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AtoMiMine pentru Ausiio-Ungaiii 
Pe un an 24 cor., pe șase luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rlI de Dumlnsoă 4 nor. pe an.

Pentru România și străinătate: 
Pe on an 40 franci, pe șâse 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
X-rlI de Dumlneofi 8 fr. pe an.

Se prenumerâ, la tote ofi- 
oiele poștale din Intru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul Dontrn Brasov
Adminisirațtunea, Piața mare, 

Tfirgul Inului Nr. 80. etagiu 
,I.î Pe un an 20 cor., pe șâse 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
21 cor., pe ș6se luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. Un osem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 269. Brașov, Sâmbătă 4 (17) Decemvrie. 1904.

Croații și Sașii la vot.
Se spune, că în ședința de eri a 

camerei ungare, care, după-cum se 
va vede din raportul de mai jos, 
pdte fi clasată și ea între cele mai 
turbulente, eâte s'au ținut în ndua 
clădire a parlamentului, procedân- 
du-se la votare în afacerea estradării 
unui deputat gălăgios, oposițiunea a 
întîmpinat cu strigăte ironice mai 
ales pe votanții croațî și sași' din 
majoritate, isbucnind în strigăte de 
„Zivio" la adresa Croaților.

Nu se spune nicăirl, că ar fi 
strigat și Sașilor „Hoch" și acesta, 
credem, că au întrelăsat-o anume, 
deore-ce pe Sași nu-i consideră ca 
individualitate națională și nici chiar 
culturală, ci numai ca cetățeni ma
ghiari meniți și ei a fi umplutură 
pentru viitorul „stat național ma
ghiar1.

De ce le înșirăm noi acestea 
aici? Ca se arătăm, că oposiția prin 
amintita ei ironisare a voit se dică 
cu alte cuvinte cătră Tisza și ma
joritatea lui: Eată în ce constă pre- 
ponderanța vbstră, în voturile Croa
ților și ale Sașilor, fără de cari am 
fi egali la numer și la putere!

E de [remarcat, că tot așa a 
fost de 37 de ani ori de câte ori 
guvernul unguresc a avut lipsă de 
sprijin în parlament. Croații de la 
început și-au primit „foia lor albă" 
pe care fu scris vestitul lor pact cu 
Ungurii și de atunci în schimb ei 
voteză bărbătesce cu guvernul ma
ghiar, unde numai pot și li-se cere.

Sașilor ardeleni li-s’a promis și 
lor pe la început numai așa în taină 
o foie albă, pe care ar fi fost s6-șl 
scrie punctele lor de învoială spe
cială și separată, simbolisate de ad
versarii lor maghiari cu numirea de 
„extrawurst". A sosit înse un timp, 
când, vedendu-se înșelați în speran

țele lor, Sașii au încercat a întorce 
foia și a cânta pe corda oposițio- 
nală. Ingroșându-se înse cu timpul 
prea de tot „amiciția" cu elementul 
maghiar de la putere, Sașii au a- 
lergat erăși în brațele partidei de la 
■putere. Încă odată, pe la sfîrșitul 
guvernării lui Banffy, pe care l’au 
sprijinit la început cu aceeațl de
voțiune, cu care sprijinesc astă dl 
guvernul actual, și-au luat inima în 
dinți, părăsind partidul guvernamen
tal. N’a trecut înse mult și s’au re
întors la matcă.

Acestea le reamintim erăși nu
mai pentru ca se se vadă, că cola
borarea Sașilor cu guvernele ungu
resc! a fost și ea dictată de inte
rese naționale și culturale separatiste, 
ca aceea a Croaților, cari și-au uitat 
de datoria și interesul înalt, ce le 
aveau de a lupta în fruntea popo- 
relor Ungariei pentru isbânda prin
cipiului libertății și al egalei îndrep
tățiri naționale.

D6că Croații și-ar fi înțeles alt
fel și cum se cade rolul lor în Un
garia și Sașii ardeleni, cu tot nu
mărul lor mic, și-ar fi pătruns rolul | 
lor în Ardeal cum trebuia, astădl 
de sigur, că nu ar fi fost cu pu
tință, ca se fie ironisațî de un nu
măr așa de mare de adversari ai 
lor și ai naționalităților celor-lalte 
din Ungaria.

Și alta cu totul ar fi, credem, 
adi situațiunea în țâră și în parla
mentul ungar în cașul acela, când 
causa cea mare comună a libertății 
și a independenții naționale a po- 
porelor din acest stat, n’ar fi fost 
cu totul părăsită nu numai de înal
tele cercuri competente ale im
periului, ci și de cei-ce la tim
pul seu, când primejdiosul șovinism 
era încă numai în fașe, au fost în 
posițiune se se întrepună și se lupte 
pentru isbenda ei, care era și tre

buia se fie tot-odată garanța cea 
mai tare pentru isbenda și asigura
rea propriei lor libertăți și neatâr
nări.

tisitdre, care nu se face nicăirl decât din 
dece în dece ani. Faptul că la noi singura 
lege, care se ocupă de dânsa, prescrie a 
se face din cinci în cinci ani, arată cum 
a fost privită cestiunea. Acestă statistică, 
spre a avă putința de a se apropia cât 
mai mult de esactitate, trebue să fie ri
guros despărțită de recensământul imposi- 
telor. In acest scop nici nu trebue să fie 
făcută de ministerul financelor, nici nu 
trebue să fie permis vre-unui agent al fis
cului, de ori ce grad ar fi, să se ocupe 
de veri-una din operațiunile ei. Pe lângă 
acesta, trebue ca ÎDsăși legea specială re
lativă la acestă statistică să interdioă for
mal de a se face cel mai mic us de dânsa 
în aședarea impositelor. La noi tocmai 
din contră, se presentă ca basă a impo
sitelor".

0 voce asupra situațiunei în 
monarchic.

Iu ultimul număr al revistei germa
ne „Zukunft* cunoscutul scriitor Maximi
lian Harden se ooupă cu situația rea ac
tuală a monarchiei ndstre.

Vorbind despre calitățile și atitudi
nea ministrului președinte Koerber în ces- 
tiunile ardente politice, cari sunt la ordi
nea dilei, scrie următdrele :

„Consider pe D-l Koerber, care e mai 
mult un diplomat decât un -bărbat de stat 
și care ar fi devenit cu siguranță un am
basador abil.. de adevăratul bărbat în timpul 
actual prin care trece Austria.. . Admoni- 
erile sale repețite, de a nu sacrifica econo
mia națională pentru certe naționale, n’au 
fost suficiente Der înțelegerea se apropie’ 
In viața statelor deceniile nu fac mai mult 
decât o di de ernă în vieța indivizilor. 
Două popdre vigurose nu se vor lupta veci
nie în jurul limbei judecătoriilor din in
teriorul țării lor, ci vor ave în curând să 
se ocupe cu lucrări mai importante. Nu 
în haina roșie de rebeli ne amenință dușma
nul. Colorile dușmanului sunt alb-roșu-ver- 
de. Maghiarul e mai periculos, decât CehuL 
Pe cerul unguresc și nu pe cel boem lu- 
mineză imperiului habsburgic stâua sorții 
sale.

Din camera română. Iu ședința 
de Miercuri a Camerei române, a fost la 
ordinea dilei proiectul de lege privitor la 
constituirea societăților cooperative săte- 
nescî de producțiune și consumațiune, că
rora li-se acordă avantagiile de cari se 
bucură băncile poporale. După-ce se dă 
cetire raportului asupra acestui proiect, 
proiectul se ia în considerație, fără discu
ție, de asemenea fără discuție se voteză 
tdte articolele. In total proiectul a fost 
adaptat cu 69 bile albe contra 2 Degre.

De asemenea a fost adoptat fără 
discuție proiectul de lege pentru ratifica
rea măsurile luate de guvern împotriva 
lipsei, ce bântue în România în urma re- 
ooltei slabe din est an.

După cetirea raportului și proiectu
lui de lege privitor la amânarea statisti
cei și a recensământului general al popu- 
lațiunei României, se nasceîn jurul acestui 
proiect o viuă discuție, la care iau parte 
deputății Otetteleșanu, Ciocăzanu, Marghi
loman, Miile, Popp, Culoglu, Carp și mi
nistrul Costinescu. Desbaterile se amână 
pe proxima ședință când ministrul Costi
nescu va presenta acest proiect în o nouă 
formă.

In espunerea de motive, ce înso- 
țesce acest proiect, se dice între altele 
următorele :

„Din causa modului în care se face la 
noi statistica poporațibnei, numărul locui
torilor României este arătat chiar la ul
timul recensământ în cifra de 5.912.520, 
pe când în realitate trebue să fie peste 
șâpte milidne, judecând după alte indicii, 
precum : nascerile, ’ decesele, numărul în
scrișilor spre a forma contingentul arma
tei, numărul copiilor în vîrstă de a urma 
în scole, împoporarea localităților, nu de 
mulți anî despoporate. Statistica popora- 
țiunei este o lucrare grea, complicată, cos-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Strein printre streini.
Etern iubitei mele mame.

...Cât sunt de trist! Simt un nemăr
ginit pustiu în jurul meu, mă simt pustiu 
eu însu-mî și fără nici un sens de vieță ; 
ca un zăbranic de durere s’așterne pe su- 
fletu-mî o oăță; plin de durere măsor cu 
mintea nemărginirea unui vis, zădărnicia 
lumei nostre; par’oă în jurul meu se în
chegă o nopte și sub mine un abis...

Pe suflet port zăbranicul de doliu de 
când tu, ah! tu iubită și neuitată mamă 
te-ai dus, te-ai depărtat de lângă mine, ai 
lăsat acestă lume plină de zădărnioii, te-ai 
dus în lumea vecîniciei — legăn tainic 
de odihnă — suflet generos și mare ce 
ai fost la noi, pururea lipsit de tihnă... 
Te-ai ridicat acolo unde-i vecinie viâță, 
tinerețe, frumusețe, pace, farmec și iubire, 
acolo în regiuni închipuite unde-i adevă
rata și vecinica fericire!... Acum și în tot- 
deuna spre tine gândul mi-se înalță în 
lumină, ca și tămâia adorărei sfinte... Dorul 
și gândul meu vecinie pribeag, de când 
m’ai lăsat pe mine singur, rătăcesoe aevea 

în regiuni eteree, căutându-te în zadar pe 
tine...

„Te-ai dus în raiul cu dulci lumine, 
der nu ești mortă tu pentru mine".

Imaginea-ți blândă îmi stă pururea 
însuflețită în minte, zîmbindu-mî er ca 
altă-dată — ca o iconă a Madonei — c’un 
farmec și o blândeță dumnezeiască!...

Trăiesc alăturea de tine sufletesce. 
Aș vrea să fiu la grdpa unde-ți zac ale 
tale relicvii sfinte, unde te odihnesc! de-a- 
pururî în pace, să-mi plec genunchii și de 
crucea rece să-mi lipesc fruntea, er ca 
mai înainte — din trecut să-mi aduc de- 
atâtea aminte — să te chem din tainicul 
necunoscut, să te smulg din întunerec, 
să te cer lui Dumnedeu ; s’aprind lumini 
în noptea năgră a vecîniciei; să pot pă
trunde enigma rnorții stranii, ca să fim tot 
împreună, să vorbim ca altă-dată de tre
cut și viitor — suflet ce am iubit mai 
mult în lume, căci de dorul iubirei tale 
o! scumpă și pururea iubită mamă, su
fletul îmi e plin și gândul — șăgalnicul 
copil al minței — ce te însoțesce vecinie 
și în cripta tristului mormânt și în a mor- 
ței taină, fără deslegare slăvind etern în 
himericul templu al iubirei sfinte memo- 

ria-țl în veol neștârsă ce-1 aduc ca prinos 
al sfintei și nemărginitei iubiri!

Cu câtă duioșie și plăcere sufletescă 
ml-aduc aminte de blândețea și sinceri
tatea desmerdărilor tale, oe-ml umple su
fletul d’un farmec binefăcător!... Și ce 
pdte fi mai șfânt, sublim, fermecător decât 
dulcea mângâiere de mamă!...

Mă simt alăturea de tine transportat 
pe aripa dorurilor mele în lumea închi
puită și sfântă în ejare trăiesc!!...

„O mamă, dulce mamă!"
In noptea când te deslegai de tdte 

cele pământesc!, când ai dat sfîrșit mi
siune! tale pe pământ, în clipa desmărgi- 
nirei când sufletu-ți se ridică în spațiu în 
nemărginire, și apoi în catafalc, împodo
bită de flori ca în diua nunței tale, între 
facle ,ce ardeau la căpătâiu și plânset lipsit 
de orl-ce durere, stăteai rece sub ochii cu 
priviri banale, eu într’un colț retras de 
lume și de sgomot — copil nesciutor de 
rele — gândind la candida-ți figură.

Adi par’că aud o voce dulce ce din 
depărtări mă chiamă și de n’am plâns cum 
plâng acuma în văpaia suferinței, e că re
simt acum mai mult și cele mai adânci 
păreri de rău, căci s’a stins tot ce aveam 
mai scump pe lume...

N’am sciut atuncea ca a<jll iubirea ta 
s’o prețuesc...

E ceva instinct în firea nostră ome- 
născă să nu ’nțelegem, să nu apreciem 
meritele și iubirea dmenilor cât sunt în 
viâță, ci după mortea lor, atunci când din 
ei nu rămâne decât lut, simțim durerea și 
golul ce ni-l lasă în urma lor.

Aș vre să fiu de tine aprdpe, să 
simt farmecul mângăierei, să mă alinți la 
sînul tău ca altă-dată, ca-’n vremuri er se 
mă desrnerdl, prin păru-mi mâna s’o stre
cori ca-’n vremile:

Când alergam cu capul gol,
Pe după dealuri dam ocol,
Venind acasă obosit
De câte ori n’am adormit!

la sânul tău—leagănul copilăriei mele 
— său cu capu ’n pdlă-țl tolănit, tu cântai 
câte un cânt pribeag de dor să mă alinți 

cu drag la sînul tău și adurmeam și eram 
fericit, nepăsător de (jiuacea de „mâne..."

Cu vremea ce trece cresceam și eu 
și cu mine crescea și iubirea și fericirea 
ta 1 In tot-dâuna am simțit o absolută 
nevoie de mângâierea ta, iubită mamă!

Mi-aduc aminte cât farmec și blân
dețe plutea în ochi-ți iubitori de mamă 
și câtă iubire sfântă îmi manifestai când
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Ungaria vre se se desfacă de Austria 
și vre cel mult încă uniunea personală, 
însă nu mai mult afacerile comune.... In 
privința acesta nu ne pot amăgi scanda
lurile parlamentare care se renerouteză lan'oi 
Fie că va învinge brutalitatea fără margini 
a lui Tisza, fie-că vor urma lui Tisza We- 
kerleseu Szell, Andrâsy, Apponyi, țâra vrâ 
să-și afirme voința sa 'și va și isbuti cu 
acesta mai curând seu mai târdiu. Acesta 
este scopul adevărat al obsțrucțiunei, pe 
care majoritatea liberală vre să-l facă im
posibil prin clotură...

Ochiul, care pătrunde suprafața, ob
servă că aci (în Ungaria) lupta se portă 
pentru ceva mai înalt, decât pentru drep
tul, dea obștrua în parlament; acest ochiu 
observă, că lupta are se decidă asupra 
despărțirei de Viena. fie mai curând seu 
mai târziu.

Mândria maghiară se înarmeză con
tra Austriei — pe când în „lagărul austriac" 
se hărțuesc di și ndpte comandanții, gre
garii și servitorii".

Ședința de Joi a dietei.
Ședința de eri (15 1. c.) a dietei a 

fost ârăși sgomotosă.
A fost deschisă de vicepresidentul 

Jdkabfly. Încă înainte de deschidere, o 
mare agitațiune domnea în sală.

înainte de a se întră în ordinea de 
<Ji, a cerut cuvântul contele Juliu An- 
drassy. Presidentul înse nu i-a dat cu
vântul. Se produse atunci un mare tumult. 
In cele din urmă înse contele Andrassy 
a putut totuși să vorbâscă la cestiunea 
vechiului regulament. El, a declarat, că 
modificarea regulamentului, ce s’a făcut 
prin primirea moțiunei-Daniel o consideră 
de nulă și nicî-odată nu o va recundsce 
de valabilă... A mai declarat, că în ce pri- 
vesce sanarea situațiunei, își va da tdtă 
silința și e gata, ca pe o cale ore-oare să 
se ajungă la o pacînică soluțiune.

D.upă Andrassy a luat cuvântul Fran- 
cisc Kossuth, care ca și antevorbitorul a 
declarat, că nu consideră de valabilă mo
dificarea introdusă pe basa moțiunei-Da
niel și o declară de nulă.

A cerut tot-odată de la president, ca 
punctele procesului verbal despre ședința 
de la 18 Noemvrie se fie rectificate.

A luat apoi cuvântul contele Albert 
Apponyi. Și el, ca și Andrassy și Kossuth 
a declarat, că modificarea regulamentului 
n’o consideră de valabilă și că pe basa 
acesta nu se va pute face o împăciuire 
cu majoritatea. Constituția numai atunci 
are preț, dâcă se; menține, continuitatea 
de drept. Decă puterea vre se rupă a- 
câstă continuitate prin procederî forțate, 
asta însemnă nimicirea constituțiunei.

Erau drele 11% când contele Tisza 
s’a ridicat să vorbescă. Oposiția înscenă 
atunci un sgomot teribil,. vrend se împie
dece pe Tisza de a vorbi. El însă, nebă- 

gând în semă sgomotul și tumultul, își 
începu discursul și și-l continua în mijlo
cul sgomotului. infernal. Nimic nu se au
dia din.vorbele lui. Se vedea numai că-și 
mișcă buzele și gesticulfiză.

De-odată se făcu o adâncă tăcere pe 
care nimic n’o turbură de cât cuvintele 
lui Tisza: „0 s6 ve 'strivim" adresate opo- 
siției.

Imediat după acesta isbucni un mare 
tumult. Unul din deputății guvernamen
tali să fi <jlis, că obstrucționiștii trebue 
bătuți cu biciul. Fostul ministru Wlas- 
sics amenință partidul liberal cu pumnul. 
Disidenții săriră din bănci și începură să 
amenințe cu pumnii. Apoi întregă oposiție 
sări din bănci. Gavernamentalul Wolfner 
Tivadar se aruncă asupra lui Wlassics. 
Toți credeau că are să-l lovescă și toți 
săriră în mijlooul salei. Șe^produse o mare 
învălmășală,. — și presidentul suspendă 
ședința.

In decursul pausei deputății sbierau, 
vociferau, alergau înofice și încolo.

La ora 121/, ședința s’a redeschis. Pre
sidentul chemă atunci pentru a treia-firă la 
ordine pe Lengyel Z., fiind-că nu lăsa pe 
Tisza să vorbfiscă. S’a pus apoi camerei în
trebarea decă admite, ca acest cas să fie dat 
comisiuneide imunitate, apoi ordonă vota
rea. Oposiția cerii, ca voturile .să se nu
mere pentru a se constata majoritatea. 
Presidentul Jăkăbffy declară, că în înțe
lesul regulamentului modificat, voturile 
nu se numără, ci presidentul constată ma
joritatea.

Acestă declarație a provocat din nou 
sgomoț uriaș și presidentul a suspendat 
pentru a doua firă ședința.

Ședința redeschi<Jendu-se după o ju
mătate de oră, presidentul a admis totuși 
se se numere voturile. Resultatul a fost 
că 237 au votat pentru, fir 161 contra pro- 
punerei, ca afacerea lui Lengyel Zoltan 
se se îndrumeze la comisiunea de imu
nitate.

S’a ridicat apoi erăși contele Tisza 
să vorbescă. Sgomotul însă era așa de 
mare, în cât nici un cuvânt nu i-se putea 
anqli. Ședința s’a suspendat din nou și 
când s’a redesohis oposiția erăși n’a lăsat 
pe Tisza se vorbescă. Tisza vădând, că 
nu pote vorbi, a ședut.

La ora 2 ședința s’a închis.

Conflictul dintre guvern 
și „oposiția unită".

Din declarațiunile ce Ie-a făcut vice
presidentul camerei ungare Jakabffy în 
ședința de eri a dietei și din atitudinea 
intransigentă a oposițiunei unite, două 
lucruri ieș la ivelă în mod horărît: 
contele Tisza și partidul său sunt firm 

deciși a nu renunța la funcționarea noului 
regulament al camerei introdus pe basa 
moțiunei-Daniel de-oparte; er de altă parte, 
oposițiunea nu vre odată ou capul să re* 
cunfiscă și să admită acest regulament.

Prin urmare conflictul dintre guvern 
și oposiția unită nu șe vasfîpși, decât seu 
prin aplicarea forței — în care cas s’ar 
crea o șituațiune din cele mai primejdidșe 
— seu prin o împăcare între adversari. 
Ar fi o sinamăgire a-se crede, că după 
decursul liniștit al ședinței de Mercurl, 
se va pute inaugura un period de pace 
și că sesiunea ar ave un decurs liniștit. 
Presupunerea acesta au desmințit’o ecla
tant scenele turbulente, ce s’au petrecut 
în ședința de eri și declarațiunile cate
gorice ce s’au făcut din partea disiden- 
ților (Andrassy), kossuthiștilor (Fr. Kos
suth) și apponyiștilor. După aceste deela- 
rațiuni este dar,., că situațiunea n’a pier
dut nimic din caracterul ei amenințător 
și cu drept cuvânt,se așteptă să urmeze 
în dietă scene tot așa de scandalose ca 
cele de Marți.

.0 isbândă a oâștigat oposiția și pănă 
acum. I-a succes să înlăture de-ocamdată 
pe Perczel, care pfițe fi considerat ca 
prima victimă a ședinței de la 18 Noem- 
vrie, și a mai isbândit și aceea, ca în ca
meră se nu se mai aducă — cel puțin 
de-ocamdată — gardieni.

Isbânda acesta însă nu are vr’o im- 
partanță țnai de sem5. Ori cu Perozel, ori 
fără Perczel, guvernul e decis a merge 
înainte pe calea sa, punându-și în cum
pănă tote forțele pentru a-și asigura mă
car. indemnitatea budgetară pănă la sfîr- 
șitul anului curent și a aduce în îndepli
nire revisuirea definitivă a regulamentului 
camerei.

, Ga ceva interesant în situațiunea de 
față este că o parte a organelor oposi- 
ționale încep deja de pe acum se atingă 
corde de împăcare scriind, că spiritele se 
vor calma și ordinea și pacea se va res
tabili erăși în parlament, îndată-ce gu
vernul va da semn de apropiere față de 
oposiție.

Mișcarea pentru constituțiune în 
Rusia. Din Moscva se telegrafiază cu da
ta de 14 Dec. următorele: In ședința de 
eri sera a consiliului comunal, au presen- 
tat, înainte de intrarea în ordinea <Jilei, ,65 
consilieri comunali o propunere, ca se se 
aducă la cunoscința guvernului, că consi
liul comunal consideră de absolut necesar 
următfirele: 1) scutul legal contra volnici- 
ei funcționarilor, 2)‘anularea legilor esoep- 
ționale, 3") asigurarea libertății consciinței 
și credinței, a libertății presei și întrunirii, 
4) stabilirea acestor principii fundamenta
le cu conlucrarea representanților liberi 
aleși ai poporului și introducerea u

nui control public în afa«eerile administra
tive. Consiliul comunal a primit cu una
nimitate aceste propuneri.

O altă scire din Petersburg anunță,, 
că ministrul de interne prinoipele Swiato- 
polk-Mirsky a primit în 14 I. c. în audi
ență pe advocații Turtschaminov și Nevi- 
aneonesky, representanții advocaților din 
Petersburg, cari au presentat ministrului 
o petițiune, prin care cer scutul drepturi- ’ 
lor advocaților. k

Crisă de cabinet în Spania. Din 
Madrid se anunță cu data de 14 Decem
vrie, că guvernul șî-a dat dimisia. Gausa 
acestei dimisii este divengența ce s’a ivit 
între rege și guvern. Guvernul a propus 
anume să fie numit generalul Logno șef 
al marelui stat major, er regele voia se 
numescă pe generalul Pălavieja. Propune
rea guvernului a fost respinsă, din care 
causă acesta și-a dat dimisia. Publicân- 
du-se oficial dimisia guvernului, deputății 
au isbucnit în strigăte: „Trăiască regele!u 
Regele a chemat la palat pe președintele 
senatului Azcarraga. Situația este gravă. 
Fostul ministru președinte Maura cere di- 
solvarea camerei, altmintrea nu primesce 
însărcinarea de a forma un nou cabinet. 
Maura a fost chiemat de asemenea la pa
lat și regele caută se-1 îndemne a primi 
sarcina formării noului cabinet fără disol- 
vare. Resultatul înoă nu se scie.

In scupștina serbescă s’a primit 
la 14 Decemvrie novella legei de pressă 
în prima cetire cu o majoritate de 97 vo
turi contra 15. Textul novellei a fost ce 
e drept modificat de comisiune, er minis
trul de interne s’a declarat de acord cu 
modificarea. In aceași ședință s’a cetit 
un ucaz regesc, care autorisfiză pe minis
trul de finanțe a presenta scupștinei un 
proiect de lege pentru prelungirea și pe 
anul viitor a legei actuale, omițând darea 
supîementară de 40%.

Cine a mai fost la Tergu-Mu- 
resului? Un amic al ffiiei nfistre, cetind 
articolul de fond din diarul nostru „Tisza, 
liberatorul nostru?", ne dă următdrea in- 
formațiune întregitore cu privire la cele 
scrise în acel articol despre „deputății 
români din suita lui Tisza": La Târgu- 
Murășului a mai fost și un alt „deputat 
român" Dr. George Szombati, afară de cei 
amintiți. Să nu vă trecă din vedere acest 
domn deputat al cercului Ioseșăl, căci stă 
în legătură mai strînsă cu domnii de la 
„Tribuna" din Arad și mult îmi vine a 
crede, oă acest deputat este acela, care a 
trimis numitei foi cunoscutul comunicat 
despre marile promisiuni ale premierului 
Tisza. D-l Dr. Szombati este, pănă acuma,

ne revedeam după cea mai scurtă des
părțire !... Cum mă sărutai și mă îmbră
țișai !.,. Ce inimă bună aveai! Gândul îți 
era vecinie alăturea de mine, când lipseam 
de lângă tine...

Câță grije și neliniște purtai când 
trist s’au obosit tu mă vedeai!... Și cum 
ațuncea tu, etern iubită mamă, frumos mă 
îmbrățișai, mă sărutai și ’n dulci alintări 
mă desmerdai!... Târdiu, în urmă când 
te ’ncredințai, că nu mai am nimic, pe 
chipul tău blând flutura zîmbetul senină- 
tăței, al fericirei și al iubirei materne !...

Ași vrea să fiu deapururi lângă tine, 
acolo unde tu te afli, acolo unde pote 
voiu găsi idealul și fericirea ce o caut și 
pe care n’aș pute-o găsi în lumea nostră 
sgomotfisă și banală!...

Tu, numai tu, iubită mamă, mă poți 
face a înțelege, a simți și a-mi reda fe
ricirea !...

Acolo în regiunile albastre mai’ sus 
de sore, de lună, de stele, în haosul ne
pătruns al nemărginirei, acolo unde totul 
e etern, e visul și fericirea mea !...

*
...Cum stau adesea în odaia mea în 

«are domnesce vecinie o tăcere caîntr’un 
templu ruinat singur, în sensul cel mai 

ideal al cuvântului — atunci când pot 
asculta sonoritatea nimicului — sufletul 
și gândul mi-se înalță spre tine, în lumi 
eterne, acolo, sus departe ca și o rugă
ciune — și atunci când stau de vorbă cu 
mine însu-mi o sumedenie de gânduri 
triste, îmi trec pe al sufletului gol, cum 
în dilele de tomnă șiruri lungi de nori 
trec pe miriște uscate, cum goilanii și 
larii — pasările mărei — peste mare, 
peste întinderile de ape trec în stol...

Privesc răvășitele scrisori — urme 
dulci ale iubirei tale — ce le păstrez din 
vremurile de când am plecat de lângă 
tine, aci în depărtări — și când cu ochii 
pătrunși de lacrimi amare paginile scriso
rilor tale le recitesc una câte una — și 
sub atingerea nervdsă a buzelor înfierbân
tate — de dorul mângâierii și sărutărei 
tale — atuncia eu sărut numele tău 
sfânt...

Cât de dragi și scumpe îmi sunteți 
voi scrisori ale mamei mele!... De aoum 
și atji ca în tot-dfiuna când chinuit de a- 
cest regret, void căuta să uit durerea ce
tind paginile acele sfinte ale scrisorilor 
iubite, în care cu drag voiu răsfoi încet.

Voi, îmi fermecați sufletul cu a v6s- 
tră comoră de simțire ce se cuprinde în 

voi și ’mi evocați imaginea iubitei mele 
mame!...

Voi, scrisori ou vorbe sincere de iu
bire, îmi înfiorați a mea simțire și ’mi a- 
duceți aminte de clipele de fericire!...

Cu același dor ca în trecut, yă reci
tesc pagini de simțire smulse din cartea 
scumpei și iubitei mele mame!...

Voi, scrisori iubite, îmi redeșteptați 
în suflet același dor ca și în trecut er în
ainte îmi apare icona fermecătore a su
fletului scump perdut!

Atunci când rechiem amintirile du- 
iose, îmi reapare imaginea sfântă a chi
pului tău blând și atunci, câte reflecții nu 
imi trec dureros prin minte!...

...Și mă gândesc câtă deosebire e 
între iubirea de mamă și iubirea celor
lalte femei!

Cea dintâiu o curată, sinceră și sfântă 
pe când — cealaltă — e perversă, fățar
nică și ipocrită...

Cum se profaneză tot ce e mai su
blim și sfânt!,...

Numai acela care a simțit și a dur- 
rait sub farmecul dulcilor alintări de 
mamă, va înțelege și va sci, că singurul 

bine în lumea nostră plină de zădărnicii, 
e numai mama!

Cât mă farmecă cuvântul mamă!
...Și cine ar pute ore să-ți înlocuescă 

iubirea ta?
Nimeni!
O, da, în tot-deurța am avut nevoie 

de sînul unei mame!
...Și mă gândesc la nefericiți! bas

tard!... In tot-deuna am plâns pentru ei !..
Am sorbit suspinul tuturor, durerea 

lor a fost a mea !
Si de câte-ori n’am plâns cu ei dim

preună!... Căci ei sărmanii copii ai nefe- 
ricirei, n’au cunoscut, n’au simțit farmecul 
mângăerei nnei mame, n’au adormit în 
cântecul său de alintare!

Cât sunt de nefericiți!...
... De aceea voi, toți cari aveți în lu

mea asta o mamă, voi, sunteți cei mai 
fericiți, căci ce-i mai bine și mai sfânt în 
lume de cât atunci, când ea vă chiamă 
iubitore cu graiu blajin să vă alinte lasî- 
nu-i dulce ca într’un magic raiul Când 
vă legănă în sărutări și atâtea dulci ni
micuri le audiți din gura ei, basme lungi 
cu zîne și cu smei...

Eu, copil străin, neraângăiat aici în 
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numai candidat de advocat și doră voesce 
să se facă și advocat, din care causă are 
lipsă și la viitdrele alegeri de mandat. 
De aici vine, că vrea să-și câștige merite 
prin a face popular pe Tisza la Români.

Publicând aceste rânduri, notăm, că 
„Tribuna" din Arad în numărul său de 

-Joi află de bine a se cam îndoi ea în
săși de ceea-ce îi s’a comunicat din Bu
dapesta pănă la punctul, care privesce 
adecă pretinsul consimțământ, ce ar fl 
gata a și-l da guvernul, ca să se țină o 
■conferență română, însă „activistă."

SC1R1LE DILEl..... .... ....
— 3 (16) Decemvrie.

Un protest al ministrului român 
(Lahovary. Din Constantinopol se tele- 
grafiâză, că ministrul român de acolo 
Lahovary a protestat eri la înalta Pdrtă 
pentru omorul săvârșit isupra notabilu
lui macedo-român Dimitrie Lijuca din 
partea unei bande greoesci. Omorul a 
tfost săvârșit în diua de 6 Decemvrie în 
apropierea comunei Sarovici.

O reclamație a ambasadorilor la 
Portă. Toți ambasadorii s’au asociat re
centelor reclamațiunî ale ambasadelor 
austro-ungare și rusă privităre la mișcarea 

«bandelor și luptelor naționalităților creș
tine din Macedonia. In răspunsul lor că- 
tră Portă, ambasadele ăustro-ungară și 
rusă persistă în a cere sporirea numărului 
ofițerilor străini din jandarmeria' mace
doneană.

Sultanul decoreză pe un Român 
.macedonean. Doctorul Pândele Mașu, de
legatul român macedonean în comisiunea 
reformelor de pe lângă inspectorul gene
ral Hilmi pașa, a fost înaintat la rangul 

«de „Sanie" de clasa II și decorat cu or
dinul ^„Medjidie" de clasa III pentru ati
tudinea sa corectă și pentru serviciile sale 

■ credinciăse.

Un protest al patriârcliului ecu
menic. Din Constantinopol se telegrafieză, 
•că Patriarchul ecumenic, Ioachim, a pre- 
sentat la Yldiz Kiosk o notă în care 

-spune, că guvernul turcesc nu are drep
tul se se amestece în cestiunile de admi
nistrație interidră ale patriarchatului, de 

.<5re-ce se vatămă ăst-fel competința pa
iri archul ui.

Transferări la honvedime. Pe diua 
de 31 Decemvrie au fost transferați din 
armata c. și r. la honvedime următorii 
sub-locotenențî în reservă: Dr. Oct. Vasu, 
Dr. I. Mălaiu, Iosif Moldovanu, El. Papp, 
Alex. Nistor, C. Căciulă, Anastase De- 
rnianu, I. iDomian, Virg. Boeriu, Iustin 
Miron, Victor Pap, Val. Crișan. Preoții mi
litari în reservă: G. Albu, Florian Bologa, 
I. Schiopu. Medicul militar în reservă: 
Dr. Leo Para3ca. Aocesistii de comptabi- 
litate edilă (Militar Baurechnungsaccessist): 
Dr. Coriolan Mesesianu, Romulus Popp, 
I. Moldovan, Pascu Brinda, Aurel Florea 
și Aurel Chicomban.

Mortea Iui Nemenyi Ambrus. De
putatul Nemenyi Ambrus, care timp de 

depărtări pe țărmul negrei mări, străin 
printre străini ce pribegesc din loc în loc 
zadarnic o mai chem plângându-mi vieța 
fără de noroc, durerea mea și plânsul o 
îngână valurile și vânturile ce o duce în 
depărtări, în alte lumi, în alte zări, pănă 
ce se pierde în nemărginire...

Copii ?și «voi toți cari aveți u mamă 
>s’o iubiți, s’o adorați ca și pe Dumnedeu 
.și când ea vă rechiamă la sînu-i să v’a- 
dinte, sărutându-o atunci mereu, se vă 
.gândiți măcar.o clipă, cât sufer eu!

...Și când filele întregi rătăcesc prin 
-cimitire, așa ’n nescire — mă gândesc, 
■ că pote nu e mult pănă în clipa de a- 
-amorțire, desmărginire, când sufletu-mi va 
dăsa aci lutul, când m’oi deslega de tote 
cele pământesc!, atuncia când nimic nu 
mai mă va lega de acest pământ cu al 
Jui popor nefericit — mă voiu ridica a- 
colo, sus la tine în lumi siderale voiu pă
trunde misterul tainicului necunoscut și 

-căutându-te pe tine, eteru scumpă și ne
uitată mamă, mă voiu pierde în haosul 
.nepătruns al Nemărginirei.

(,,Cr.“) N. Varone.

20 de ani a representat în camera ungară 
cercul Cehului (Sălagiu) a repausat în 
Budapesta în etate de 52 ani. A fost un 
jidov deștept, care șî-a început cariera sub 
numele de Neumaun ca jurnalist la „Pos
ter Lloyd".

Aventura amorosă a principelui 
George. Din Belgrad să anunță despre o 
aventură a principelui moștenitor al 
aordnei Serbiei, care a produs o mare e- 
moțiune la curtea respectivă. Sunt acum 
câteva săptămâni, de când o cunoscută 
actriță a teatrului național domnișdra G, 
care juca un rol ore-care în societatea din 
capitala Serbiei a plecat din Belgrad. Dom- 
nișora, o artistă cu renume, ș’a stabilit la 
Viena. In Belgrad s’a spus, că artista a 
părăsit scena sub presiunea Curții din pri
cină că prințul George se interesa de densa 
mâi mult decât trebuia după părerea per- 
sonelor ce stau aprope de palat. Acum 
două săptămâni, prințul George a plecat 
din Belgrad fărăscirea guvernorului frânces. 
Dispariția Iui s’a aflat deabia la Curte a- 
tunci când prințul plecase din gară și per- 
cursese o bucată bună de drum pe calea 
ferată ungară. Prințul plecase la Viena pen
tru a fi aprope de femeia adorată de el.

Grevă în tipografia statului român. 
Culegătorii tipografi aplicați în imprimirea 
statului din Bucuresci au declarat greva. 
O deputațiune a greviștilor s’a presentat 
eri lâ secretarul general din ministeriul de 
interne cu un memorand, în care să plâng, 
că în ultimii ani au fost îngrămădiți cu 
lucrări tot mai multe și că plățile lor în 
loc să se urce au fost tot mai mult redu
se. Astfel a fost redusă în anul 1901 pla
ta lunară a unui culegător de la 120 lei 
la 100 lei și numai mulțumită intervenți- 
unei societății „Guttenberg", au fost urca
te plățile erăși la 110 lei. Un alt motiv 
este detragerea taxei de 5% din plată, 
deșii culegătorii nu sunt funcționari ai sta
tului, oi ei primesc plățile lor dintr’un fond 
deosebit. Prin detragerea acesta plata a 
fost simțitor redusă. Ansă la greva presentă 
a dat însă disposițiunea subdirectorului 
înprimerei de a face angajamente pe 10, 
15 și 20 <Jile, astfel încât mulți lucrători 
pot fi, dispensați de ocupațiunea lor înain
te de sărbători, rămânând astfel, fără ocu- 
pațiune, pe strădi.

Tergul de Crăciun, despre care ara 
amintit în numărul de eri, că se va aranja 
la hotelul „Orient" în favorul sanatoriu
lui pentru tuberculoșî, nu se va tind Sâm
bătă, cum am anunțat eri după însciin- 
țarea tipărită ce ni-s’a trimis la redacție, 
ci Duminecă în 5/18 Decemvrie.

Sciri din România. Principele și 
Principesa moștenitdre a României, cari au 
asistat la înmormântarea prințului firide- 
ric de Hohensollern, se vor reîntorce în 
țâră Miercurea viitore.

— Din Galați să anunță, că marina
rul român Anton Morar de pe vaporul „Do- 
brogea", care trecea prin golful Bisoaia, a 
fost luat de un val puternic și cufundat 
în mare. Tote încercările de salvare au 
rămas zadarnice.

— De vre-o două dile Capitala Ro
mâniei e învăluită în ceță grosă. Din cau
sa acesta comunicațiunea trăsurilor și tram- 
vaelor e forte anevoidsă". S’au întâmplat nu
mărase accidente.

8. Experiența de mai mulți ani au consta
tat, că la suferințe de stomac folosirea cunoscu
telor prafuri seidlitz ale lui Moli, au efect vinde- 
cătoi-, și sunt de preferit altor medicamente. în
tăresc stomacul și curăță sângele. Prețul unei 
cutii originale 2 corone. Se pot căpeta cjilnic prin 
postă cu rambursă, dela farmacistul A Moli life- 
rantul curții din Viena Tuchlauben 9. In farma
ciile din provincia să se ceră preparatul A. Mol, 
provedut cu maica de contravenție și subscriere.

Tinerimea rutenă din Ungaria
contra protestărilor din Fraga.

Studenții universitari gr. cat. de ori
gine ruteni grupați în societatea „ Vasvâri 
Păi11 din Budapesta, au ținut de cuviință 
a aduce un conclus împotriva apelului ti- 
uerimei universitare din Praga.

Se scie adecă, că tinerimea de dife
rite naționalități din Ungaria, aflătore la 
studii în Praga, a protestat de curând con
tra proiectului Berzeviczy. Față cu acest 
protest tinerii ruteni au votat următdrea 
resoluțiune:

„Noi, ca descedenți ai acelui popor, 
care timp de o miie de ani a luptat îm
preună cu Maghiarii de rassă pentru li
bertatea și înflorirea patriei maghiare — 
respingem cu indignare și greță apelul 
din Praga. In interesul poporului nostru 
credem de dorit răspândirea limbei ma

ghiare. Vrem să rămânem credincioși tra
dițiilor străbune și facem și din partea 
nostră tot posibilul pentru răspândirea Jira- 
bei maghiare. Tot-odată protestăm, ca în 
numele Rutenilor din Ungaria să ia cu
vântul ori unde nisce elemente streine. 
Procederea acesta trebue se o conside
răm de intervenție temerară, fiind-că po
porul nostru cinstit, ca și inteligența lui 
patriotică, nici-odată nu va pută fi căpă
tat ca instrument al unor aspirațiuni de 
naționalitate."

Din procesul verbal al ședinței ținută 
la 12 Decemvrie 1904 în Budapesta.

ss) Sârady Emil, 
președinte.

Braddcs Gyula, 
secretar.

*
Pentru cel ce cunosce atrofiarea de- 

săvîrșită a sentimentului național la clerul 
și inteligența poporului rutean, declarația 
de mai sus nu conține nici noutate, nicij 
surprindere.

La alt-ceva nici că se putea aștepta 
cineva.

Teatru german de diletant!. So
cietatea teatrală de diletanți a Sașilor din 
Brașov, a dat alaltăeri în scop de bine- 
faoere o representațiune, care a fost 
forte bine cercetată. Publicul a urmărit 
cu mare atențiune prestațiunile diletanți- 
lor cunoscuți în cea mai mare parte de 
la alte representațiuni anteriore. S’au ju
cat comediile „Am Klavieru de Th. Bar- 
rere și I. Lorin, o piesă de mult șic și 
plină de efect și „Die Schulreiterin“ de 
Emil Pohl, asemenea o piesă distinsă c’o 
țesătură de intrigă forte fină. Aceste piese 
de câte un act, putem dice au succes 
atât ca ansamblu, cât și în rolurile spe
ciale. Fără a mai indica cuprinsul, obser
văm, că d-na Guste Czell, care făcu pe ti- 
nera văduvă parisiană [în prima comedie, 
s’a distins prin aparițiune simpatică și joc 
elegant, neuitând de gingașele cântece pe 
cari le-a esecutat cu mult sentiment. D-ra 
Emmi Stenner. a fost superbă, plină de 
temperament și forte șic ca camerieră. 
Rolul al doilea mai de căpetenie l’a ese- 
cutat d-1 Guido Wăchter, ca tinăr compo
sitor, cu cunoscuta sa vioiciune și abilitate.

In comedia a doua s’au distins în 
primul rând d-1 Hermann Csell, a! căruia 
talent dramatic e deja mult apreciat de 
societate și pe care l’a secundat brav par
tenerul său G. Wăchter. D-na A. Bulhardt, 
ca baronesă, și-a înțeles rolul delicat 
perfect de bine și l’a jucat c’un deosebit 
succes. Nu putem să uităm pe d-1 Iuliu 
Teutsch, care ca lacheu a sciut să escite ( 
umoral publicului.

Deeă (mai adaogem reușita decora- 
țiune a scenei aranjată de pictorul Bul- 
hardt, putem d> :e câ serata a fost splen
didă.

Mâne, Sâmbătă sera, societatea diie- 
ta nților va da pentru a doua oră acestă 
representație.

Cașuri de nebunie în armata rusescă.
In ultimele săptămâni s’a vorbit mult 

despre cașurile de nebunie în armata lui 
Kuropatkin. Răul a luat în timpul lupte
lor în jur de Liaoyaug și Mukden așa 
dimensiuni încât guvernul a crezut de cu
viință să ia măsuri energice. Ofițerul Ger- 
minier, medicul statului-major de marină, 
care cunosce Asia Orientală, se esprimă 
în acestă privință ast-fel:

„Ucasurile Țarului, spune d-rul Ger- 
minier, au trimis rând pe rând trupele 
disponibile din guberniile Wilna, Kiew și 
alte părți spre Asia-Orientală. Intre aceș
tia se află peste 1C0.000 de țărani, cari au 
fost trimiși din colibele lor pe oâmpul de 
luptă, departe 11,000 kilometri de regiu- 
nea lor. Sunt țărani săraci, cei mai mulți 
însurațl și Dărinți de familie, cari'nu sciu 
scrie dîcI ceti și cari n’au auțlit măcar de 
numele de Japonesî. Cât de mare trebue 
să fie uimirea lor, când zăresc pe Japo- 
nesi, cu colorea pielei galbenă și cu ochii 
tăiațî în formă de migdală! Când după o 
călătorie de trei săptămâni, osteniți, bui
măciți sunt băgați în luptă, nu trebue ei 
se vadă draci în acei pitici galbeni?

Pericolul și mdrtea li-se presintă in 
aceste lupte moderne sub forme nouă, în- 
spăimântătdre. Aci e o luptă de artilerie 
ca la Vafauku, la care sunt uciși 104 cai 
din 107; dincolo o-salvă de arme nevă- 
dute, care răresce rândurile celor ce merg 
la luptă; tunuri invisible, care aruncă 
proiectile grele de 60 livre la o distanță 
de 10 kilometri; două-cjeci de mine care 
explodâză de-odată; tote acestea deștâptă 
în mințile naive și nepricepute ale aces
tor țărani impresiunea unei puternice ca
tastrofe naturale, una din acele scene din 
evanghelie despre cari le-au vorbit popii 
acasă. Buimăciți moralicesce și zăpă
ciți de raohiu, bieții dmenî sunt vic
time preparate înadins pentru tot felul 
de halucinațiuni și pentru explosii de ne
bunie.

Medioul Linievici, din regimentul 1 
de infanterie siberiană, povestesce urmă- 
tărea scenă de la lupta din Liaoyang:

Soldații căpitanului Sipiagin erau în
tinși ca lanț de tiraliorî în dosul unui re- 
tranșament.

Trei șrapnele explodară pe neaștep
tate lângă ei și-i acoperiră cu pământul 
scormonit, pe când în flancul lor se aucli 
o salvă de arme japonese.

Sipiagin comanda „foc!" Trei-^eci 
soldați, între cari căduseră șrapnelele, ră
maseră nemișcați.

„Trageți băețî", ordonă Sipiagin. 
Omenii nu se mișcară. „Trageți odată, 
său vă e frică?", strigă căpitanul. Nici un 
răspuns. D’abia după cinci minute cei 30 
de soldați își reveniră în fire și esecutară 
comanda.

Gasuri de asemenea natură se în
tâmplă fdrte des. Așa s’a vădut în ul
timele lupte de lângă Mukden, cum ma
jorul Suvorin ridică sabia în aer spre a 
da un ordin și de-odată a rămas mut ca 
împetrit pe cal, incapabil de a pronunța 
un cuvânt.

ULTIME SCIRI.
Budapesta, 16 Decemvrie. Mi

nistrul președinte Tisza a declarat 
în conferență partidului liberal, că 
decă oposiția va împiedeca necon
tenit constituirea camerei, va apela 
în timpul cel mai scurt la alegatori. 
Conferență a luat spre sciință acesta 
declarațiune cu unanimitate.

Tokio, 15 Decemvrie. Coman
dantul artileriei de la Port-Arthur 
anunță, că bombardarea de la 13 
1. c. s’a îndreptat mai ales contra 
depositului .de torpile de pe penin
sula Tigrului, precum și asupra va
selor și bărcilor din apropiere, cari 
au fost nimicite. Bombardarea va
sului „Sebastopol" a fost suspendată. 
Togo anunță, că flotila de torpilore 
japonese a atacat de douâ orî în 
noptea de 13 1. c. Resultatul nu e 
cunoscut Rușii pușcă mereu asupra 
torpilorelor. O canonieră a fost fă
cută incapabilă de a mai lupta.

Londra, 15 Decemvrie. „Daily 
Telegraph" primesce din Shangai 
scirea, că la 13 1. c. Japonesii au 
reînceput asediarea Port-Arthurului.

Budapesta, 16 Decemvrie. Ca
mera se amână pănă la 4 Ianuarie, 
când dieta va fi disolvată.

Bibliografie.
A apărut:

I. C. Fanțu: Curs complet de co
respondență comercială cu esplioarea te’-- 
minilor comerciali. Ediția a doua prelucrată 
ci augmentată I-XI-f-322 pagine. Acestă car
te e scrisă pentru comercianții noștri, pen
tru funcționarii de bănci și pentru condu- 
șătorii băncilor. Conține' esplicfirl asupra 
comerciului de mărfuri și de bancă, asu
pra polițelor, mijlocirile de plăți și contu
rile' curente. La sfârșit are un vocabular cu 
peste 500 de termini comerciali, esplicați 
la înțelesul tuturora. Carte folositore pen
tru toți, cari au afaceri comerciale și da- 
raverl cu bănoile. Se pote procura cu pre
țul de cor 3 50 dela tipografiia A. Mure- 
șianu și dela librăria Ciurcu din Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu, 
Redactor responsabil Traian»K. Pop.
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Dela „Tipografia A. ffinreșiannu 
«lin Brașov, 

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

pe l&ngă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
reeomandație.) 

Versuri de dor, adunate din poeții 
români de A. Prețul 50 bani (-|- 5 b. porto.)

Doi prinși în cursă, oomediă într’un 
act de A. Kellner localisată de I. Em. Bo 
banca. Prețul 24 bani (-f- 3 b. porto).

țiganii, schiță istorică, de I. P. 
Reteganul. Prețul 1 cor. (-|-10 bani porto.

Cartea Ilustrată pentru copii și copile 
de George Sima. Aoâstă broșură conține 
poesii istoribre și morale spre escitarea 
gustului de cetit la copii. Prețul 50 bani 
P 56 b. porto.)

Escursiuni pe munții Țerei Bârsei și 
ai Făgărașului din punctul „La om“ de pe 
„Bucecl“ pănă dincolo de „Negoiul". Des
coperiri, întregite cu schițe istorice despre 
Castelele și țâra Făgărașului de I. Turou, 
protonotar pensionat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

Dr. Iosif Frapparti prelucrată de loan 
Papiu. Prețul 60 bani plus 10 bani porto.

Dinu Miliari roman. Nenuica sfânt, 
de Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 bani 
porto.

Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra
goste a veacujui. Rochia Catiței. Amedeo 
Madini. Din viața tristă După natură. Ba
calaureatul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

Prosă și versuri, fabule de Gr. M. 
Alexandrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto)

— A apărut tomul I. din „Novele" d6 
Vasilie Ranta Butioescu. Broșura are 28e 
pagini și conține istoriore frumose scris, 
într’un limbagiu plăcut. Prețul ei e 1 cor. 
60 bani plus 20 bani porto.

„Pe pragul mormântului,a de 
preotul G. Simte, conține versuri fuuebrale 
pentru popor și pentru inteligențl. Pr. 50 
bani (-{- 6 b. porto). ,

Proba de foc, comedie într’un act după 
A. Cotzebue, localisată de Irina Sonea n. 
Bogdan 30 b. plus 10 b. porto.

Istoria Iui Stan Pățitul. Partea a Il-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Tom. 
Totan învățător, preț. 20 b. plus 3 b. prt.

Poesii, de Bolintineanu. Bătăliile Ro- 
porto.) 
Sextil 
porto.
ținută 
la 27

Scrieri școlare.
Recompensele .și pedepsele în școla 

poporală, studiu pedagogic de d. Dariu, cu 
un adaus, 64 pag. format mare, prețui 60 

) bani, să pote procura dela Tipografia A. 
t Mureșianu, precum și dela autor și din 

librarii.
Cântul în școla poporală de luliu 

Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
oântărl. Este o scriere întocmită pentru 
oei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Bațiu, profesor la seminariul din Blasiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

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

îndreptar tearetic și practic pentru 
învățământul intuitiv în folosul elevilor pre- 
garandiall, a învățătorilor și a altor omen, 
pe școlă de V. Gr. Borgovan prof, de peda- 
dogie. Edițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani 
(4~ 10 b. p.)

Oral general pentru șcdla română 
cu 6 clase și cu un BÎngur învățător de 
Georgiu Magyar. Prețul 80 b. (-|- 10 b. p, 

Scriptologia, seu modul de a învăța 
cetitul soriind. Indreptariu pentru învăță
tori la tractarea Abecedarului de Basiiiu 
ietri prof, preparandial pens. Prețul cor. 2.

10 b. p.)
Antropomorfisme și Antiantropomorfisme 

in limba română de Nicolae Salică. In limba 
nostră scrierile de felul acesta sunt rare și 
scrierea acesta a d-lui profesor la gimna- 
siul român din loc Nic. Sulică se distinge 
nu numai prin oonținutul său bogat și 
sistematic, prelucrat după stricta metodă 
sciențifioă, ci și prin limbagiul său scris la 
înțelesul tuturor. Autorul e cunosout și 
din scrierile sale folkl orice filologice de 
pănă acum. Prețul 80 bani (-{- 5 bani 
porto.)

. 118.70 
. . 98.10 

88.80 
97.85 
98.50

London vista 
Paris vista . 
Note italiene

239.35
95.20
95.20

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 16 Decemvrie 1904.

Cursul la bursa din Viena.
Din 15 Decemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% . .
Renta de corone ung. 4°/0
Impr. căii. fer. ung. în aur .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 . 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. uug. cu premii...................  209.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.50 
Renta
Renta
Renta
Renta
Bonuri rurale ungare 3’/2 % . . .
LosurI din 1860.................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit.
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondori.................................
Mărci imperiale germane, . . .

$
. î
8

de 
de 
de 
de

hârtie austr. . .
argint austr. . .
aur austr. . . .
corone austr. 4°/0

100.05
100.—
119.60
100.35
91.20

156 50
16.27

805.—
674.75

19.06
11755

Cursul pieței Brașov.
Din 14 Decemvrie n. 1904.

Bancnote rom. Cump. 18.64 Vend. 18.70
Argint român. „ 18.40 51 18.64
Napoleond’orl. „ 19.04 n- 19.10
Galbeni „ 11.20 w 11.30
Ruble Rusescl „ 2.53 n 2.54
Mărci germane „ 117.20 n 117.40
Lire turcescl „ 21.50 n 21.60
Scris, fone. Albina 5°/, 101.- r» 102.-

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei1 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

a

Prafurile-Seidlitz aie m Moli
Veritabile numai, deeă flăeare eutiâ e»te provetțută. eu marea <le 

aperare a lui A. Moli șii eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seldlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose 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 hole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

XI
5 Frarazba’asuntweiii și sare a lui BffloâL
z Wds'Î+ohîlîs mimnî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu S VeriLdUIIU SlUlF plumbul lui A. Itloll.
\ Franzbranntwein-ul șl sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de-
f osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de recelă. 

Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

X Săpun de copii a lui Moli. ;
A Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- r

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 / 
w Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provegută cu marca ț, 
Lj- de apărare A. Moli. _________ f

X
W

manilor, II. Prețul 1 cor. (plus 10 b. 
Juvenilia, prosă și versuri, de

Puscariu. Prețul cor. 1.60, pl. 20 b.
Opiniunea publică, conferența 

a Atheneul român de C. Dissesou 
Februarie 1885, prețul 50 b. plus porto 5 
bani. .

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr.
G. Pencescu, prețul 50 b. -ț- 5 b. porto. 

Nu me uita! Colecțiune de versuri 
pentru ocasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. Negruțiu. Ediț. IV. Prețul 50 bani. 
(+ 6 b. p.)

Pribeag, ediția 1-ă de Ioan Iosif Sce- 
opul Preț. cor. 1. 50 b. pl. 10 b. porto.

Poesii de AL A. Macedonski. Preț. 
3 oor. pl. 20 b. porto.

Scriitori, cetitori și critici de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

Lira Sionului său cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Bocete adecă Cântări la morți, adu
nate de 1. Pop-Releganul. Prețul 80 bani. 
(+ 10 b. p.)

Cu vârful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antoniu Pop 1 Oor. plus 10 b. 
porto.

Poesii de Vasile Banta Butioescu. 
Edițiunea „Amicului Famlliei“. Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Umbre și lumini poesii de Em. Pă- 
răeanu, cor. 2*50 (porto 20 b.)

Asupra situațiunei, articoli și foișore de 
lână A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto)

Istoria legii noue sorisă de Dr. Victor 
Szmigelski. Tomul II: Istis ca preot. Cu 
aprobarea Prea-veneratului Ordinariat me
tropolitan gr. cat. de Alba-lulia și Făgă
raș. Prețul 3 oor. 40 b. plus 20 b. porto.

Influința frabcesă în România de Al. 
Xenopol profesor ia universitatea diu Iași 
Cu 50 b. -j- 5 b. porto.

„0 roșă veștejită" cu text nemțesc 
dtipă Heine și românesc de Matilda Cug- 
ler-Poni pentru voce și pian. Prețul 1 
coronă, plus 5 bani porto.

„0 seră Iii stînă“ idilă pentru piano. 
Prețul 1 coronă plus 5 bani porto.

„Balada" pentru violină cu acompa
niate de pian, Prețul 1 cor. 25 fii. plus 
5 bani porto.

Măsura 
seu 

greutateB

1
Calitatea.1

II Valuta 
în

| Kor. fii.

1 H. L.
II

Grâul cel mai frumos 16 70
Grâu mijlociu . . . 16 50
Grâu mai slab . . . 16 —
Grâu amestecat 12 30
SScară frumosă, . . 10 70
Săcară mijlocia. . . 10 40

fț Orz frumos .... 8 80
n Orz mijlociu. . . . 8 60

Ovăs frumos. . . . 6 60
n Ovăs mijlociu . . . 6 —

Cucuruz .................... 12 -4
JJ Mălaiu (meid) . . . 10 —
yț Mazăre........................ 15 —
n Linte......................... 26 —
7J Fasole........................ 19 60
Jț Sămânță de in . . . 21 60
7] Sămânță de cânepă . 9 —
yt Cartofi........................ 1 60
J1 Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 96
Carne de porc . . . 1 20

7) Carne de berbece. . — 72
100 kil. Său de vită prospăt . 42 —

71 Său de vită topit. . 60 —

Trimiterea priraeipală prin
Farmacistul A. MOUL,

c. și r, furuisor al curții imperiale Viena, Tnchlan&en 9
Comande din provinciă se efectueză țllnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provecjute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL. M

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neutădter X
M/ și engros la D. Eremia Nepoții. w

La esposițiile hygienics din Cairo în anul 1895 
și în Londra la anul 1896 a fost premiat

Spirtul Keuiîia a lui Widder 
cu diploma de ondre și cu medalie de aur. 
Probat de capacități medicale și între

buințat cu succes în spitale

Spirtul-reuma 
și FUJI» de PUTERE, 

are efect sigur la tote părțile corpului 
și anume : contra reumatismului, durere 
de nervi, șoldină, ișchias, asthmă ș. a.

în multe cașuri efectul este atât de mare, că 
după o fricțiune înceteză durerile.

Dureri de dinții și cap vindecă in 5 minute 
Prețul unei r.ticle cu instrucție 1 coronă, 

sticle mai mari cu 2 cor. 40 bani.
Depou principal în Budapesta: 

la farmacia D-lui Josif TiirBl*. 
Kirâly-utcza nr. 12., și Andrassy korut nr. 26, 

și la d-l Dr. A. Egger, Văczi kiirut 17. 
asemenea în tote farmaciile din provință, precum 
și la proprietarul

WffOESER GYULA 
farmacist In Sătoralja-Ujhely.

Comando din provincie se efectueză prompt.
Depou in Brașov: la Victor Roth farma

cia la Ursu, Alexina Jekelius, Franz Kelemen, Frie
drich Stenner, Karl Schuster, Ed. Kugler. In Co- 
lialm: la E. Victor Milas.
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Brașov, Tergul Inului Nr. 30.
Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂBȚl DE SCIINȚa,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-ATVTE.
FOI PERIODICE.

BILETE DE VIS1TĂ
DIFERITE FORMATE.programeJelesănte.

BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORÎ.

AVUZVjlKi.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgui Inului Nr. 30, în eta- 
giul, înderept în’ curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Qou/ve/ote,., in Iotă mavime-a-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREfURl-eum ȘI DIVERSE 
BILETE DE INMORMENTARI. 
se primesc în biuroul

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


