel care a făcut oposiție 
mai mare este adjutantul’general Bolfrass, 
care să fi declarat, că decă s’ar primi preten
siunile maghiare, „cele două națiuni ar fi 
puse față ’n față".

Harmatanul este un astfel de vânt, 
care bate pe partea occidentală a Africei, 
atinge Senegambia și ajunge pănă cătră 
Cap Blanco, pătrundend cătră sud pănă 
la Senegal și muntele Congo. Se scor- 
nesce în interiorul continentului de prin 
Decemvrie pănă cătră Aprilie și suflă vreme 
mai lungă său mai scurtă, nu arare-ori 
câte două-spre<jece dile de-arândul. Când 
se scornesce, orisontul se roșesce în mod 
neobicinuit la răsăritul și Ia apusul sdrelui. 
Zona înroșită cresce din ce în ce și a 
doua di tot azurul cel străveziu de altă 
dată, devine tulbure și roșietic de praful 
stîrnit din cuprinsul deșerturilor întinse și 
cu sălbatic nume. Un vânt fierbinte în
cepe să sufle, ferbinte în cât crăpă tote 
ușile și acoperișele locuințelor. Praful cel 
mărunt, resfirat prin atmosferă, opăresce 
tot ce-i verde. Ierbă și burueni să uscă, 
frunzele arborilor se ofilesc și în puține 
dile se uscă și ele, încât pot fi măcinate 
între degete. Pătrunde în case, pătrunde 
prin haine, prin pielea corpului și provocă 
mâncărimi de nesuferit. Vântul fiind es- 
trem de fierbinte și uscat, detrage corpu
lui animalic tătă umedela, crapă pielea 
în sute de locuri, o desface, o jupuesce.

Se mai dice, că se pregătesce deja 
noul cabinet ungar și că crisa de cabinet 
jdcă rol în formă positivă. Una din ver
siuni a și constituit deja noul cabinet, 
anume lista cabinetului-Andrassy, în care 
ar întră Wekerle și Hieronymi.

Adevărul însă este, că curtea ține 
mult la cabinetul actual, căci Szell este 
persona grata la curte, el e omul cel mai 
de încredere al Cordnei.

*
Pănă aici făia koșuthistă, care ea în

săși nu dă nici o importanță soirilor ce le 
înregistreză. Ministru-președinte Szell și 
cu colegii săi din cabinet au răbdare. In- 
tr’un interview, ce l’a avut cu corespon
dentul mărul „N. P. J.“ Coloman Szell 
a declarat, că el așteptă liniștit, cu sânge 
rece, chiar decă ar trebui să aștepte pănă 
la țliua Sf. Stefan (20 August). Și a mai 
<jlis, că decă va fi silit, el va intra și în 
ex-lex. Drept completare a acestui inter
view, un diar vienes spune, că guvernul 
va cere o indemnitate de 4 luni, sperând 
că o va primi de la parlament.

Și decă nici una, nici alta nu va 
succede? Ce va urma atunci?..;SOIRILE DILE1.y

— 14 Martie v.

Alegerile de deputațî pentru si
nodul arcliidiecesan pe noul period se 
vor face: 1) Joi în 20 Martie v. (2 Apr. n.) 
alegerile deputaților preoțesc!; 2) Dumi
necă în 23 Martie v. (5 . Aprilie n.) alege
rile deputaților mireni; 3) Scrutiniul ale
gerilor mireni va avă loc Duminecă în 30 
Martie v. (12 Aprilie n.)

Aniversare militară. Regimentul 
Nr. 33 din Arad a serbat în diua de 20 
Martie aniversarea Victoriei reportate la 
1849 asupra fortărețelor Mortara și Novara 
din Italia. După serviciul divin locotenent- 
colonelul Ditrich a ținut un discurs în 
limba germană, pe care l’a interpretat ro- 
mânesce căpitanul Ciobanu, er unguresce 
căpitanul Burdea.

Administrator protopopesc pentru 
tractul Branului a fost numit M. O. D. 
protopop onorar I. Dan din Zârnesci.

Dominicanii în Brașov. După-cum 
este informat „B. L.“, mâne Sâmbătă so
sesc în Brașov nisce predicatori Domini
cani, cari vor țină timp de-o săptămână 
câte două predici pe di, una nemțăscă 
și alta ungurescă.

Călugărița lui Bokânyi. La mee- 
tingul socialiștilor din Budapesta, ce s’a 
ținut Dumineca trecută, marele agitator 
Bokânyi, — care a umblat și pe aici prin 
Brașov și a ținut un discurs la o adunare 
de la hotelul „Orient", discurs bine apre

In crepăturile sângerase se îndesă pulbere 
măruntă, le uscă total și provdcă dureri 
adevărat infernale.

Evident, că între împrejurări anumite 
acest efect fisiologic al Harmatanului pdte 
deveni fatal. Pulberea cea măruntă, care 
vrând-nevrând o înghit ființele vii, le în- 
nâcă plumânii și le face cu totul incapa
bile de a respira. Tocmai de aceea locui
torii ținuturilor amintite nu întârdie de a 
atribui vântului însușiri veninose și cercă 
de a se apăra pe tote căile posibile de 
adierea lui cea dătătăre de morte. In tot 
decursul bântuirei nu ese nimeni din casă, 
astupă tote deschideturile odăilor cu șter
gare ude, pe cari le udă și ulterior fără 
precurmare pănă ia încetarea vântului.

Analog Harmatanului de pe costele 
Afncei vestice, domineză în Etiopia, asu
pra golfului de Aden. în Egipet și pe 
cdstele Africei nordice faimosul vânt de 
ost și de sud ost Smum său Samum (Sa- 
miel, Ghamsin), care în decursul baterei 
ridică temperatura la 40—54 de centi
grade.

Mai anul trecut se publica pe ici pe 
colo minunatul tablou al lui Richard Fuchs, 
care representă tocmai o vijelie produsă |

ciat de fdia guvernamentală din localitate,— 
vorbind contra călugărilor și călugărițelor 
a presentat publicului)- o fostă călugăriță, 
sora Bernarda, care urcându-se pe tribună 
a ținut și ea o cuvântare. Despre sora 
Bernarda, cu numele de familie Maria 
Muhlfeit, foile unguresc! publică acum o 
declarație dată de parochul din Kdszeg 
Ștefan Kincs, din care reproducem și noi 
următdrele:

Maria Miihlfeit a fost în adevăr timp 
de 22 ani profesdră de pian în claustrul 
din Kdszeg. Iu timpul din urmă manifes- 
tându-se la dânsa semne de bolă histe- 
rică, starița i-a dat ocupațiune mai ușoră, 
lucru manual etc. Dânsa însă amenința, 
că va face scandal public, decă nu o vor 
lăsa să predea și mai departe musica. 
Preotul spune mai departe, că nu este 
adevărat, că sora Bernarda a fost elimi
nată din causa, că nu ar fi căpătat moș
tenirea așteptată, deăre-ce când a întrat 
în claustru, tatăl său era în „asilul săraci
lor" din Graz și prin urmare nu pute să 
aștepte nici o moștenire. Nu este mai departe 
adevărat, că ar fi fost lăsată pe drumuri, 
îmbrăcată însdrențe. La meetingul din Bu
dapesta s’a abusat de bunacredință a pu
blicului, urcând o femeie bolnavă pe tri
bună. De-altmintrea, spune preotul, din 
partea claustrului s’a intentat proces de 
calomnie contra lui Bokânyi.

Academia maghiară despre codi
cele Karacsay. Sculptorul Fadrusz, care 
a făcut statua Iui Wesselenyi din Zelau 
și pe a regelui Mateifi din Glușifi, a făcut 
și un mic monument comemorativ relativ 
la descălecarea Ungurilor. Pe monumen
tul acesta, care se află tot în Zelau, ar
tistul a gravat o inscripție cu pretinse li
tere vechi maghiare. In jurul acestei ces- 
tiuni s’a încins o polemică înverșunată în 
foile maghiare între cei-ce susțineau esis- 
tența unor asemenea litere, invocând au
toritatea unui ^codice numit Karacsay și 
între cei-ce susțineau, că tdtă istoria cu 
literile acelea vechi este un humbug. 
Acuma s’a pronunțat și Academia ma
ghiară, care delegase o comisiune cu în
sărcinarea să studieze cestiunea din punct 
de vedere bibliografic, istoric, paleografie 
și filologic. Coraisiunea a enunțat, că co
dicele Karacsay și tote publicațiunile de 
felul acesta sunt falsificări din jumetatea 
a doua a seeolului XIX.

Pentru frații emigrați în America 
s’au mai făcut următorele donațiuni: Dela 
Horia P. Petrescu: 1) „Școla modernă și 
principiul național" de loan Niculescu cu 
inscripția: „Petra, care nu se mișcă din 
loc, prinde mușchiu". 2) „Povestiri" de N. 
Petra-Petrescu cu inscripția: „Limbă, țâră, 
vorbe sfinte la strămoși erau". 3) „Scrieri 
în Versuri și Proză" de Gr. Alexandrescu 
cu „Vorbiți, scrieți roraânesce, pentru 
DumneJeu". 4) Constantin Popasu bio
grafie de N. P. Petrescu.

II

Maghiari sare de nume. In ultima 
listă publicată în foile maghiare asupra 

de Samum. Sub cer, din adâncimile oriso- 
nului, acoper zarea nori de pulbere, cari 
sub radele sdrelui se înroșesc ca la zarea 
grdznică a unui foc mistuitor. O caravană 
se așăză la un oaz. Cercă să scape de 
primejdie la adăpostul unor palmieri. în
cercarea celui cădut în valuri de a scăpa 
de .un fir de paiu. Palmierii se încovde și 
se rup la suflafea vântului, cum se înco
vde un nimernic fir de cânepă. Cămilele 
se aruncă la pământ, parte instinctiv, 
parte silite de dmenl, acești din urmă 
aruncându-se și ei cu fața la pământ, 
după ce-și acoper obrajii cu cămașa seu 
sovonul — numit Kefich — ce anume îl 
iau la călătorii în locul turbanului.

Astfel stând și răsuflând, fie-care îșî 
păstreză o anumită umecjelă suficientă, 
tocmai pentru a nu răsufla de ultima 
dată. Sovonul se umedesce prin respirare 
și împedecă pătrunderea prafului în plă
mâni. Cine omite acest mijloc de apărare 
fie din uitare, fie din neprecauțiune, se 
nimeresce fdrte cu înlesnire să cadă jertfă 
acestei neprevederi. 

celor ce și-au maghiarisat numele, între 
un Felkslein și un Stern vedem și numele 
gendarmului loan Porcilă staționat în 
Mogdșa (S.-Dobîca), care și-a maghiarisat 
numele în Pap.

Teatrn german. Aseră s’a dat ope
reta „Die Landstreicher*  (Vagabundii) de 
L. Krenn și C. Lindau. Musica de Zieh- 
rer. S’au distins damele: losefine Schwarz, 
Marianne Kogler și d-nii Redl, Nekut, Se
ger și Olschinsky. Astăzi se dă pentru a 
doua-dră drama lui Maeterlinck : „Monna 
Vanna“, mâne relâche, er Duminecă: 
„Der schone Rigo~.

5. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari 
sufer de nemistuire, lipsă de apetit, seu stomacu- 
au le funcționezi regulat, pot conta Ja vindecare si
gură în scurt, tiu'p prin folosirea cunoscutelor 
prafuri seidlitz ale lui Moli. Prețul unei cutii 2 cor 
Se trimite cjilnic prin postă cu rambursă, de far 
macistul Moli, liferantul curții din Viena Tuchlau- 
ben 9 In farmaciile din provinciă să se ceră pre
paratul A. Moli, provfitțut cu marca de contra
venția și subscriere.

Vorbiți românesce!
Cetim în „Revista Idealistă":
Ore mulți sciu, că s’a vorbit despre 

înființarea unei Ligi pentru vorbirea și 
scrierea limbei românesc!? Toți bunii Ro
mâni se susțină acestă societate (decă 
esistă) menită a aduce un mare folos. Ou 
acestă ocasie amintim, că în Iași — de 
câte ori nu ne vin din fosta capitală a 
Moldovei inițiativele bune și frumose? — 
persone din înalta societate se întrunesc 
în fie-care săptămână la un membru din 
societate, spre a citi și comenta scrieri 
românesc!. îndemnăm publicul intelectual 
din capitală și din orașele din provincie 
— unde este ăre-care mișcare literară — 
să imiteze esemplul ce ne vine din Iași, 
îndemnul de a vorbi românesce ne vine 
chiar de la familia regală, precum dove- 
desce incidentul următor, povestit de un 
confrate al nostru: O damă se duse iărna 
acăsta la Cișmigiu să patineze; A. S. R. 
Principesa Elisabeta era acolo, tocmai i-se 
puneau patinele. Dămna o salută și-i dise 
țîn franțuzesce):

— Alteță, vă place patinajul?
Atunci mica principesă i-a răspuns 

în românesce:
— Ce, domnia-ta ești franțuzdică ?
— Nu, sunt Româncă, însă ne-ara 

obicinuit se vorbim totdeuna franțuzesce.
— Forte reu, forte reul încheie mica 

principesă, întorcându-se cu spatele... Cât 
e de vătămătăre deprinderea combătută 
de mica principesă 1 Datoria bunilor Ro
mâni este de a-o stîrpi.

Adunarea »Economului«.
Din Clușiu ni-se scrie:
Adunarea generală a institutului de 

credit „Economul" în Clușiîi, s’a ținut în 
18 Martie a. c. la 10 ore a. m. sub presidiul 
d-lui președinte Artemiu Sarkadi, canonic 
în Oradea-mare, fiind presențî 29 acțio
nari, representând 873 acțiuni cu 491 
voturi.

Adunarea a decurs în. cea mai bună 
armonie. Tote propunerile direcțiunei au 
fost primite și direcțiunei îi s’a votat mul- 
țămită pentru activitatea ce-o desvăltă în
tru înflorirea acestui institut. In următă- 
rele se resumă starea acestui institut:

1) Fondul de reservă 106.830’41 cor.
2) Fondul special de reservă 23.942’12 

corone.
3) Fondul de pensiune 34.111’05 cor.
4) Fondul Ales. Bohațel în aminti

rea primului președinte 1.600 cor.
5) Fondul pentru zidirea unei biserici 

române gr. cat. în Clușiu 7.299’95 cor.
6) Fondul mesei studenților acade

miei la care institutul a contribuit suma 
de 1.400 cor.... 1.856’42.

La acest fond au mai .contribuit în 
timpul din urmă următorii: „Detunata" 
institut de cred, și econ. Bucium 60 cor. 
„Racoțiana" inst. de cred, și econ. Șeica- 
mare 10 cor. Nicolae Racoția, medic Șeica- 
mare 10 cor. „Zărăndeaua" inst. de cred, 
și econ. Băița 10 cor. „Mureșanul" inst.
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de cred, și econ. Maria-Radna 20 cordne. 
Ștefan Havasi, proprietar Olușiu 150 cor. 
„Lipovana" inst. de cred, și econ. Lipova 
20 cor, „Auraria" cassă de economii Abrud 
200 cor. „Doina" inst. de cred. Câmpeni 
100 cor. „Luceafărul" institut de cred, și 
econ. Vârșeț 20 cor. „Corvineana" inst. 
de cred, și eeon. Huneddra 20 cor.

După adunare toți acționarii și-au dat 
întîlnire în restaurantul de la hotelul New- 
york în onorea noilor membrii aleși în 
direcțiune, Dr. Elie Daianu, vice-președinte 
al inst. „Economul", și Victor Illyes, și a 
membrilor din comisiunea de revisuire 
Gavrilă Pop, paroch în Feleac și Antoniu 
Mandeal șeful filialei „Transilvania" din 
ClușiO, unde și-au petrecut pănă la prând 
când s'au despărțit ca frații, ducând cu 
sine cele mai plăcute impresiuni și spe
ranțe asupra institutului.

Dunărea.
D-l D. S. Nenițescu a dat publicită

ții o carte întitulată: Studiu asupra flu
viilor convenționale. Dunărea în dreptul 
public internațional.

Cetind cineva acestă lucrare rămâne 
forte mirat de marele număr de congrese 
și conferințe, ce au avut loc asupra navi
gației pe Dunăre.

D-l D. S. Nenițescu arată și comen- 
teză pe larg tdte tractatele, ce au avut loc 
în acâstă importantă cestiune și anume: 
Tractatul din 1408. tractatul de la Passa- 
rovitz din 1718; tractatul din Belgrad din 
1739, reînoit prin tractatul de la Constan- 
tinopol din 1784, tractatul de la Acker
man din 1826, tractatul de la Adrianopol 
din 1829, tractatul din 1840 de la St.- 
Petersburg dintre Rusia și Austria, trac
tatul de la Paris din 1856 prin care s’a 
aplicat Dunărei principiile tractatului de 
la Viena din 1815, actul public din 1857, 
conferința din 1858, conferința din Paris 
1866, conferința de la Londra din 1871, 
tractatul de la Berlin din 1878, conferința 
de la Londra din anul 1883.

Singură Dunărea dintre tdte fluviile 
carî străbat său despart mai multe state, 
nu are încă o situație definitivă. Rhinul 
Rhonul, Elba, Escaut, au fie-care regimul 
lor. Autorul arată, că tot ce s’a făcut 
asupra Dunărei a fost inspirat numai de 
interesele momentului. Singura instituție 
cu adevărat bună, și care a dat resultate 
admirabile, este comisiunea europănă a 
Dunărei, și acesta este acum amenințată 
■de a nu i-se mai prelungi termicul.

Cartea d-lui D. S. Nenițescu cuprinde: 
istoricul legislației navigațiunei pe fluviile 
convenționale, arătând legislația romană, 
starea navigației în timpul vecului de 
■mijloc. Descrie și comenteză apoi tdte 
tractatele arătate mai sus.

Autorul a reservat trei capitole in- 
terpretărei articolului 55 a tractatului din 
Berlin, și anume: interpretarea acestui ar
ticol în sînul comisiunei europene a Du
nărei, în sînul corpurilor legiuitdre române, 
interpretarea lui de cătră guvernul din 
1882 și interpretarea lui în sînul confe
rinței de la Londra 1883.

In partea IX a lucrărei sale autorul 
-se ocupă de comisia europenă a Dunărei; 
er în partea a X-a de cestiunea Porților- 
de-Fer.

Constituția comisiunei, atribuțiile și 
lucrările efectuate în mare la gura Suli- 
nei, în portul Sulinei, în brațul Sulinei, în 
celelalte brațe ale Deltei, precum și Iu 
•urările făcute în Dunăre, sunt descrise pe 
larg.

Autorul arată starea navigațiunei pe 
timpul ocupațiunei rusescî, și starea înflo- 
ritdre în care se găsesce astădi.

D-sa arată apoi situația financiară a 
■comisiunei și resultatele technice și eco
nomice la cari s’a ajuns prin lucrările 
comisiunei.

Comparația a două cifre ne dă o 
ideie îndestulătdre a acestei activități; la 
1856, când comisiunea și-a început acti
vitatea sa, un vas de 200 tone registru 
nu pute eși său întră în portul Sulina, 
fără a-șî ușura seu descărca o parte din 
încărcătura lui, er în anul 1900 a putut 
întră cu ușurință în portul Sulina un vas 
de 3519 tone net registru, seu 6500 tone 
greutate.

In anul 1867, s’au exportat prin bra
țul Sulina numai 6 693.000 hectolitri ce
reale, er în anul 1902 s’au exportat, prin 
același braț 51.017.555 hectolitri cereale.

In partea a X-a a lucrărei sale, d. 
D. S. Nenițescu discută cele 5 regula
mente alcătuite arbitrar de Ungaria, care 
■cârmuesce astădi navigația pe acăstă 
parte a fluviului, er în partea finală face 

comparație între taxele percepute asupra 
navigației de cătră oficiul unguresc de 
navigație, și taxele percepute de comisiu
nea europenă a Dunărei.

Acestă lucrare este venită la timp 
mai cu semă acum când Rusia și-a anun
țat intențiile sale prin „Novoie Vremi a “.

(„Cons.“)

Afaceri bisericesc!.
Betlean, Martie 1903.

Onorată Bedacțiune! La articolul 
„afaceri bisericesc!" din Beclean (Solnoc 
Dăbâca) publicat în n-rii 47 și 48'ai „Ga
zetei", fiind provocați de d-l învățător Ion 
Cârcu, noi subscrișii aducem următorul 
răspuns:

1) Biserica gr. cat. din Beclean e edi
ficată, din pietră e vechie și în stare cam 
slabă, și are lipsă de reparatură. său să 
se edifice din nou — dăr nu-i chiar așa 
după cum o descrie învățătorul Cârcu.

2. La întrebarea pusă fostului cura
tor primar — cum de curatorul nou ales 
a dat socotălă de 224 cor. 38 bani și 
pentru-ce cel vechiu numai 80—100 cor. 
venit din disc — și eră venitul din mu
curi și tămâie de ce e mai mult ca mai 
nainte, îi răspundem, ca să se adreseze 
cătră d-l paroch local, ale cărui merite 
sunt, — pentru-că aci nu sunt meritele 
curatorului, nici ale fostului curator, care 
înainte de a fi făt a donat bisericei 200 
cordne, ca să fie mai sigur de reușită la 
alegere.

3. Venitele bisericesc!, după cum le 
înșiră vor fi adevărate, precum și fundațiu- 
nea Dr. Gregoriu Silași, din care, ca ca
pital fundațional nimic nu s’a spesat, când 
din celelalte depuneri și venite fiind in
dustriale, tot mereu s’a spesat.

4. De la anul 1884 încoce s’au spesat 
pentru biserică: coperirea în mai multe 
rânduri, repararea de lipsă, edificarea unui 
grajd nou pentru învățătorul la școlacon
fesională, apoi edificarea altui grajd nou 
pentru cantorul, coperirea casei parochiale 
în tot anul reparaturi la școla confesio
nală, la casa parochială și cantorală, în 
curs mai mult de 10 ani, s’a plătit și în
vățătorului, cel puțin anualminte 200 cor. 
în salariu. Aceste spese li-a suportat bi
serica, fără de a-se face cea mai mică 
repartiție pe poporenî — și învățătorul 
Cârcu în socotelile bisericesc! aceste spese 
nu le-a aflat. Nu seim cum a dat de re
partiții făcute pe credincioși — cari nu 
există. Cumcă așa este ori și cine se pfite 
convinge căutând în socotelile bisericesc!. 
Prin urmare înv. Cârcu spune neadevărul 
și nu se sfiesce a scrie neadevăr în pu
blic.

5. înainte cu 10 ani învățătorul con
fesional s’a plătit din regal cu partea cre
dincioșilor gr. cat., și ce nu s’a ajuns din 
regal, a suplinit biserica. Insă desființarea 
regalului a adus altă hotărîre. Banii res- 
cumpărați din regal s’au împărțit între 
cei îndreptățiți, între cari parochul local 
și cantorul, fiind și ei împărtășiți de acest 
beneficiu, chiar prin solgabirăiat, și inveț. 
Cârcu provdcă pe d-l paroch local a 
spune că unde e regalul ? Cum vine el 
cu asta căci el pe acele timpuri se juca 
în cenușă pe vatra tătâne-său. Comuna 
bisericescă neavend alt isvor pentru plu
tirea. salarului învățătoresc, a fost silită a 
face repartiție anuală pe credincioși, care 
repartiție nici-odată tdtă nu s’a putut scote 
din lipsă, din sărăcie, și așa biserica a 
plătit în tot anul neajunsul, care decă se 
va socoti pănă astădi, se urcă pănă ia 
mii de cordne. Afară de repartiția pentru 
salariul învățătorului, alte repartiții nu s’au 
făcut. Așa-deră întrebăm pe învăț. Cârcu: 
Cum pote fi așa fără judecată a provoca 
pe d-l protopop să-i spună lui, că pentru- 
ce depunerile și venitele industriale bi
sericesc! nu au fructificat ca fundația Dr. 
Gregoriu Silași?

Noi Beclenenii suntem datori tot 
mereu a mulțămi d-lui protopop Gregoriu 
Pușcariu pentru faptele cele bune făcute 
pentru biserica și confesiunea ndstră, să 
nu-i cășunăm 'supărări cum face învăț. 
Cârcu. Tdte venitele și depunerile amin
tite de învăț. Cârcu în Nr. 47 și 48 ai 

„Gazetei" sunt meritele d-lui protopop, 
căci de nu era densul paroch local, din 
multe locuri nu căpătăm nimic, d. e. de la 
institutul „Someșana", și altele.

Academia Română.
Sesiunea generală din anul 1903.

Raport asupra lucrărilor făcute în anul 1902—1903.

— Urmare. —

In cursul sesiunii generale sunt de 
acordat 4 premii pentru opere publicate 
și 3 pentru lucrări asupra unor subiecte 
puse la concurs.

La concursurile acestor premii s’au 
presintat următorele publicațiunî și lu
crări.

1. La premiul Năsturel-HerSscu de 
4000 lei, ce este a se decerne unei cărți 
scrise în limba română, cu conținut de 
ori-ce natură, care se va judeca mai me
ritorie printre cele publicate de la 1 No- 
emvrie 1901 până la 31 Octomvrie 1902, 
s’au presintat următdrele publicațiunî:

Boerescu (iocotenent-colonel N.), răs- 
boiul Anglo-boer în Africa de sud, Roman 
1902.

Bogdan (loan), documente și regește 
privitore la relațiile Țărei rornânescl cu 
Brașovul și Ungaria în secolul XV și XVI, 
Bucurescî 1902.

Davila (Alexandru,) „Vlaicu Vodă“. 
Dramă în 5 acte în versuri, Bucuresci 
1902.

Demetrescu (G.) Imnul „Regele Ca
rol" (foie volantă), Bucuresci 1903.

Dragomirescu (Mihail), Teoria ele
mentară a poesiei, Bucuresci 1902.

Dragomirescu: Elementele literaturii, 
Bucuresci 1902.

Hărjeu (Colonel C. N.), Istoria arma
tei geniului Bucuresci 1902.

Ionescu (G. M.), Istoria Ootrocenilor 
Lupescilor (Sf. Elefterie) și Grozăvesoilor, 
Bucuresci 1902.

Kaminski (Dr. Alexandru) și Nicolae 
T. Ionescu: Căușele mortalităței primei 
copilării în România și mijlocele de a le 
combate, Bucuresci 1901.

Manicatide (Al.) Noul curs de Alge
bră, Bucuresci 1902. (Presintat și la premiul 
Asociațiunei craiovene.)

Niculescu (Vasile T.) Eremia Vlădescu 
și I. O. Popescu, hartă geografico-istorică 
a României cu țările învecinate, Bucuresci 
1902.

Păcățianu (Teodor V.) Cartea de aur 
seu luptele politice naționale ale români
lor de sub cordna ungară, 2 voi., Sibiiu 
1902.

Popovic! (Maior loan), Organisarea 
armatei române, Roman 1900—1902.

Taușan (Grigore), Filosofia lui Plo- 
tin ed. III., Bucuresci 1902.

2. La premiul statului Eliade Bădu- 
lescu de 5000 lei, destinat a se acorda 
unei cărți scrise în limba română cu con
ținut literar, care se va judeca mai me
ritorie printre cele publicate de la 1 No- 
emvrie 1900 pănă la 31 Octomvrie 1901, 
s’au presintat următorele scrieri:

Adam (Ioan), Sybaris. Roman, Bucu
resci 1902.

Cesar (Grigore), o scânteie de ’ndru- 
mare, dedicată Alteței Sale Regale Prin
cipelui Carol al României, Bucuresci 1902.

Cesar Regele și corona țărei, țera și 
prințul ei, a doua dedicație, Bucuresci 
1902. .

Chitul (Tit), O fată de Tarabostos. 
Roman de pe timpul Dacilor, 2 voi. Gherla
1901.

Demetrius, Versuri, Buzău 1901.
Drarromirescu (Iuliu), Poemele, Bucu

resci 1903.
Georgescu (Neea). Sdrele și Cur

cubeul, și Diverse poesii, Bucuresci 1902.
Gorun (Ion), Alb și Negru, Bucuresci

1902.
Ionescu (G. M.) Influența culturei 

grecesc! în Muntenia și Moldova cu pri
vire la biserică, șcdlă și societate (1359 — 
1873), Bucuresci 1900.

Negreanu (Maior O.) Nemul și țările 
de Hohenzollern, Focșani 1900.

Silvan (Gh.) Cuiburi părăsiteBucuresci 
1902.

Slavici (I.) Din bătrâni. Narațiune is
torică, Bucuresci 1902.

Speranția (Th. D.) Anecdote populare 
vol. I. și ed. III. Bucuresci 1903.

Tutoveanu (G.) Albastru, Bucuresci 
1902.

Zamfireseu (Duiliu), In răsboiă. Roman 
Bucuresci 1902.

(Va urma.)

NECROLOG. Subscrișii în numele 
lor și numeroșilor consângeni cu inimă 
plină de durere anunță, cum-că pră iubi
tul lor tată, socru, frate, cumnat, unchiQ, 
văr, și prea bunul și blândul păstor su
fletesc Silviu B. Sohorca, preot greco- 
catolic, după o bdlă grea și îndelungată 
provădut cu Sf. taine în 24 Martie a. c. 
la 2'/2 dre dimineța și-a dat blândul și 
nobilul său suflet în mânile Creatorului 
în anul al 52-lea al etății și al 27-lea al 
preoției. Rămășițele pământesc! ale scum
pului defunct, se vor așețla spre odihnă 
vecinică în cimiterul bisericei gr. cat. din 
loc, Joi în 26 1. c. la 11 dre a. m.

Sângeorgiul-român, la 24 Martie 1903. 
Fie-i țărîna ușoră și amintirea vecinică! 
Alesandrina Chinteuan n. Sohorca, Iustin, 
Aurel, Silvia, Sabin și Valeria ca fii și 
fiice, Aurel Chinteuan preot, ca ginere. 
Melania Gagea n. Sohorca, Simion și loan 
ca frați, Emilia Budurlean ca cumnată, 
Familiile: Godolan, (Giulatelec), Chinteuan 
(Chicediu) și P. Boca. In urmă îiitrega 
comună Sângeorgiul-român al cărei păstor 
sufletesc a fost.

ULTIMI ȘC1RL
Budapesta, 26 Martie. Acji au 

sosit aici deputațiunl din Godâllb, 
Szarvas, Oroshaza, Vaț și Kecskemăt 
(acâstâ din urmă trimisă de partidul 
liberal), tdte aducând proteste în scris 
contra proiectelor militare și pretin
zând realisarea reformei armatei în 
sens national maghiar. Au fost cam 
500 de persone.

Viena, 26 Martie. „Reichswehr" 
anunță, că Germania și Franța sunt 
gata a-șî retrage delegații din comi
siunea dunărenă, deorece nu mai au 
interese în privința navigației pe 
Dunăre. Numai Anglia, Italia și Aus- 
tro-Ungaria mai susțin menținerea 
comisiunei dunărene. „Reichswehr" 
adauge, că România și Austro-Un- 
garia au un interes positiv, ca se se 
reînoescă mandatul comisiunei și că 
Italia și Germania ar trebui se spri
jine dorințele României.

Ristovaț, 26 Martie. In satul Ma
les membrii comitetului bulgar au 
omorît pe trei notabiil turci, în Lasce 
pe un notabil creștin. Din Prizren 
se anunță, că Albanesii s’au revoltat. 
Semsi-pașa a plecat cu două bata- 
lione ca se suprime mișcarea.

Londra, 26 Martie. „Times" spune, 
că puterile supraveghâză mișcările 
principelui Ferdinand al Bulgariei și 
îl vor face răspunzător, decă mișcă
rile Bulgarilor macedoneni continuă.

literatura.

Din composițiunile pline de melodii 
rornânescl ale mult regretatului composito- 
român Ciprian Porumbescu.tip&rite șiedate 
în edițiunl poporale de d-na Mariora Bațiu 
născută Porumbescu, se află de venejare la 
Tipografia ndstră următorele piese:

„Iwm de urare*  cu două voci, „Hora 
Prahovei*,  „A cădut o rasa lină*  cu voce, 
„tluturaș de nopte*  polcă, „Frunză verde 
mărgărit*  cânt poporal, „Fe câmpiile Stup- 
cei“ polca mazurca, „Fata popii“ cânt 
poporal. Fie care bucată costă 50 b. plus 10 
bani porto. „Basme Iașene*  vals, 1 cor. 50 b 
plus 10 bani porto. „Potpouriu* , din opereta 
„Crai nou“ 3 cor. și Ouvertura din ope
reta „Crai nou“ 1 cor. 50 bani plus 10 
bani porto.

POSTA REDACȚIUNEI.
D-lui N. în B. — Cancelarul german con

tele Biilow nu este bătrân, el n’are de cât etatea 
de 54 ani. înainte de a ajunge cancelar a funcțio
nat în diplomație pe la ambasadele clin Roma, St. 
Petersburg, Viena, Atena, Paris; 1888—1893 mi
nistru plenipotențiar în Buairesei, apoi ambasador 
la Quirinal. Cancelar e numai de 3 ani. Acel Bu
low, care a participat la congresul din Berlin ală
turea cu Bismarck și Hohenlohe era tatăl seu, 
atunci secretar de stat în ministeriul de esterne 
german. Titlul de conte l’a dobândit cancelarul 
înainte de asta cu 4 ani.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Oda „Tipografia A. fceșiann“ 
din SSrașjov, 

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

pfi lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
iscomandație.)

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

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

Vol. 1 Agrologia, său Agricultura 
generală. 34 cole de tipar cu 217 figuri iu 
text. Carte didactică aprobată de On Mi
nister de Agricultură al României cu de- 
oiaia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II Fitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română ou premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă <9 corone.

Vol. IIL Zootechnia, său Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânărip și lăptăria, 49 cole de 
t'par ou 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, sen or- 
gaoisațiunea și administrarea moșiilor mari 
și mici. Costă 8 cortine.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările) de acest fel 
apărute pănă acuma în limfa și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care tratâză tote cestiuDÎle cele mai 
mari ea și pe cele mici privitore la agri
cultura română din tote țările loouite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru șcdlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, învățător la șcâla 
principală română din L^pușul Unguresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. 
porto.)

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck 
de Panuite losîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, profesor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto: „SSrac în țâră săracă12. Eminesou. 
Prețul 2 cor. plus 1U b. porto.

„Cartea Plugarilor^ său povestiri 
eoonomice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor12 etc. scrisă de loan 
Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 b. 
(-f- 6 b. porto).

Însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vencjare, de viieri, 
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 din comit. Sib iului. 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-J- porto 
20 bani.)

„Sfaturi de aur22, pentru sătenii ro 
mâni de totă starea și etatea, de Aron Boca 
Velcheranu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.)

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

Vinuri dvnpbme, de Gr. Halip 
prof. Este o carte în care se dau esplicați 
și învățături amănunțite asupra modului 
cnm este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pdme. Prețul 40 b. (cu posta 45 
bani.)

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

„Cultura și îngrijirea grâului22, de I.
F. Negruțiu. Pr. 14 b. (plus porto 5 b.) 

„Economia22, pentru școlele poporale, 
de Teodorii Roșu. Prețul 60 bani (plus 
porto 5 b.)

„Buna chivernisală22, de Teodor V. 
Păcățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.)

Cărți de rugăciuni și predici.
Micul mărgăritar sufletesc, oăr- 

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

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude inGru onorea Preacuratei Fecidre 
Maria pen.ru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-ț- 5 b. porto).

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

Cuvântări bisericesci de loan Pa
piu; tomul III cuprinde cuvântări bi
sericesci acomodate pentru orl-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 tote Duminecile și 
sărbătorile de peste an, de Em. Elef- 
Vrescu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românescl din numărosele sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (-|- 20 b.
porto.)

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christe. 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 
Bou'.raud, tradooere de Salba. Editura d-lui 
prof. Dr. E. Dăianu. Tipografia archidie- 
cesană din Blașiii. Cartea are 31 oble de 
tipar (500 pagini) și este fructul ostenele- 
lor unor labor oși ștudențl în teologie dela 
universitatea di n Budapesta. Cuveni ui „Salba 
ne reamiutesoe societe.tf-a literară cu ace
lași nome a teologilor dm seminarul desfi
ințat „S-ta Barbara12 din Vieua. cfirei so- 
oietăți î> mulțumim publica ea Fabiolei și 
a unei părți din oatech *mul  oel mare a 
lui Deharbe. Traduoăt.orii ne ofer o ieotură 
edificătbie în stil îngrijit, tiparul curar, hâr
tia bună. Prețul unui esemplar legat elegant 
în pâuzA es e 4 corbne (-[- 30 b porto) 
Un esemplar broșat 3 eorbne (-J- 30 b. 
porto).

„Cartea Durerii" de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francăs de Iacob Ni- 
colescu,, editura lui Dr. E. Dăianu. Timișora 
1.895. O cărticică de mângăere sufletbscă . 
care costă legată 3 corone (plus 10 bani 
porto).

„Cuvântări bisericesci de Mas- 
sillon'1 traduse din originalul tranoes de 
loan Genț orotopop gr.-oat. român al diecesei 
de Oradea-mare. — Deja ia 1898 a apărut 
în Oradea-mare cartea cu titlul de mai sus 
oare cuprinde 17 predici de ale vestitului 
orator eclesmsiic franoes. Predicile sunt 
împărțite de traducător după anul bisericesc 
rtisăriten, și fie c>re este pusă la acea Dumi
necă său sărbâtdre, cu s oărei evanghede 
se potrivesc' predica. Un volum elegant de 
peste 400 pagini în 8° ou portreiul lui 
Massilon. — Tr»duo^rea se distinge prin- 
tr’un limbagifl ales. — Prețul 5 cortine (6 
L«i 50) plus 30 bani porto.

Cuvântări bisericesci pre serbătorile 
de preste an sorise de Ioan Papiu. Preț. 3 
cor. (pl. 30 b. porto.)

OOOOOOOOOOOOOOOO

Brașovul-vechiu, str. Lungă nr. 1.

Cursul la bursa din Vieua,
Din 26 Martie n. 1903.

Renta ung. de aur 4°/0...................
Renta de corone ung. 4% • • ■
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2®/0 • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 3*/ 2°/0 . . . 
Bonuri rurale croate-slavone . . .

121.45
99.50
92.78
99.30
99.25
94 05
99.25

Impr. ung. cu premii.................... 200.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 158.50
Renta de hârtie austr.......................100.70
Renta de argint austr.......................100.70
Renta de aur austr............................121.80
Rente austr. 4°/0 de corone . . 101.20
LosurI din 1860.................................. 154 —
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.01
Acții de-ale Băncej. ung. de credit. 750.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 688.75
NapoleondorI.......................................19.08
Mărci imperiale germane . . . 117.07’/2
London vista.............................  239.92'/2
Paris vista...........................................95.40
Note italiene 95.40

Cursul pieței Brașov.
Din 25 * Mar tie n. 1903

Bancnot rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. „ 18.70 „ 18.80
Napoleond’orl. „ 19.04 „ 19.08
Galbeni „ 11.20 „ 11.30
Mărci germane „ 117.- „ 11108
R 1 ble RusescI „ —.— n •
Lire turcescl „ 21.40 H *
Scris fonc.Albina 5% 101.- , 102--

Esposiția dela Paris 5900. 
Intrarea 20 cr. Băeții 10 cr. 
©Q00OOOOOOOOQTOO

4'ataloge

MUSICALE
pentru:

Clavir,
Harmonicum
Violină

Cello
Zitheră 

Kammermusik 
Orchestră

Gitară
1—4.910. Cântece 

Humoristice 
Choruri

Duett e, Terzette
Opuri de studii

etc. etc. trixxiite

-= gratis =-
și franco.

Otto Xiaass
I Musikverliig n. '•ortiment

|| Wien, VI/2 Mariahilferstrasse 91.

De vânzare
din mână liberă o casă, 
cu 5 odăi, 2 bucătării, grădi
nă, curte spațidsă, posiția cea 
mai frumosă în Strada Căpi
tanului nr. 14 (Prund-Sclieiu).

Informații tot acolo.

numai, ileeă flăcare eutlâ este prove^utâ eu marea de 
operare a iu! A. Moli și tu snbuerlerea sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicbse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunel de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bâle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Folsificațiile se vor urmări pe cale judecător escă.

d

f

Franzbranntweîn și a lui
i decă fiecare sticlă este -o rovedută cu marca de scutire și cu 

S vHi.lWilU llumdl, plumbul lui A. MLoll.
Franzbranntwein-ul șl sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prm tras (frotaț) afină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețui unei sticle originale plumbate, Coro o 1.90.

Septul de copii a lui Moli.
Cel mai fin stoun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru -opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de apărare A. Moli. 

A. Mureșianu
SSa*aș®v,  Tergul Snuiuâ 1W. 3®.

Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu-tat 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJLTTTTE.

FOI pWodice.
bileteiîe visită

DIFERITE FOBMATE.

PROGRAME_ELEGANTE.
BILETE DE LOGODNA Șl DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

awtots'msi.
Comandele eventuale 

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

Tipografia Ă. MUREȘIANUț Brașov.
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Trimiterea |»rlBieSpaiă prin O
Farmacistul A. $10 SLID, o

c. și r, furuisor ai curții imperiale Vieua, Tuciilaulicfl 9 p
Comande din provinciă se efectueză țilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră aiiuniit preparatele provicțute cu iscălitura și marca șyț 
apărare a lut .4. MOLL.

Deposits în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter 
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. —*

a putd esecuta ori-ce 
și acurateța, precum: 

REGISTRE și IMPRIMATE 
pantru tote speciile de serviciuri.

Compturt) Adrese, 
Circulare, Scrisori, 

în lolă măvimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PRETURI-CURENTE ȘI DIVERSE 
SILETE DE IMORMfiNTARL 
se primesc în biuroul
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X
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

pen.ru

