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Unde am ajuns?
ii.

Prea putină, atențiune s’a dat 
la noi în deceniile ultime deavoltă- 
rei pressei ndătre naționale. Omenii 
noștri, — cu rare eaceptiunî, și și 
..aceștia mai mult numai in foro in- 

■ ierno-—■ nu s’au ocupat serios de, ea' 
■și de adeverața. ei chemare, er la. vii
torul ei nu s’au. gândit ap-rope de loc.

Sub pressă națională înțelegem 
în sensul cel mai larg al .cuvântului 
tdtă pressa nostră periodică româ- 
nescă, care a luat asupră-și nobila 
misiune de a apăra, cultiva și pro
mova, pe un teren seu altul, interese 

■fie. vieță 'ale națiunei nostre. In în
țeles mai strîns politic înse am privit 
și privim de „Ziare naționale" pe 
acele, cart servesc causa, națională 
politică a poporului, stând pe basa 
programului politic de la 1881, sin
gurul adoptat și recunoscut de el.

Când s’a înființat partidul nostru 
și s’a proclamat solidaritatea națio
nală a tuturor Românilor din acest 
stat in lupta pentru apărarea limbei 
și a naționalității române, esistau 
cu totul numai 2—3 cjiare naționale 
la noi și, ce era mai momentuos, 
domnea cea mai bună înțelegere 
între noi și se arătau cele mai bune 
semne reale pentru închegarea soli
darității nbstre.

Astăzi am ajuns a face gazetă
rie pe întrecute; au început să ră
sară la noi foile și foițele ca ciu
percile. Și pe când pressa nostră se 
îmbogățesce cu acest spor mărunt, 
ce fenomen se arată în viața orop
sitului și amărîtului nostiu partid 
național? Solidaritatea și buna în
țelegere sunt sguduite pe totă linia, 
er unul din cjiarele mai mari, mai 
vechi și c’un rol distinct ale parti
dului, care Ziai1 peste acesta a mai fi
gurat ani de-arendul și ca organ al 
comitetului central al acestuia, după 

nouăsprezece ani de esistență se 
vede constrîns a anunța că nu mai 
pote să apară.

Cum să ne esplicăm acesta cu- 
riosă aparițiune? Și care este în
semnătatea ei simptomatică pentru 
partidul nostru național?

A afirma simplu numai, că 
„Tribuna" a căc|ut sub loviturile duș
mane și că a fost strivită de deți
nătorii puterii publice, credem a nu 
fi de demnitatea unui partid așa de 
mare ca al nostru, cu deosebire avend 
în vedere, că acel cțiar pretindea în 
anii din urmă, mai mult decât era 
admisibil, cu tenacitate, a fi singurul 
organ autorisat al partidului na
țional,

Pe lângă osândele dictate în 
procesele de pressă și 4e°ile de mii 
plătite drept amende, a trebuit se 
fie o causă mai afundă și mai gravă, 
care a determinat catastrofa con
fratelui nostru din Sibiiu. Acâsta 
causă nu pote fi decât o causă in- 
terioră a partidului nostru, un rău 
organic ce s’a manifestat în orga
nismul său atât de sdruncinat, și nu 
pote privi decât însă-șî tactica și 
atitudinea „Tribunei" în sînul aces
tui partid.

Se trateză deci de un eveni
ment, a căruia importanță nu se 
mărginesce numai la faptul, că de
plângem .acți dispariția unei foi, care 
a stat timp îndelungat în focul luptei 
cu adversarii limbei și naționalității 
române, ci aruncă lumină totodată 
și asupra situațiunei partidului nostru 
național.

Ilustrâză acest eveniment mai 
cu semă resultatele dobândite de 
tactica politică, urmată de noue-spre- 
c|ece ani de cătră așa numiții frun 
tașl grupați în jurul „Tribunei" și 
adecă a tacticei fruntașilor din pri
mul period de nouă ani și apoi a 
tacticei fruntașilor din periodul ultim 
de Zece anî.

„Partid", „politică" și „tactică" 

erau identificate de acești fruntași 
cu „Tribuna.", și mai ales dela 1892 
înedee nu se vorbea decât numai 
de politica și de programul „Tri- 
bunei"-

Acum că „Tribuna" a încetat 
de a mai apără, se impune în con- 
secență logică întrebarea: Quid nunei

Situația creată în urma nesfîrșitei 
obstrucțiuni în camera ungară, pare a-se 
înrăutăți în loc de a-se ameliora. In dietă 
kossuthiștiî provdcă dilnic discuțiuni lungi 
și sterpe în jurul unor cestiuni, cari n’au 
absolut nici o importanță. Ei fac acesta 
cu scop de a amărî1 guvernul, în deosebi 
pe miniștrii Szell și Fejervary, contra că
rora îndrâptă dilnic săgeți venindse; -- In 
ședința de adi s’a pus la ordinea dilei 
alegerea com.ișiunei pentru cvotă. Kossu- 
thistii s’au hotărît să facă gălăgie și în 
cesliunea acesta. Se va continua apoi 
erăși desbaterea asupra raportului minis- 
trului-president. Când va veni la rend 
desbaterea asupra indemnității, nu se scie. 
Diarele oposiționale fac gură mare și se 
laudă, că oposiția e decisă a nu ceda și 
a purta lupta la infinit.

Alegerile din Viena. In <j>ua de 
6.Maiu s’au făcut în Viena alegerile re- 
presentanțelor districtuale (Bezirksvertre- 
tungen) terminându-se cu triumful strălu
cit al social-creștinilor. Gandidații partidu
lui social-creștin au reușit pe totă linia 
(10 cercuri) cu majorități sdrobitore. A mai 
remas cartierul Leopoldstadt, singurul care 
e representat de Evrei. Acest cartier înse 
n’a venit cu acâstă ocasiune la alegere, 
căci de sigur și aici ar fi biruit partidul 
lui Lueger, ale cărui succese vedem că 
în Viena și Austria de jos sunt permanente 
de o lungă serie de ani.

Isgonirea preoților maghiari 
din Bucuresci.

Diarul „Budapesti Hirlap", care de 
un timp înedee are corespondent perma

nent în capitala României, aduce la loc de 
frunte un articol în care se plânge de ne- 
gligearea intereselor bisericesci ale credin
cioșilor catolici din Bucuresci.

Barațiă din Bucuresci — dice nu
mita foie -— a fost întemeiată înainte de 
asta cu sute de ani de franciscani' ma
ghiari. De când cu urcarea pe tron a re
gelui Carol, s’au făcut stăpâni pe Barație 
Nemții și ultimul preot maghiar, părintele 
Stefan, sdrobit <3e p.ersecuțiunile îndrepta
te în potriva lui, a murit alienat într’o 
mănăstire din Bulgaria, unde fusese primit 
din milă, după ce în Ungaria tdte ușile 
i-au remas închise.

In timpul din urmă s’au aflat trei 
preoți maghiari din Ardeal, cari au luat 
asupra lor sarcina de misionari și stabilin- 
du-șe în Bucuresci, au început a organisa 
comunitatea catolică maghiară, cumpărând 
loc pentru biserică, șcdl'ă și casă paro- 
chială.

Activitatea acestor preoți însă era 
privită cu ochi răi de cătră Archiepisco- 
pul catolic, care însuși este german de 
origine și dilele acestea a dat ordin ace
lor trei preoți maghiari, ca în timpul cel 
mai scurt să părăsescă Bucurescii.

„Bp. Hirlap" apeleză la opinia pu
blică și la guvern se sară în apărarea ace
lor preoți și a intereselor naționale ale Ma
ghiarilor catolici din România.

— Pe cât seim noi, biserica catolicăTn 
România are hierarchie organisată cu ar
hierei independenți de primatele de la 
Strigon seu de ori-care alt archiereu din 
Ungaria. Decă prin urmare se vor fi aflat 
preoți maghiari din Ardeal, cari îmboldiți 
mai mult de spiritul prea aprins al șovi
nismului au trecut Garpații pe socotâla 
proprie și au început acolo acțiune de 
„expansiune națională" maghiară, fără să 
observe obediența datorită șefului legal 
al bisericei, — nu era decât lucru firesc, 
ca să li-se ordone a-se întdree, de unde 
au venit.

„Cucerirea Orientului" cu misionari 
ca Hollo Iănos și cei doi tovarăși ai lui, 
credem că nici „Bp. H.“ nu o ține de'rea- 
lisabilă și rațională său oportună.

FOILETONUL „GAZ. TRANS".
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Mortea mea.
(2) (Urmare).

Lumina aceea alburie, pe care ochiul 
meu stâng o zărîa încă, dispărea din ce 
în ce mai mult, totuși îmi aduceam 
aminte bine de odaia în care zăceam : la 
drăpta era un dulap, la stânga căminul, 
d’asupra acestuia un ciasornic cu pendulă, 
căruia îi lipsiau greutățile și arăta orele 
ijece și șăse minute. Ferestrile ded.eau 
spre strada Dauphin, o stradă întunecdsă, 
de unde se audia un sgomot infernal. 
Par-că tot Parisul s’ar. fi concentrat nu
mai în acea stradă. Geamurile zăngăniau 
și se cutremurau necontenit de sgomotul 
trăsurilor.

. Noi nu cunosceam în Paris pe ni
meni, er în biuroul, unde îmi aveam ser
viciul, nu eram așteptat decât pe Luni. 
După călătoria de cinci-spre-dece ore cu 
trenul și obosela ce ne cuprinse, ni-se 
părea, că ne aflăm într’o temniță, de<5re-ce 
îndată după sosire trebui să mă culc în 

pat, din care se nu mă mai scol. Nevasta 
mea mă îngrijia cu surîsul pe buze, der 
simțiam, că e emoționată și agitată. Din 
când în când se ducea la ferestră și 
arunca câte-o privire la stradă, apoi se 
întorcea palidă și spăriată îndărăt. Acest 
oraș uriaș, din care nu cunoscea nici mă
car o piatră, părea că-i insuflă orore.

Sărmană femeie, ce-o se facă decă 
nu mă voiii mai trezi, ce se va alege din 
ea în acest oraș mare și străin, fără spri- 
gin, fără ajutor, fără un suflet amic!

Margareta îmi luă într’aceea mâna, 
care atârna mortă peste marginea patului 
și sărutându-o 4'se: „Olivier, răspunde-mi, 
Olivier!" Apoi isbucni în plânset și 
dise: „Ddmne, Dumnezeule! A murit! A 
murit 1"

Mdrtea mă ajunse așa-der, însă nu 
nimicirea totală, neantul, căci puteam audi 
și cugeta, și numai neantul, vidul oribil 
era ceea-ce mă îngrozia încă din copilă
rie. Nu-mi puteam imagina dispariția de- 
săvîrșită a ființei mele și mă cutremuram 
la gândul, că vor urma' secole peste se
cole, în cari eu nu voiu mai fi, și când 
cetiam în diare vr’o observație asupra 

unui timp, ce va urma, asupra secolului 
viitor, mă consternam, la gândul, că eu 
atunci nu voiu mai esista. Cum? Eu să 
plec și lumea să esiste mai departe? Nu 
trebue cu trecerea mea se se dărîme și 
întreg universul ?

Ah, măcar dăcă ași putea visa în 
morte despre vieță 1 JEtă care era dorința 
mea permanentă, speranța mea tainică. 
Și ătă-mă, că eram mort și visam. Der, 
vai! Asta nu era încă mdrtea și îndată o să 
mă trezesc. Trebue chiar să mă trezesc, 
decă nu pentru alta, pentru biata mea 
Margareta. De sigur, eu simt, îndată am 
să mă ridic, am să-ral iau nevasta în 
brațe și săi șterg lacremile. O! ce bucu
rie, de a-ne poseda erăși unul pe altul! 
Cu cât ne vom iubi noi încă și mai mult! 
Și în cele două <jlîle ce le mai am libere, 
mă void restaura pe deplin, er Luni îmi 
voiu începe cu nouă puteri funcția. Vom 
începe o vieță nouă, mai fericită! O, cât 
de fericiți vom fi noi!

Ddr nu mă prea grăbiam cu trezitul. 
Eram încă prea obosit, trebue să mă mai 
odihnesc. Margareta n’avea dreptate a fi 
atât de desperată, căci ddr nu eram mort,

numai că nu aveam forța să-mi întorc 
capul pe pernă și să-i surîd. Am să aș
tept, pănă va mai odată: „E mort,
Domne! E mort!" și apoi încet, ca să nu 
se sparie, îi voiu șopti: „Nu, copila mea, 
nu sunt mort, ddr veiji, că trăiesc și că 
te iubesc 1"

Și o voiu lua în brațe și o voiu 
săruta.

2i.

La strigătele repețite ale nevestei 
mele, se deschise ușa subit și se audi un 
glas: „Ce este vecină? Vr’un accident?"

Recunoscui vocea, era a femeii bă
trâne, cu numele Gabin, care locuia în 
același coridor cu noi și care de la sosi
rea nostră s’a arătat față cu noi preveni- 
tdre și compătimitore. Ne-a și povestit 
îndată biografia sa, din care am înțeles, 
că era văduvă și că din erna trecută, când 
stăpânul nemilos al casei unde locuia i-a 
sechestrat mobila, s’a mutat în acăstă casă 
cu fiica-sa Adele în etate de 10 ani — 
căreia îi dicea Dede — luând cu chirie o 
odaie' mobilată. Atât densa, cât și fiică-sa 
se ocupau cu confecționarea de abajururi
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Evenimentele din Balcani.
O scire telegrafică din Viena, anunță 

că vasul de resboih ungar „Arpâd" a primit 
ordin, ca ia 15 Maiu să plece din Pola la 
Salonic.

= Pe lângă cele două vase italiene 
de răsboiu, au mai sosit la Salonic alte patru 
vase de resboiil.

= In 5 Maiil dimineța s’a dat o luptă 
înverșunată lângă Seres între revoluționari 
și trupele turcescî. Soldații au împresurat 
casele. Revoluționarii au aruncat neîntre
rupt bombe asupra Turcilor, prin ceea-ce 
casele au luat foc. Lupta a durat o di și 
o ndpte. Mulți Bulgari și-au aflat mărtea 
în flăcări. 13 au fost uciși de gldnțele sol- 
daților turci. A cădut și conducătorul ban
dei Dalcev. Dintre Turci 12 au fost răniți 
și câți-va uciși.

= In Pristina au fost prinși doi mem
bri ai comitetului bulgaro-macedonen din 
Ueskueb, cari aveau însărcinarea de a 
omorî pe consulul rus din Mitrovița Mas- 
kov. — In Kraloro cinci memcri din 
banda bulgară au omorît pe un medic 
grec.

= La Ueskueb au fost duși legați 
în lanțuri 23 revoluționari sub escortă mi
litară. Se afla printre ei un preot și doi 
profesori de gimnasiu.

= Din Gonstantinopoi se telegrafeză, 
că în urma atentatului din Salonic, au fost 
arestați numeroși Bulgari în Ueskueb/ 
Kopriil, Monastir și în alte localități ale 
Macedoniei. In Ueskueb fu arestat Toncev 
secretarul episcopului bulgăresc. Numeroși 
notabili și comercianți din Bulgaria încă 
au fost arestați la Constantinopol.

= In Salonic n’au mai fost tur
bură ri.

= „Voss Ztg" din Berlin, eu tote 
desraințirile guvernului bulgar, susține afir
marea, că dinamita ce s’a aruncat în Ma
cedonia, a fost dusă din Bulgaria. Fdia 
berlinesă atacă violent pe guvernul bul
gar, scriind între altele: E fdrte serios 
pericolul, ca slăbiciunea guvernului bulgar 
se încurce Europa într’un răsboitî. Bulga
ria dă omeni revoluționarilor macedoneni, 
arme, bombe și dinamită. Gentrul agita- 
țiunei este Sofia. Guvernul bulgar n’a fă
cut nimic, ca să lege manile conjuraților. 
Tote bandele au pătruns din Bulgaria pe 
teritoriul Macedoniei și dinamita, care s’a 
întrebuințat la atentate, este de prove
niență bulgară.

Chestiuni agrare.
II. Remedii.

(Urmarea a 3-a.)

O încercare particulară de a deștepta 
și desvolta în poporul român peste tot 

interesul și tendința cătră agricultura ra
țională și sistematică, a rămas un glas în 
pustiu, fără de nici un resunet și fără de 
ver ce sprijin din partea celor o sută și 
una de bănci și institute de credit româ
nesc!, pe motiv de scumpete și sărăcie, 
ori altele, că comunele ndstre rurale, bi- 
sericele și șcdlele sunt prea sărace de a 
abona o carte roraânescă, care să pună pe 
preot și învățător, primar și notar în cu
rent cu cestiunile agricole moderne! Și 
totuși, dăcă agricultura germană și fran- 
cesă din seci, al XIX au progresat enorm, 
au avut de a mulțumi progresul lor în 
prima linie lucrărilor marilor agronomi na
ționali și este nedespărțită de numele lor: 
a unui A. Thaer, Koppe, Schwertz, Pabst, 
I. 0. Schubart de Kleefeld, Dombasle și 
Gasparin în Francia, er nici decum unor 
compilări și traducțiuni fără rost și spirit 
din țări și limbi străine.

Institutele nostre de credit și eco
nomii au găsit teren de activitate și des- 
voltare în altă parte, decât sprijinirea și 
propagarea agriculturei raționale în popor 
și așezămintelor lui de câștig și produc- 
țiune națională. Ba acum tind de a scote 
și elementele culte si instruite din luptă 
și de la munca Droductivă, transformân- 
du-le pe nesimțite în o clasă de rentieri 
și pensionari. Der dre chestiunea emigran- 
ților români cu duiumul în America cum 
se pote altfel esplica? Ajutorarea și spri
jinul celor slabi și nevolnici a ajuns pe a 
doua treptă, și beneficiul mare propriu, 
câștigul propriu și împărțirea de dividende 
grase la acționari, este preocuparea lor 
de căpetenie. Reuniunile de consum ro
mânesc!, basate erăși pe câștigul mare 
aprope tote sunt în lichidare.

Der vorba vine —- acesta s’a mai în
tâmplat și altor cocdne. Celebrele socie
tăți de ajutor mutual a micilor industriași 
de pe la orașe si târguri din Germania, pe 
tantieme și dividende după sistema lui 
Schultze-Delitzsch, au alunecat apropo tdte 
pe aceeași pantă, cari acordau credit la 
membrii pe 3 luni, cu îndeplinirea a o 
mulțime de formalități și garanții, și cu 
dobânda mare și cavenți pentru a pute 
împărți dividende grase și tantieme la aso- 
ciați. De aceea Reuniunile de credit sist. 
Schultze-Delitzsch, au cam decădut din 
grația publicului orășenesc german și cu 
tbte sforțările făcute de a-le propaga și la 
țeră între micii agricultori, ele nu prea 
găsesc aderenți, nefiind potrivite scopului. 
Ba în timpul din urmă li-se aduce învino
vățiri directe, că ele au un caracter pro
nunțat capitalist, er alții le acusă că au 
devenit boeresci-ver/wnlceri.

Banca agricolă din România, înfiin
țată la 1894 de cătră fostul ministru de 
finanțe și bancher M. Ghermani, basată 
pe aceeași confusiune de identitate de in
terese al micului negustor cu agricultorul, 
deși cu avantagii mari înzestrată din par

tea guvernului și cu frumos capital, nu 
merge și din 7,5 miliăne deplin vărsate a 
perdut deja 2 miliăne de lei — și pentru 
progresul agriculturei mari n’a făcut apro
pe nimic. Ea n’a putut să facă nimic în 
direcțiunea ameliorării agriculturei, din 
causa legei constitutive greșite, căci ea 
acordă împrumuturi pe gagiu și în cont 
cufent la agricultori (pe producte agricole 
unelte și vite) pe câte 3 luni de pe 
care le pote prelungi pe 6 și maximum 
9 luni de dile. Agricultorul însă, fie mare 
și mic, are lipsă de credit eftin de lungă 
durată — pe mai mulți ani de dile — și 
nedenunțabil. ca să-l achite și stărgă când 
’i vine lui la socotelă.

Mai bine au corespuns scopului și 
necesităților agriculturei mici „însoțirile 
de credit sistem Raiffeisen", ca mijloc de 
împrumut și de ameliorare tot-odată și a 
agriculturei. Plecând de la principiul evan
gelic: „Iubesce-ți pe de apropele tău, ca 
însu-țî pe tine", ele au desvoltat o acti
vitate forte binefăcătore și crestinâscă, în 
adevăratul înțeles al cuvântul, după-ce 
scopul nu este egoist, nici de a da divi
dende grase și nici tantieme și j etăne la 
membrii, de unde funcționarii și adminis
tratorii lor sunt toți onorifici și gratuițî, 
er beneficiile realisate și capitalul adunat 
îl întrebuințeză la alte scopuri economice 
ale tovărășiei.

(Va urma).SOIRILE D1LE1.
z

— ‘25 Aprilie v.

Majestatea Sa monarchal va sosi 
la Budapesta Luni în 11 Maiil și se va 
reîntorce la Viena în 23 1. c.

adunarea generală a casinei ro
mâne din loc este convocată pe Dumi
necă în 10 Main a. c. st. n. la 3 ore p. 
m. — Domnii membrii sunt rugați a lua 
parte.

Hirotonirea episcopului Aradului. 
Miercuri, în diua Sf. George, s’a făcut în 
Sibiiu hirotonirea întru archiereu a nou 
alesului episcop al diecesei gr. or. a Ara
dului, P. S. Sa loan Ignatie Papp. Actul 
acesta l’a îndeplinit I. P. S. Sa metropo- 
litul loan Mețianu, însoțit de P. S. Sa 
Nic. Popea, episcopul Caransebeșului, asis
tați de archimandriții Filaret Musta, Dr. 
II. Pușcariu și Augustin Hamsea, proto- 
sincelul Eusebiu Roșea, protopopii I. Papiu, 
Vasile Beleș, și Dr. Trailescu, de ieromo- 
nachul Dr. Miron Cristea și diaconii Oâm- 
pianu și Enescu. După terminarea sf. li
turghii în decursul căreia s’a făcut hiro
tonirea, s’a dat un prând festiv de I. P. 
S. Sa metropolitul în onorea noului ar
chiereu. — Instalarea noului episcop se 
va face poimâne Duminecă. Actul solemn 
se va îndeplini prin P. S. Sa episcopul 

Nic. Popea, ca mandatar al metropoli- 
tului.

Jubileul diecesei de Lngoșift. La 
14 Iunie a. c. se va serba, cu deosebită 
solemnitate, jubileul de 50 de ani al' die
cesei române unite a Lugoșului. S’a cons
tituit un comitet, care va pregăti aranja
rea festivităților. La serbare vor lua parte 
membrii din clerul diecesei, delegațiuniie 
diferitelor comunități eclesiastice, ale reu
niunilor și societăților. Vor fi represen- 
tate: archidiecesa de Alba-Iulia și Făgă
raș și diecesele de Oradea-mare și Gherla.

Un dar frumos pentru masa stu
denților români din Brașov. In memo
ria fericitului Ioan V. Perlea (Brăila) au 
contribuit pentru masa studenților români 
din Brașov: d-1 Victor 1. Perlea 500 lei, 
d-1 Ștefan Pană 100 lei, d-1 Georgel Perlea 
100 lei și d-1 Alex. Grossu 100 lei, cu to
tul : 800 lei. — Suma acesta au binevoit 
a-o destina pioșii donatori mesei studen
ților noștri, la binevoitdrea intervențiune 
a preastimatei domne Elena Dr. lancu 
Mețianu din Zârnesci. Primescă marini-- 
moșii noștri binefăcători și binevoitori 
cele mai căldurose mulțămite. — Direcț. 
școlelor medii gr. or. române din Brașov.

Principele Ferdinand Ia presiden- 
tul Loubet. In 6 Maiu presidentul repn- 
blicei francese a primit visita principelui 
Bulgariei Ferdinand cu onoruri militare. 
Presidentul i-a reîntors visita.

„Sindicatul omenilor de litere". 
In urma convocărei făcută de d-nii Olă- 
nescu-Ascanio, general Bengescu Dabija, 
Anghel Dumitrescu, Th. D. Speranță, Gh. 
Ștefănescu, un număr însemnat de literați 
români s’au întrunit în localul Academiei 
de rausică din strada Batiste (Bucuresci) 
spre a pune basele „Sindicatului dmenilor 
de litere". In urma unei nouă discuțiuni 
la care au luat parte și d-nii general Ben
gescu, Haralamb Gh. Leca, D. Teleor, 
Radii Rosetti, T. D. Speranță, s’au dele
gat 3 membri, cari se elaboreze statutele 
„Sindicatului". Scopul principal al acestui 
„Sindicat" este protecțiunea proprietății 
literare. In acest „Sindicat" se vor primi 
și scriitorii din țările străine.

Un canal uriaș. Americanii sunt pe 
drum să întreprindă construcția unui ca
nal maritim, care să lege Chicago cu ocea
nul Atlantic prin marile lacuri Hudson și 
New-York. Proiectul aprobat de tăte sta
tele federale cuprinde stabilirea unui ca
nal de 65 m. lărgime și de 6 m. 40 c. 
adâncime. Vor pute naviga tăte vasele, 
cari circulă pe marile lacuri și 90 la sută 
din cele cari intră în portul New-York. 
Cheltuelile vor necesita un miliard, sumă 
pe care americanii o găsesc relativ mică, 
față de grandiositatea proiectului, care 
consistă întru a-se face port de mare din-

(umbrele pentru lămpi) și câștigau pe Zi 
patru-Zeci de sou.

„Dumnefleule! S’a sfîrșit?" întrebă 
ea spăriată.

înțelesei, că se apropia de pat, se 
uită la mine, mă pipăi, apoi Z>se cu voce 
compătiraitore : „Sermană femeie tinără I 
Sărmană femeie 1“

Margareta plângea și suspina ca un 
copil. Madame Gabin o ridică * de jos, o 
conduse la jilțul vechiu și stricat de lângă 
cămin, o așeZă pe ei și se încercă a o 
consola.

„Nu plânge, porumbița mea. Cu plân
sul nu-ți folosesc! nimica. Ai să te îmbol
năvesc! singură. Uite, dragă vecină, când 
mi-a murit bărbatul, eram tot așa de des- 
nădăjduită, ca și d-ta. Trei Zile n’am în
ghițit o îmbucătura. Acăsta nu mi-a aju
tat însă nimica. Din contră am slăbit și 
mai tare.... Ascultă, pentru numele lui 
DumneZeu! Prinde inimă!"

Așa vorbia bătrâna cătră Margareta, 
care se și liniști încetul cu încetul. I-se 
sfîrșise puterile, din timp în timp însă is- 
bucnia din nou durerea și ofta de i-se ru
pea inima.

Bătrâna începu într’aceea a umbla 
de ici pănă colo prin odaie.

„Nu te îngriji de nimica, draga mea, 
am să fac eu totul. Acuma n’am nici o 
trebă. Dede s’a dus cu marfă pe la muș
terii, dr vecinii trebue se se ajute unul pe 
altul... Ooferele văd, că nu sunt încă des
pachetate, în dulapul cela sunt rufe, nu-i 
așa? “

AuZii, cum deschide saltarul, mi se 
pare, că scdse un serviet și îl întinse pe 
măsuța de lângă pat, apoi auZil cum frecă 
un chibrit; ea aprinse luminările de pe 
cămin. Urmăriam cu atențiune încordată 
tăte mișcările în odaie și îmi dedeam seină 
de tot ce face.

„Bietul om 1“ murmura femeia și apoi 
adaogă: „Ai avut noroc, draga mea, că 
te-am audit strigând. Mare noroc!"

Și umbla și făcea și dregea prin 
casă.

De-odată dispăru lumina slabă, pe 
care o vedea încă ochiul stâng. Madame 
Gabin îmi apăsă pledpele. Și nu simțiam 
de loc apăsarea degetelor ei. Când am în
țeles, ce s’a petrecut, mă pătrunse un cu
rent rece.

Ușa se deschise din nou, mica Dede 
veni în odaie strigând: „Mama, Mama — 
ah, scieam că ești aici! Uite contul și 
banii: Trei franci și patru-Zeci de sou. Și 
o comandă de două-Zeci duzine de aba
jururi și..."

„St, st... taci... fii cu minte !“ răspunse 
mama și fiind-că ■ mititica continua a vorbi 
mai departe, bătrâna arătă spre pat.

Copila tăcu consternată și se retrase 
spre ușă.

„Ddrme domnul?" întrebă ea încet.
„Da, du-te și te jocă", răspunse 

mama.
Copila însă nu voia să 

la mine cu ochi mari și pe 
ceput să pricepă ce este, 
„Mama, a murit! Domnul e 
spăriată afară răsturnând în 
scaun.

Apoi se făcu liniște de mormânt în 
odaie. Margareta ședea istovită în jilț și 
nu mai plângea. Ddmna Gabin mai aranjă 
câte ceva prin odaie, apoi începu din nou 
a murmura printre dinți:

„Uite brosca dracului I AZî copiii sciu 
tote tainele! In viăța ei n’a veZut încă 

plece. Se uita 
semne a în- 
căci striga: 

mort" și fugi 
fuga sa un

om mort și uite, că numai decât a aflat 
ce este. AZî nu mai sunt copiii, ca altă
dată!"

Ea se opri și sări fără transiție la 
alt obiect.

„Ascultă, draga mea, trebue să ne 
gândim la formalități, se anunțăm dece
sul, să luăm disposiții pentru înmormân
tare. Văd, că nu ești în stare să le faci 
tăte acestea și nu te-aș lăsa bucuros sin
gură. Fii sigură, draga mea, că nu te las 
singură, numai la vecinul nostru Simo- 
neau mă duc pentru un moment, dăcă 
îmi dai voie... Să vedem, decă e acasă 
d-1 Simoneau ?“

Margareta nu răspunse nimica. Eu 
înțelegeam totul, der mi-se părea, că tote 
scenele acestea s’ar petrece departe de 
mine. Erau momente, când aveam sensa- 
ția, că eu sunt o mică flacără, care plu- 
tesce în aer, ăr corpul, ce stătea nemiș
cat pe pat, ar fi al unui om strein.

(Va urina.) 
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tr’un oraș situat la mai mult de 1.500 chi- 
lometri de mare.

Episcopul de Olmiitz. Cea mai bo
gată episcopie din Austria, episcopia din 
Olmiitz a ajuns înainte de asta cu vr’o 
12 ani pe manile lui Kohn. La început 
episcopul Kohn, născut din părinți Evrei 
(botezați) s’a purtat destul de bine, dâr 
după-ce s’a încăldit bine în scaun, a înce
put să-și dea pe față abominabilele cali
tăți de rassă: lăcomia, spionagiul, prigoni
rea, asuprirea etc. Pănă și sf. taină a spo
vedaniei încă s’a încercat sS o profaneze, 
căutând a-1 ispiti pe un călugăr asupra 
celor audite în mărturisirea unui preot. In 
diecesă, cler și popor, indignarea e atât 
de mare, încât ea nu se va mai pute po
toli, decât prin revocarea lui Kohn din 
scaunul episcopesc. Afacerea acesta a fost 
obiect de discuție și în „Reichsrath." — De- 
altmintrea cașuri de acestea cu demnitari 
eclesiastici de origine evrei s’au mai vă- 
<jut și la alte popore. — „D. Z.“ din Viena 
scrie un prim articol, pe care îl în
cheie așa:

Cu tot botezul, cu t6tă educația catolică, 
mitră și toiag, Kohn ca archiereu a rămas, ce ră
mâne Kohn ca literat, ca soldat și ca orl-ce în 
vieță. Evreul rămâne Evreu.

Cnm sunt informate foile maghiare. 
Despre serbarea muncitorilor la 1 Maiu, 
aranjată aici în Brașov, cetim în foile din 
Budapesta următorul raport: „Procesiunea 
de demonstrație, .plănuită în Brașov, din 
partea muncitorilor, pe diua de 1 Maiu, a 
fost oprită de cătră poliție și, pe calea re
cursului, și din partea vice-șpanului. Ou 
t(5te acestea se adunară cam 5000 (!) lu
crători, fiind-că nu aveau cunoscință des
pre interdicere. Mulțimea a fost împrăs- 
ciată prin polițiști călări. S’au întâmplat 
numerose răniri, doi individ! au fost căl
eați în piciore de polițiști călări și li-s’au 
frânt picidrele. Au fost arestați numeroși 
lucrători. In urma acesta 4000 (!) de lu
cratori români s’au postat înaintea casei 
orașului cerând liberarea arestaților. Mili
ția consignată a împrăsciat tumultul. In 
timpul demonstrațiunilor femeile române 
din ferestri turnau apă căldă asupra poli
țiștilor. Mulți polițiști au fost opăriți.“ — 
Decă n’arn sci cele petrecute în Brașov, 
ni-s’ar face perul măciucă la cetirea aces
tor grozăvenii.

O descoperire archeologică. Mi
siunea archeologică italiană a descoperit 
lângă Heraclion, în Creta, pe locul fos
tului Phaestos, un măreț palat și diferite 
obiecte de un interes escepțional, și ase
menea acelora descoperite la Knossos, 
între altele, 12 statuete de bronz, vase 
de metal, vase pictate, mai multe tablete 
cu inscripții și scrierea nedescifrată ca la 
cele din Knossos. Săpăturile vor con
tinua.

Șepte Bulgari pentru un Turc. Dia- 
rul „Macedonia Odrîmskii curier" din So
fia anunță, că în satul Sircoshi au fost 
împușcați șepte fruntași bulgari, ca răs- 
bunare pentru uciderea unui Turc de că
tră doi bandiți bulgari, cari după-ce l’au 
ucis la drumul mare luându-i o pușcă și 
un revolver, au fugit în munți.

Un sfat bun. Cine vrea să-și facă 
în grădină un covor frumos de ierbă, ace
luia se recomandă a-și procura de la Ma
gazinul de semințe c. r. Edmund Mauth- 
ner în Budapesta, amestecul de semințe 
de iârbă compus din ierbă de la „Prome
nada" său „insula Margaretha". De 29 ani 
lifereză Mauthner aceste semințe de ierbă 
pentru parcurile splendide din Budapesta 
și din insula Margaretha.

&. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari 
sufer de nemistuire, lipsă de apetit, seu stomacu- 
nu le funcționeză regulat, pot conta Ja vindecare si
gură în scurt, timp prin folosirea cunoscutelor 
prafuri seidlitz ale lui Moli. Prețul unei cutii 2 cor 
Se trimite c^ilnic prin postă cu rambnrsă, de far 
macistul Moli, liferantul curții din Viena Tuchlau- 
ben 9. In farmaciile din provinciă să se ceră pre
paratul A. Moli, provădut cu marca de contra
venția și subscriere.

Un jubileu la Caransebeș.
„Drapelul" din Lugoșiu publică tex

tul românesc al unui apel, ce s’a afișat 
pe stradele Caransebeșului în (jilele cât 
s’a ținut sinodul eparchial. Apelul e redac
tat în trei limbi: română, maghiară și ger
mană și a fost tipărit la „Egyhăzmegyei 
konyvnyomda, Karânsebesen" („Tipografia 
diecesană" ?). Apelul adresat cătră foștii 
grănițeri spune, că la 27 Junie a. c. se 
împlinesc 30 de ani de când s’a sancțio
nat art. de lege XXVII: 1873 referitor 
la „reîncorporarea la țâra marnă11 a con- 
finiului militar bănățen și a batalionului 
Titel, desființat prin patenta de la 9 Iunie 
1872.

Apelul spune, că prin sancționarea 
amintitei legi, locuitorii graniței bănățene 
„s’au făcut părtași de drepturile constitu
ționale ale țării ndstre" și prin grația Maj 
Sale ei s’au făcut stăpâni pe munți și 
păduri întinse. A sosit deci timpul, ca „să 
se arate mărinimosului și bunului nostru 
rege Francisc Iosif I. devotamentul oma
gial și profunda nostră recunoscință și mul- 
țămită".

Pentru a eternisa acest „moment is
toric", representanța orașului Caransebeș, 
capitala de odinidră a fostului regiment 
confiniar româno-bănatic nr. 13, a luat ini
țiativa ca sub protectoratul P. S. Sale d-lui 
episcop diecesan Nic. Popea, a secretarului 
de stat Emeric de Jakabffy deputat, a 
fișpanului comit. Caraș-Severin Pogany, co
munele din fostul regiment confiniar nr. 
13 să ridice în orașul Caransebeș Majes- 
tății Sale o statuă, ca semn de profundă, 
mulțămită și venerațiune omagială.

Apelul, care e subscris de trei pre
ședinți, de 7 vice-președinți, de 7 notari 
și de numeroși membrii români, maghiari 
germani — invită pe locuitorii din fosta 
graniță militară să contribue cu obolul 
lor la ridicarea statuei.

*
Fdia română din Lugoșiu publicând 

apelul promite a se ocupa cu jubileul, 
„căci multe sunt de dis în afacerea acesta". 
Deși nu ca recriminare, „D.“ dice, că n’a 
primit până acum nici un comunicat din 
loc competent, deci să vede silit a-1 re
produce după afișul, ce s’a vădut lipit pe 
stradele Caransebeșului.

Inaugurarea statuei Iu: C. A. Rosetti.
Cuvântarea d-lui D. Ollanescu-Ascanio, 

rostită în numele Academiei Române.

— Urmare. —

Era pe la 1832. Rosetti avea 16 ani 
și ca elev al colegiului de la St. Sava se 
distingea printre cei mai isteți și mai 
sglobii.

Acolo Aristia, însflețit cum era de 
focul sacru al artei, ținea deosebite pre
legeri asupra literaturei eroice și drama
tice, întrebuințând dibăcia sa de bun ce
titor și de interpret al frumuseților poe
tice, pentru a le face să străbată în su
fletul elevilor săi. Eliade, traducătorul lui 
Lord Byron și Lamartine simțea crescând, 
din ce în ce mai mult, numărul celor 
ademeniți de versurile sale puternice și 
înflăcărate și nu zădărnicea, mai cu semă, 
nici un prilej de a sădi, tot mai vie, în 
inima tinerimei dragostea despre cele 
înalte și frumose. Așa profitând de spri
jinul și frățesca ospitalitate ce dedea co
lonelul lancu Câmpineanu celor cari, îm
preună cu densul, lucrau la redeșteptarea 
consciinței naționale, ei, ori de câte ori 
aveau să cetescă vre-o lucrare, nu lipseau 
să cheme și câți-va dintre școlarii cei mai 
cu tragere de inimă seu cu mai băgare 
de semă la lecțiunile de declamațiune 
poetică, ale dascălului lor. Cu încetul se 
forma astfel un cerc de ascultători obicl- 
nuiți, cari uneori luau chiar parte la ce
tirea seu la recitarea unor bucăți alese 
înadins.

La început să alcătuiră — drept pe
trecere — chiar mici spectacole, la cari 
acei școlari — sub povățuirea lui Aristia 
— jucau câte o scenă seu câte un act 
din dramele și comediile repertoarului clasic.

C. A. Rosetti, cel mai talentat din- 
tr’ânșii, era, după propria-i mărturisire, 
„unul dintre primii actori ai teatrului na
țional născând, ce se exersau atunci pen
tru a juca pe scenă și lui îi sunt dator, 
dice el, cele de întâiu cuvinte de amor, 
de ondre, de patriotism, ce buzele îmi 

rostiră ! EI mă învață pentru întâia oră a 
nu mă închina la omeni:
Cine? cum?... eu să-mi plec capul la farmece, la 

[minuni,
Să tămâiii pe un fanatic, să cred ale lui minciuni?

„El mă făcii a <jice pentru tdtă 
viâța mea :
Nu!... de-a zeilor dreptate Zopir fie pedepsit, 
Dâcă libera mea mână și curată vei vedea 
A linguși viclenia și tâlhari a mângâia...

„Lui îi sunt dator cele de întâiu !... 
A ! fiile frumose, visuri, năluciri, închipuiri 
fericite ale fragedei juneți, ce v’ați făcut 
voi dre!“...

Tot acolo, spun contimporanii că 
Rosetti ar fi jucat cu atâta [putere și cu 
atâta firescă cruc.ime rolul tiranului Egist, 
încât a înspăimântat pe public și pe chiar 
profesorul seu Aristia.

Cu temperamentul seu pasionat pen
tru orl-ce avent înălțător de minți și de 
inimi, era lucru firesc să i-se înflăcăreze 
astfel simțirea și să misce pănă în adânc 
sufletele tuturora, cu o atât de stăpânitdre 
creațiune.

După un an însă, părăsi șcdla și 
întră în armată, unde nu stătu decât trei 
ani și la 1836, lăsă să-i crescă din nou 
pletele negre și buclate, se puse pe stu
diul literilor și scrise poesii.

La început făcu câte-va traducțiuni 
in versuri: ca Manfred din Lord Byron, 
pe care îl închină colonelului Câmpineanu, 
scriindu-i:
„La tot ce e virtute, la tot ce e sfințire, 
La tot ce-aduce bine la neamul românesc, 
Ai fost și ești tu gata^ca să te dai jertfire, 
La orl-ce bine ’n frunte, Române, te găsesc! 
Ml-am învățat eu legea de când te sciu pe tine; 
Părinți, virtute, țeră, tu m’ai făcut s’ador ! 
L-acesta der întâie lucrare de la mine
Primesce — a fi și’n frunt,ea-i, prlmesce-o ca odor!"

Făcu er traducțiuni din Lamartine, 
Victor Hugo, Beranger și Voltaire; apoi 
originalitatea răsări liberă și întregă și 
poetul scrise Ceasurile de mulțumire, în
chinate sexului frumos, cu ironie, cu o 
înduioșare amestecată cu amărăciune, cu 
un bold de batjocură câte odată. Multe 
din aceste cântece, între cari cunoscuta 
bucată „A cui e vina", scrisă în 1839, au 
devenit populare. Cine n’a aujit ore cân- 
tându-se versurile:

„Tu ’ml diceai odată cum-că păn’ la morte 
Dragostea ta totă mie ’ml vei păstra.- 
M’ai uitat pe mine, le-ai uitat pe tote, 
Astfel merge lumea, nu e vina ta.
Cinste și iubire, dragoste, credință
ErI îmi jurai mie, acji cui s’o întâmpla; 
Nu cunoscl iubire, nu simți pocăință, 
Astfel ți-este secsul, nu e vina ta!“

Cine âr nu a vibrat cu dânsul, de 
aceeași simțire, cetind pe :

„Tu te plângi Eleno ne’ncetat de mine, 
ț)icl că de tot omul eu te bănuesc: 
Te înșeli iubito, eu m6 încred în tine 
InsS făr’ de voia-mi eu te pizmuesc!"

Cine din satirile „Schimbarea meau 
unde are profeticele versuri:

„Când vedem că se adună 
Deputății și vorbesc ;
Eu credeam că fapta bună 
Toți din suflet o doresc.

AstădI însă mie ’mi pare 
Cum-că unii ne-a 'nșelat, 
Că de țeră nu îi ddre ; 
Au cuvânt, eu m’am schimbat."

și Fracul meu, unde biciuesce năra
vurile, josnice ale unora:
„Acum s& fac metanii, la piept eu a mă strînge, 
Se-ml plec și ochi și capu și mâna s’o sărut, 
Se mușc, sS vend pe unu, pe altul er a linge 
Le-am învățat pe tote și-un frac ac[l ml-am făcut!“

Nu simte- încolțirea în sufletul lui 
jicnit și amărît, a puternicei îndrăzneli, a 
nemildsei judecăți cu cari va înfiera mai 
târdiu năravurile strieăciose, năzuind dău- 
nătdre, situațiunile îndeolnice și poftele 
nețărmurite ale acelora, pe cari îi va în
tâlni protivnici în calea ce-1 mâna dea- 
dreptul cătră idealul seu.

In unele suflete poesia este ca rouă 
pe care o sorbe sorele de amiadi, dăr 
care le lasă, pentru tdtă viața, o plăcută 
și tainică înviorare. Când Rosetti cânta 
fericirea de a iubi, farmecul speranței și 
așteptării în iubire, cu o atât de ironică 
înduioșare, el nu făcea decât se se su
pună impresiunilor și contrastelor naturei 
sale melancolice, ori visătore. Rosetti din 
fire a fost și a rămas sentimental cu tote 
acestea, și numai împrejurările, luptele și 
mai ales atingerea cu feluritele soiuri de 
omeni l’au făcut să fie adesea sceptic, 
batjocuritor câte odată, ironic tot-deuna. 
Pasionat și entusiast, bunurile și relele 
naturei lui, s’auresfrânt în tot ce a făcut, 

de aceea orî-ce interprindere a lui Roselti 
portă pecetea acestei însușiri capitale, pe 
care numai ddr experiența, dragostea de 
țeră și realitatea amară a lucrurilor, le tem
perau seu le modificau, din când în când. 
Altminteri, în lăuntrul lui, el rămânea în
treg, intransigent, dușman lui însuși, pen
tru aceea-ce în asemenea cașuri socotea 
și numea chiar o capitulare de consciință 1 
Și faptele lui au dovedit în deajuns acesta.

De aceea lirismul lui Rosetti pare 
factice, pare voit, deci nenatural și chiar 
silnicit pe alocurea, lucru de sigur forte 
în nepotrivire cu căldura lui firescă, cu 
patima sbuciumătore, ce i-a muncit veci
nie pieptul. A suferit pentru că a voit se 
pue frîu voinței celor plămădite de fire 
într’ânsul și când a găsit cu cale să le 
lase slobode, în voia lor, ori a greșit mo
mentul, ori nu a fost înțeles! Acestea le 
arată el cu prisos în Tânguirea unui poet.

„Mt-e drag și adevărul, der dâcă vre-odată 
Am dis cum că ne fură acei ce stăpânesc, 
Un om căcju pe mine ca uliul și îndată 
Me smulse și mă ’nchise, dicendu-ml că bîrfesc. 
Tot astfel de durere încerc și’n poesie, 
Deși brodesc cu vi-’una la unii să le plac, 
Der însă al meu nume e mort, nu o să fie,
Și’n veci un Goethe, Schiller eu nu o să mă fao!"

Și totuși, cânta! Cântarea îi alina 
durerile, îi dădea aripi, ca să atingă re
giunile visate, îl îmbărbăta pentru luptele 
ce avea să dea, în cursul furtundsei lui 
vieți.

Părea că înainte de a se ocupa de 
o lucrare a vieții sociale, avea nevoe de 
ași stropi mânile cu parfumul poesiei.

Era mai mult un efect al voinței, 
decât al vocațienei, și cu tote acestea Ro
setti a rămas totă vieța lui poet, prin 
emoțiunea ușdră, prin, simțul delicat al 
frumosului. In pieptul aprigului, și înfoca
tului luptător pentru binele public, tresă
reau chiar în cele mai crâncene momente 
ale bătăliei unele amintiri plăcute, vibrau 
nisce cdrde scumpe, der gingașe, cari ’1 
făceau să se piardă o clipă în eternul 
albastru al visurilor iubite, orî pe cărările 
fără capăt ale unui ideal, pururea urmărit, 
nici-odata întrezărit măcar! Rosetti era 
artist, chiar atunci când părea mai pro
saic, mai puțin interesant, ori — ceea-ce 
i-se întâmplă cu cei mai mulți — mai 
puțin simpatic.

A fost om, în totă deplinătatea cu
vântului, un om însă de sentiment, de 
chibzuială, de îndemn, tot-dâuna gata la 
sacrificiu.

(Va urma).

Literatură.
A apărut nr. 4 din Șcdla și Fami

lia foie pedagogică literară. Apare la 1 
și 15 ale fie-cărei luni. Redator responsa
bil I<5n Dariu. Brașov. Cu concursul mai 
multor profesori, învețători și alți bărbați 
de șcdlă. Sumarul: Treptele formale și 
adevărata lor origine, de;George Maican In 
atențiunea preoților și învățătorilor! (Pro
iect de statute pentru societatea de aju
torare a preoților și învățătorilor gr. or, 
români din archidiecesa Transilvaniei) de Dr. 
Iosif Blaga, president, Alexandru-Fțâncu, 
secretar. Din ic.dna școlei române la finea 
veacului al XIX, Dr. D. P. Barcianu (cu 
portret),, de I. Dariu. Ținutul muntos-nordic 
al Ungariei. (Lecțiune practică din Geo
grafie pentru clasa IV primară) de N. Oan- 
cea jun. Copilul (sentințe legate despre 
el). Cronica șcdlei. Literatură. Pentru dis
tracție. Poșta redacțiunei.

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

Viena, 8 Maiii. Din Constantino- 
pol se telegrafeză, că iritația coDtra 
Bulgarilor cresce din ce în ce acolo. 
Partidul militar turc cere cu stă
ruință resboiul contra Bulgariei. O 
depeșă particulară anunță, că Turcia 
face se se ridice aprope o miie de 
forturi la fruntaria dinspre Bulgaria

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia Â. fereșianu11 
din JBrașov, 

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

; -i lângă portul postai arJtat, încă 23 bani pentru 
seotaandație.)

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

rațională, de Dr George Maior, profesor 
de agricultură la șcdla eoperidră dela Fe
răstrău și la Seminarul Nifon Metropoli- 
tul din BuourescI, Cartea cuprinde patru 
volume :

Vol. I Agrologia, său Agricultura 
generală. 34 cole de tipar cu ‘217 figuri îu 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agricultură el României cu de
cizia Nr 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II Fitoteclinia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte prem'ată de Aca
demia Română ou premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889."Costă 8 corone.

Vol. III. Zootechnia, sen Cultura ge
nerală și speeial'ă a vitelor cornute, dim- 
pre'cpă'tm ■ lânăriș . și Iăptăria,.'49 cole de 
t par eu-225.-figuri' în-text.- Costă 8.corone.

. Voi. LV. Hc,onpniiă Rurală, său or- 
gânisâțiunea ‘șkadmi.uistrârea moșiilor mari 
și mici. .Costă’ 8 corone.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce. esențial de luorările de acest fel 
apărute pănă acuma în limba.și litera'ura 
română prin aoeea, că este prima luorare 
completă pe terenul agronomiei. în limba 
nostră, care tratăză tăte cauțiunile, cele mai 
mari ca și..pe cele miel privitore la agri
cultura română din țoțe ț&rile locuite de 
Români, pe basâ progreselor actuale .ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu nel.e mai; bune lu
crări apărute-pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru șcălele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, ’’nvățător la șcdla 
principală română, din Li puștii Unguresc. 
Edițiunea a două,; Prețul- 60 ■ b. (pl. 5.b., 
port.).)

Deipre influența împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lu> Lamarck 
de Panvite 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 agrioolă. 
Motto: „Sărac in țără săracă11. Eminescu. 
Prețul 2 cor. plus 10 b. porto.

„Cartea Plugarilor*1 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor11 etc. scrisă de loan 
Georgescu. 90 pag.- Form. 8° costă 50 b. 
(-ț- 6. b. porto).

Scrieri istorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

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

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

„Colonei David baron Urs de 
MLărgina la Solferiito și Lissa**, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o drnul colonel c. și r. Franctsc 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 înoă era major, dr 
altul din timpul mai reoent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea 
mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
(plus 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
lancu", upelul dat cătră ministerul de 
interne D. Perczd prin d 1 Dr. Amos 
Frâncuiti causa fondului pentru monumen
tul lui Iancu. Prețul este 1 corănă. Iu Ro
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

„Pintea Vite&ul*, tradițiunl. legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reteiianul. 

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

„Românul in sat și la 6ste“. 
Aoesta este titlul unei nouă cărticele, oe 
d-1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite
rature! române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Iherifig tradiic re> de Teodor V. Pacă 
țian. Prețul 2 cor. (-[“ ib b. porto).

„David Almășianufl, sohițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acâsta, 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„Jeranul român și ungur din 
Ardeal*, studiu psihologic poporal de 1. 
Paul. Prețul 1 cor. (-|- 5 b. porto).

JfdnrâstfZrea Putna în Bucovna de 
Iraclie ' Porumb eseu. Prețul 20 b. (-|- 3 b. 
porto.)

Cursul la bursa din Viena,
Din 7 Maiîi n. 1903.

Renta ung. de aur 4(’/0................... 121 35
Renta de corone ung. 4% , , . 1 9 55
Impr. căii. fer. ung. în aur 3,/2°/0 . 92 20
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 . 99.25
Oblig, căii, fer. ung., de ost I. emis, 99.25 
Bonuri rurale ungare 3l/2°/0 . . .2(3 — 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 157 75 
Impr. ung. cu premii ...... 100.75 
LosurI pentru reg, Tisei și Seghedin . 100.55 
Renta de argint austr......................... 121.30'
Renta de hârtie austr. -, .... 101.10
Renta de aur austr............................93.65
LosurI din 1860.................................. J 53.90
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.22
Acții' de-ale Băncei ung. de credit. 732.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 673 — 
NapoleondorI.................................. 19.07
Mărci imperiale germane . . . 117.07*/2
London vista..................................  239.75
Paris vista................................... 95 22l/2
Rente de corone austr. 4°/0 < .. 95 22 '/2
Note italiene..................................—.—

Cursul pieței Brașov.
Din 8 Maid n. 1903

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. D 18.70 H 18.80
Napoleond’orl. n 19.- n 19.04
Galben! n 11.20 n 11.30
Ruble RusescI n —.— n —.—
Mărci germane n 116.80 11108
Lire turcescl 21.20 n —.—
Scris fonc.Albina 5% 101.- 9 101--

LOSURI DK CLASĂ 
la Loteria Xll-a in condițiuni originale. 

Losurile vendute prin noi au făcut până acuma câștigurile 
principale de:

100,000 80,000 50,000 25,000 Corone,
afară de aceste încă circa: (jece milione în totali

Serviciu prompt!

I
I

Și I
Serviciu prompt!

In cas de câștig se păstrâză cea mai mare discrețiune!
Prețurile losuriBor:

j u metate los,
6 corone

Los întreg,
12 corone

SOC Tragerea în ss 83 iVIaift st. nou 13®3.
JACOB L. aDLER & FRATELE societate de bancă în comandită, B BRAȘOV.

Cea mai mare colectară principală din Transilvania.

sfert de los,
3 corone

optime de los. 
fl.âO corone.

I

I
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Cruce seu stea âuplă, electro - magnetică •
Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
Nu e mijloc secret,

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

că

ne 
ini-

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de oap și dinți, migrene, 
uralgie, impedeoarea oiroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de
mă, sgâroiuri de inimă, asmă, audul greu, sgâroiuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, ca-I la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cancelarii mea se află atestate încurse din tote păr
țile lumii, cari prețuesc cu mutțămire invențiunea mea ți ori-cine pote examina aceste a1 estate. 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite, banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis se se 
co fur de cu aparatul „Volta11, de ore-ce „Ciasul-Volta/'. atât în Germania cât și. în Austro- 
Ungaris a fost ofei-s oprit, fiind nefolositor, pe când .aparatul meu e în genere cunoscut, 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea oruoei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi. 

Prețul a paratului mare e 6 ccr.
folosibil la m’orb.irî, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centru și locul de V.Siidare pentru târli; și streinătnte -e î

MULLER ALBERT, Budapesta, v’

Prețul apăratului mic e 4 cor. 
folosibil la copii.și femei de 

■' . consțituției făi te slabă.
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| Prafurile-SeidHtz iui foii
O 4'eratif.MSe nmhai, deeă • caat.ăâ eăte iirowdută eu marea sie

ajpertire r ;lul. A. Iloll *1 -ew-subjsevierea .sa.
Prin efectul de locuire durabilă al Prafuri!or-Seidiitz de A. Moli în contra greu- 

w -tăților celor, mai cerbicose la-stomach și pântece, în contra, cârceilor și âcrelei la sto- 
mach, eunstipațiunei .cronice, suferinței de ficat, congeștiunej de sânge, haemorhoidelor ,și 

ZA a celor mai diferite bdleZ femeesci a luat’ acest medicament de. casă o r&spândire, ce 
W cresce mereu de mai multe decenii încâce. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— 
■Lf Faisiflcațiile șe vor urmări pe cale ju-lecătareșcă.

și g» a lui JNIolL
VnuHnhîliî mimoi deci fiecare sticlă este ufovâ4lltă cu marca de scutire și cu 

tauHiui, plumbul lui Al Moli.
franzbranHtwein-ul și sarea, este forte bine cunoscută pa un remediu poporal cu de

osebire prin tras țfrotat) alină durerile de șoldină și reumatism și .a altor armări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plombate, Corore 1.00.

Supun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fab:icat 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. 

’JcrlMBlterea. |t»rln«l|»aiă prin
Farmacistul A. lâOfijL,

g, și r. furnisor ai curții imperiale Viena, Taciiianiieii 9 
Comande din provlnciă șe efectueză țlilnic prin rambursă poștală.

La deposits s& se cer ă anii mi it preparatele prove^ute.cu iscălitura țz marca 
aperare a lui .4. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter 
și engros la fl. Ercmia Nepoții, Teutsch & Tartler. #
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Plecarea și sosirea trenurilor On slat reg. ung. în Bragov.
Vnlubil din» fl l?Kaiiî st. b&. 1303.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

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

III. Trenul de pers. Ia 6ra 8’13 min. sera.
IV. -Tr. accel. la orele 10'26 m. sera.

Dela Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la ora 3'55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5'14 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11'40 a. m.
IV. Trenul accel, la ora 2'19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la orele 6'50 sâra.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(are legătură cu Tușnad la 6ra 9.18, cu Oiuc • 
Gyimes și Ciuc-Szereda, la ora 10.4B min. a. m.

II. Trenul mixt la 6ra 8'40 min. a. m. 
III. Trenul de per. la ora 3’— m. p. m.
Dela Brașov la Zernescî (gar. Bartolomeiu

I. Trenul mixt la ora 9'2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 3'44 min. p. m.

III. Trenul mixt la 6ra 9.47 m. sera.
IV. Trenul mixt la 6ra 6'14 m. dim.

(Numai dela 1 Iunie Dumineca și în serbătorl).
Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:

I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim.
II. Trenul mixt la ore 8'40 mim. a. m.

III. Trenul de pers, la ora 3'— min. p. m. 
(are.legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren accel. la orele 5-07 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 7'5 ) dim.

III. ' Tr, accel. peste Clușiu la 6. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9’27 min. sera.

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

II. Trenul mixt, la ora 9'18 min. s6ra.
III. Trenul pers., la dra 5.— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7'41 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
V. Tr. accel. la orele 10'14 m. sera.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brasov:
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.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
IU. Trenul mixt, la 6ra 6'27 in. sera

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartohme'u.)

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

III. Trenul mixt la dra 8'18 s-cra.
Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:

I. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim.
II. Trenul de pers, la ora D53 m. p. m. 

III. Trenul mixt la ora 6'27 min. sera.
(Are legătură cu Tușnad-Ciuc-Gyitnes.)

IV. Trenul mixt la drele 10.05 in. sera.

Tipografia A. Mureșiariu, Brașov.


