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Nux. Augenfeld & Emeric Lea
ner, Heinrich Schalek. A. Op- 
pelik Nachf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. (lold- 
berger, Ekstoin B ornat, iuliu 
Leopold (TO Erzsâbet-kdrut).

PREȚUL 1NSERȚ1UNILOR: 
o seria garmond pe o colină 
10 bard pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

ANUL LXV.

„sazeta* iese h Metre (p., 
iiMtm peiitrn Anstro-UmrU: 
Pe un an 24 cor., pc s6seluni 

12 oor., pe trei luni 6 oor.
N-rii de Duminecă 2 fi, pe an.

Pentrn Boniâma si străinătate: 
Pa un an 40 frânai, pe ș6se 
luni 20 fp.. pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 0 frnnoh
Se prenumera la tdte ofi- 

ciele poștale din întru și din 
afara și In d-nii colectori.

Abonamentul venim Brașov
Admintstrațiunca, Piața mare. 

T&rgul Inului Nr. 30, otacin 
I.: Pe un an 20 oor., pe ș£se 
luni 10 cor., pe troi luni 5 oor. 
Ou dusul în casa : Pe un an 
24 cor., pe fi luni 12 o., petrei 
luni 6 oorone. — Un eaemplar 
10 bard, — Atât abonamentele 
cftt și inserțiunile sunt a se 
plăti înainte.
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Cu 1 Ianuarie st. v. 1903

se deschide nou abonament, la care invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei ndstre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, petrei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Imigrările din Galiția
(a) In camera ungară s’a desbătut 

Vineri și Sâmbătă proiectul de lege 
al imigrărilor.

Al imigrărilor?
Da, căci pe când mii de omeni 

din diferitele rasse ce locuesc în ță
rile de sub cordna Sfântului Stefan, 
emigreză în alt continent, spre a-și 
agonisi pânea de tdte cjilele, din Ga- 
liția imigreză în același timp alte 
mii de ființe omenescl cu tirbușonii 
la urechi, cu nasul cârjoiet și cu 
bocceaua în spate. Din ochii lor îm- 
paingenifi de dorul și lăcomia es- 
ploatării, se vede pofta urîtă a mi
ni ei lor, de a se face stăpâni pe tot 
ce le vine în cale: mobil și imobil. 
Și nu trece mult timp și imigranții 
își ved visul cu ochii; pe ruinele 
poporațiunei băștinașe se înalță fortă
rețele stăpânirei economice a unei 
rasse de imigranți.

Se se reguleze deci „emigrările!" 
și-a 4,s ministrul președinte Szell, 
pentru-că ori-cât de „liberal" va fi 
el, pe senine totu-și de la o vreme 
s’a convins, că nu e bine să fie aici 
un „sat fără de câni", în care se 
se resfețe toți trași-împinșii, făcend 
avere prin corupție și esploatare!

Și s’au găsit doi deputați, cari 
au zugrăvit în camera ungară nisce 
tablouri desperate despre cele ce 
se săvîrșesc în nord-ostul Ungariei 
sub toleranța pecătdsă de pănă acuma 
a guvernanților. Pentru un preț de 
câte 50 creițari, spunea deputatul 
Buzath. într’o jumătate de oră gă
sesc! n Bereg și Maramureș 1000 
de oi ni, cari vor pune jurământ 
spre dovedirea celei mai neadevărate 
și mai nedrepte cause. Siguranța 
publică amenințată, mituirile la or
dinea c|ilei, incendiari șl alte crime 
sunt lucruri obicinuite. Și tâte a- 
cestea se săvîrșesc în cea mai mare 
parte de acei imigranți. Er deputatul 
Zboray a dovedit, cu cifre, că pro- 
pietatea pământului în comitatele 
Abauj Torna, Bereg, Borsad, Gomor, 
Saros Szepes, Ung și Zemplân, apoi 
în Bichiș, Bihor, Hajdu, Maramureș, 
Sabolciu, Sătmariu, Selagiu și Ugo- 

cia — aprope pe jumătate este tre
cută în proprietatea acestui element 
imigrat nu de mult și căruia numai 
de la 1848 încoce i-s’a acordat drep
tul de a cumpăra pământ!

Amândoi acești deputați erau 
din partidul poporal și amândoi au 
declarat, că nu primesc proiectul, 
fiind-ca nu ofere garanții suficiente 
pentru împedecarea acestor imigrări.

Der ministrul președinte Szell 
ce a c|is?

El a cjis, că proiectul acesta de 
lege este adus, fiind chiar în inte
resul Evreilor patriotici, cari nu do
resc nici ei invasiunea galițiană. Er 
încât pentru enunciațiunile celor doi 
deputați a declarat, că au un colorit 
antisemit... Se teme d-1 Szell de 
ploșnițe și nu vre să le strivescă de 
frica mirosului.

Și Visontai? Se înțelege, că fiind 
vorba de Evrei nu putea să lase pri- 
legiul, de a sări în apărarea coreligio
narilor săi din România. x

încercarea lui Visontai însă n’a 
isbutit, dedre-ce Szell a declarat, că 
nu se amestecă în afacerile interne 
ale României, care, pe cât scie el, 
n’a violat tratatul de la Berlin.

Etă câte-va momente dintr’o sin
gură discuție, cari ne pot da mate
rie suficientă de meditat!

Budgetul instrucțiunei publice. 
In ședința de la 9 Ianuarie a comisiunei 
financiare a dietei, s’a încheiat desbaterea 
generală a budgetului instrucțiunei publice 
Komjathy Bela a dis, că sub sistemul esis- 
tent de 30 de ani instrucția publică n’a 
sciut să resolve o mare parte din proble
mele, ce i-se impun. Causa nu este minis
trul, ci nenorocita situație a dreptului de 
stat. Orî-ce nisuințe sunt zadarnice — 
continuă Komjathyi — cât timp esistă legea 
naționalităților (!) autonomia naționalități- 
lor.lntrâbă, că decă ministrul are mână liberă 
se spună de ce nu vre să trecă instrucția 
în mâna statului? — Rakovszky .vorbesce 
despre autonomia catolică. In cestiunea 
acesta guvernul a dejucat pe catolici. în
trebă, dâcă se va sancționa elaboratul vo
tat de congres. Tot așa stă lucrul și cu 
congrua. Celelalte confesiuni și-au căpă
tat congrua, și este echitabil, ca să se re
solve odată și cestiunea congruei catolice 
— Ministrul Wlassics arătă cu date că ce 
s’a făcut în interesul culturei maghiare și 
că ceea ce s’a făcut, e bine făcut. Des
pre cestiunea trecerei instrucției în mâna 
statului s’a pronunțat odată. Nu se pote 
ca statul se iee în mâna sa instrucția pe 
întrega linie, căci sunt piedecî forte mari. 
Nici nu e necesar să se facă acesta, fiind
că statul are mijloce de a validita și va- 
liditeză de fapt, punctele sale de vedere. 
In cât pentru autonomia catolică, doresce 
și ministrul, ca ea să se înființeze, fără 
modificarea legilor esistente. In cestiunea 
congruei catolice încă face tot'ce i permite 
sfera sa de influență. Până când nu se va 
stabili definitiv venitul clerului superior, 
nu pdte fi arangeat întreg complexul ces- 
tiunii. Trecerea școlelor confesionale în 
administrația statului s’a făcut cu învoi
rea autorităților eclesiastice și în privința 
acesta a procedat ministrul cu cea mai 
mare prevenire (!). — Urma discuția pe 
paragraf!.

Szell despre compromisul aus- 
tro-ungar. Răspundend la o întrebare a 
deputatului Francisc Kossuth în privința 
compromisului economic cu Austria, pre
ședintele consiliului de miniștri Szell a 
declarat, că nu pdte face nici o comuni
care asupra textului acelui compromis îna
inte de semnarea protocolului. Va profita, 
însă de o ocasiune pentru a da esplica- 
țiuni, pe la începutul săptămânei viitore, 
înainte de depunerea proiectului de lege 
relativ la compromis, pe biuroul camerei. 
D-1 Szell respinge tot-odată acusațiile pre
mature ale lui Kossuth, declarând că a 
făcut tot posibilul pentru a apăra intere
sele Ungariei.

Stilisarea pactului. Sâmbătă după 
amiadi au sosit la Budapesta miniștri aus
triac! Koerber (president), Bohm-Bawerk 
(finanțe), br. Caii (comerciuY și Giovanelli 
(agricultură), dimpreună cu referenții de 
resort. Ei s’au presentat în aceeași di 
djrpă amiadi în palatul roinistrului-presi- 

;‘dent unde se aflau Szell, Lukacs,
Daranyi și Lănft. Au conferit împreună 
timp de 4’/2 <5re. der n’au putut încheia 
tdte lucrările. Ast-fel revisuirea și stilisa
rea proiectelor pactului s’a continuat erî.

Despre resultatul întrevederei 
din Viena a miniștrilor Lamsdorff și 
Goluchewsk* se anunță, că guvernul ger
man a primit informatiuni confidențiale. 
Cei doi bărbați de stat s’au învoit asupra 
unor anumite regulamente practice. Ac
tualmente se urmâză un viu schimb de 
note între Viena și Petersburg cu scop de 
a da o formă definitivă hotărîrilor luate.

Proiectul de lege asupra 
imigrărilor.

In ședința de la 9 Ianuarie s’a înce
put. în camera ungară desbaterea proiec
tului de lege asupra imigrărilor. A luat 
cuvântul Buzath Ferencz din partidul po
poral, care s’a ocupat din adins cu imi
grările jidovilor din Galiția.

Buzath face reproșuri guvernului, că 
nu urmăresce cu seriositate acăstă imi
grare și n’are date statistice asupra lor. 
Grâul încă nici nu l’am îmblătit bine, dice 
Buzath, și guvernul îndată scie, câte măjî 
metrice s’au produs în țeră. Guvernul de 
asemenea scie, câți cocoși și câte găini 
sunt în țeră, der nu scie câți „găinarU 
trec granița.

Buzath releveză cămătăria practicată 
de acești imigranți, apoi mituirea și corup
ția, jurământul fals și alte crime comise 
de dânșii, și propune: 1) Să se espulseze 
belferii, cari nu sunt supuși ungari. 2) Să 
se aducă legea industrială în consonanță 
cu legea comunală, așa că disposițiile ce
lei dintâiu să nu formeze pedecă Ia res- 
trîngerea imigrărilor păgubitore atât din 
punct de vedere moral, cât și economic. 
3) Revisuirea regulamentelor referitdre la 
comerciul ambulant și espulsarea ambu
lanților originari din Austria. 4) Luarea 
de măsuri contra acelor mijlocitori, cari 
intervin mai ales prin comitatele de pe la 
frontiere între vândători și cumpărători, 
păgubindu-i și pe unii și pe alții. 5) în
chiderea cârciumelor clandestine. 6) Acor
darea de licențe de beuturi pentru socie
tățile cooperative. 7) Măsuri pentru urmă
rirea energică a înșelătorilor, a jurămân

tului fals și a martorilor falsi. 8) Introdu
cerea jurământului „more judaico“.

Pentru-că, dice Buzath, trebue să 
scie tât.ă lumea că noi suntem țâră liberă, 
unde pote să vină ori-cine a-și câștiga 
pânea prin muncă cinstită, der să scie și 
aceea, că pe imigranții, cari vin aici să 
ruineze poporul, în țâra acesta îi așteptă 
temnița și spândurătorea.

In ședința dela 10 Ianuarie Visontai 
Soma (Evreu) recundsce miseria din păr
țile de nord-ost ale Ungariei, combate însă 
părerile lui Buzath, cari i-se par a fi is- 
vorite din motive confesionale, Stîrpirea 
crimelor înși-și jidovii încă o doresc. Ar 
trebui se forțăm pe guvernul român, se ob
serve tratatul internațional, conform căruia 
nu e permis a espulsa pe nimeni din mo
tive internaționale (/) Intre locuitorii Ro
mâniei nu e permis să se facă.mici o de
osebire. România a violat ș^je’st tratat, 
când a eliminat pe Evrei dt pe terenul 
industriei și i-a silit să emigreze.

Deputatul Zboray din.'partidul popo
ral aduce date statistice a.supra pământu
lui, care formeză proprietara Jidovilor. Re- 
sumând datele acestea artftă proporția pro
prietarilor jidovi pe malul d;'.p, al Tisei 
apoi pe malul stâng. Aici, t.ce Zboray, 
după constatarea .consciențidsă a cifrelor 
vom vede, că m aceste colțuri de pe malul 
drept shc al Tisei, aprope jumetate 
din p^^-rietatea păn^ejitului este în mâni 
jidovesci.

Zboray combate pe Visontai, care ce
ruse intervenție internațională contra Ro
mâniei.

Ministrul președinte Szell răspundând 
spune, că discursurile lui Buzath și Zboray 
au avut un colorit antisemit. {Zboray: Fiți 
liniștit! Am curagiul să o mărturisesc!) 
In afacerile interne ale României nu vri 
se se amestece. Pe cât scie el, România nu 
s’a pus în contradicție cu tratatul din 
Berlin.

Complicațiuni în Balcani.
După o telegramă primită de diarul 

din Viena „Die ZeiP, Rusia ar fi dat 
Austro-Ungariei mână liberă de-a ocupa 
Mitrovița, decă se vor produce complica
țiuni în Balcani.

Trupele austriace din Bosnia au fost 
întărite.

La primul semnal, trupele do ocupa- 
țiune din Bosnia și Herțegovina vor trece 
frontiera, ocupând Novi-Bazar.

*
Din Serbia diarul „Neue Freie Presse* 

află, că fabrica de cartușe din Hinterberger, 
fabrica Roth și fabrica ungurescă Weiss, 
au primit o comandă de 45 milione car
tușe, pentru armata sârbă.

La Constantinopole, pregătirile aces
tea au produs o adevărată consternație. 
Sultanul, ca manifestație a intențiunei 
sale de a-se supune cererilor puterilor, e 
gata — după o telegramă din Constanti
nopole — să numâscă un general german 
guvernator al Macedoniei.

*
După ultimele sciri din Constantino

pole, guvernul turcesc continuă înarmă
rile de-alungul frontierei dinspre Bulgaria. 
Cifra esactă a trupelor otomane mobili- 
sate este de 65.000.

Probă că guvernul turcesc se teme 
de complicațiuni seridse, e faptul inedit, 
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că acum o lună și jumătate ministrul de 
răsboiiî al Turciei fiind pentru desconcen- 
trarea trupelor mobilisate, Sultanul a re- 
fusat categoric. Ceva mai mult, s’a trimis 
un general de cătră Sultan însu-și, pe 
frontiera Bulgariei, și raportul acestui ge
neral a fost cât se pote de defavorabil 
părerei ministrului de răsboiii.

Banchetul sindicatului diariștilor.
Am amintit deja despre frumdsa ar

monie a Ziariștilor din capitala României, 
manifestată cu ocasiunea banchetului de 
la 23 Decemvrie. Revenim acuma cu câte
va detailurî:

La numitul banchet au fost repre- 
sentate diarele „Observatorul", „Adevărul1*, 
„La Roumanie", „Patriotul", „Conservato
rul", „L’Independence Roumaine", „Epoca", 
„Universul", „Voința Națională". Redacția 
diarului „Cronica", precum și mai multi 
diariștî și-au esprimat aderențele pe cale 
telegrafică.

Primul, care a luat cuvântul la acest 
banchet, a fost d-1 Alex. Ciurcu, ridicând 
un toast în sănătatea Regelui și a familiei 
regale.

D-1 loan Rasw-Abrudeamil salută în 
toastul său presența d-lui B. lepurescu și 
termină dicend: „Vă rog să goliți paha
rele în sănătatea d-lor N. lanovici și Al. 
Ciurcu, acești doi fruntași ai presei, cari 
prin situația lor și prin întinsele lor rela- 
țiuni politice și personale, au contribuit și 
contribuesc la ridicarea rolului preponde
rent, pe care trebue să-l aibă presa în 
societate";

D-1 Papamihalopol toasteză pentru 
decanul presei române, d-1 Gr. Ventura.

D-1 Al. Ciurcu luând din nou cuvân
tul constată progresul făcut de presa ro
mână în acest! din urmă 25 ani. In cam
pania româno-ruso-turcă d-1 Ciurcu singur 
a fost representantul presei pe câmpul de 
răsboiu, ăr astădi avem o armată întregă 
de diariștî. Propune ca diariștii să lupte 
pentru îndulcirea moravurilor în presă. Să 
se mai tocâscă ascuțișul condeielor și se 
dispară nota personală.

D-1 Gr. Ventura speră, că obiceiurile 
de pănă acum, rele cum au fost, se vor 
stîrpi din presa română și că aurora care 
se ivesce adi pentru presă, va aduce lu
mina frăției și a solidarității. Este aci re- 
cunoscerea principiului, că unirea face pu
terea, mai ales când avem în mână o armă, 
care ne-a dat numele de a 4-a putere 
în stat.

D-1 George Ranetti îșT esprimă do
rința, ca asemenea întruniri să aibă loc cel 
puțin odată pe lună.

D-1 B. lepurescu declară, că d-sa con
sideră presa, ca o instituție socială, er nu 
ca o corporație de meseriași. Decă unele 
motive ne îndemnă să confundăm adesea 
instituția cu corporația, (jice d-1 lepu
rescu, numai mediul în care trăim este vi
novat. Omenii politici, cari s’au ridicat și 
se mențin prin presă, se arată adi ingrați față 
de ea. Ca o escepție a fost C. A. Rosetti, 
care se simția tot atât de mândru pe foto
liul de diarist, ca și pe cel de președinte al 
camerei. Incheiând d-1 lepurescu aduce 
laude d-lor Ciurcu și lanovici, pentru cari 
a ridicat toastul seu.

D-1 P. Macri toasteză pentru d-nii 
Ciurcu și lanovici.

D-1 N. P. lanovici ridică paharul pen
tru d-1 I. Kalinderu, care pătruns de sco
pul ce urmărim, a încuragiat sindicatul 
încă din primele dile ale înființării sale, și 
în sănătatea d-lui Luigi Cazzavilan, un 
om de bine, care în mai multe rânduri s’a 
arătat generos pentru confrații noștri în
vinși în luptă și pentru familiile lor.

Au mai toastat d-nii G. N. Nicolescu 
pentru Gh. Rădulescu, Anton Vulturescu, 
pentru 0. Miile, care declară, că se face 
membru al sindicatului. Apoi mai toastăză 
Kiriacescu, Cașolțanu, Al. lonescu, E. Fa
gure și Gangopol

SOIRILE BILEI.
x

— 30 Decemvrie v
ajutor de stat pentru preoțimea 

din Archidiecesa Blașiului. „Unirea" 
scrie, că la Consistorul din Blașiu a sosit 
lista preoților din Archidiecesă cari sunt 
împărtășiți din ajutorul de stat pe anul 
1902. Suma ce s’a distribuit e de 109,192 
cor., mai mult cu 10 mii cor. decât în 
anul trecut. Ministrul dispune, ca îm
părțirea ajutdrelor să se facă în timpul 
cel mai scurt.

Sănătatea monarchului. Majestatea 
Sa se bucură de deplină sănătate și re- 
solvă regulat actele ce i-se trimit. Der 
pentru-ca se-șl cruțe sănătatea, mo- 
narchul nu va onora cu presența-i nici un 
bal din carnevalul acesta.

Consiliu militar. In Viena s’a ținut 
Sâmbătă al treilea consiliu militar presidat 
de Maj. Sa.

Comisar ministerial în Zelau. Foile 
ungurescl aduc scirea, că ministrul de fi
nanțe a trimis în comitatul Selagiului pe 
directorul de finanțe Fauszt Elek, însăr- 
cinându-1 cu mai multe cercetări discipli
nare de natură forte delicată. Fauszt a 
sosit Vineri în Zelau și din însărcinarea 
ministrului a suspendat imediat din post 
pe directorul de finanțe Babarczy Ferencz, 
apoi a ordonat cercetare disciplinară contra 
mai multor funcționari de la direcțiunea 
financiară. — Frumose lucruri.

Pentru săraci. „Monitorul Oficial" 
anunță: Cu ocasiunea sfintelor sărbători 
ale Crăciunului s’au distribuit, în tot cur
sul săptămânei trecute, din partea Regelui 
și Reginei și a Principelui și Principesei 
României pe la săracii din BucurescI, pre
cum și la cei din Iași, Craiova, Bârlad și 
alte localități din țeră, 35,000 lei în bani, 
lemne și îmbrăcăminte. Numărul săracilor 
ajutați este de 1830 numai în BucurescI.

Dr. Ales. N. Vitzu, profesor de fi- 
siologie generală și comparată la faculta
tea de sciințe din BucurescI și director al 
institutului de fisiologie de pe lângă acea 
facultate, a încetat subit din viață, Mier
curi, în diua de Crăciun, în urma unui 
atac de paralisie a inimei. Dr. Alex. N. 
Vitzu a fost un om de sciință și un emi
nent profesor. Lucrările sale în domeniul 
fisiologiei generale au fost primite în mod 
elogios de cercurile sciințifice din străi
nătate. El lasă cele mai frumose amintiri 
număroșilor săi elevi. Mai ales pentru stu
denții aplicați și talentați, Dr. Vitzu avea 
o adevărată dragoste de părinte. Printre 
lucrările dr.-ului Vitzu se citeză: „Anato
mia și fiziologia crustaceelor"; „Doctrina 
secrețiunilor interne"; „Noua funcțiune a 
pancreasului"; „Secrețiunea internă a ri
nichilor"; „Regenerarea creerului la mai
muțe"; „Studiu asupra învățământului se
cundar", cu o statistică, și numărdse alte 
lucrări asupra sistemului nervos, fisiolo
giei creerului, etc. publicate în diarele și 
revistele sciințific din țeră și din Franța.

Reliabilitarea deputatului Korodi. 
In urma unei insulte aduse deputatului 
Korodi în camera deputaților, acesta ce
rând satisfacție insultătorului, i-s’a răspuns, 
că nu i-se va da satisfacție pănă nu se 
va lămuri o chestie a sa de onore provo
cată înainte de asta cu cinci ani în Re
ghin. O comisiune compusă din domnii 
Fr. Schiel, Dr. Gusbeth, Dr. Flechten- 
macher, Dr. Lurtz, G. Scherg sen., Dr. 
Netoliczka, Dr. Fabritius, Em. Mayer, Dr. 
Schnell și Kiihlbrand din ’Brașov publică 
acum o declarație în „Kr. Ztg.“, prin care 
se arată, că acusările îndreptate contra 
lui Korodi în legătură cu afacerea din 
Reghin, sunt neîntemeiate, deorece d-1 
Korodi a procedat atunci corect și după 
cum se vede din actele referitore la acea 
chestiune, d-1 Korodi și-a luat la timpul 
său satisfacțiunea.

Atentat contra regelui Spaniei. 
Din Madrid vine scirea, că la 10 Ianuarie 
n. regele mergând de la biserică spre re- 
sidență, un individ a descărcat un revolver 1 

asupra uneia dintre trăsurile regale. In 
trăsura acesta se afla din întâmplare prin
țul Sotomayer, șef-comandant al palatului. 
Nimeni n’a fost rănit. Atentatorul fu prins. 
El dicea că se chiamă Jose Collade.

„Sârbii și lumina de la Nord." Sub 
titlul acesta aduc unele foi ungurescl 
scirea, că institutul de bani sârbesc din 
Neoplanta (Ujvidek) a votat lui Dr. 
Polyt și diarului său „BrctmTc" o subvenție 
anuală de 4000 cor. Petru-ca să arunce 
suspițiunea „nepatriotismului" contra in
stitutului din cestiune, aceleași diare a- 
daugă, că „Branik" a publicat în numărul 
de Crăciun un articol din pena lui Dr. 
Polyt, în care acesta se ocupă de situația 
Sârbilor din Ungaria „care e mai insu
portabilă și mai rea chiar și decât situația 
Sârbilor din Balcani", apoi esprimă spe
ranța, că sârbimea va vede încurend lu
mina de la Nord...

Proces de lesă-Maiestate contra 
unui diar koșutliist. In torimă diarul 
„Ftiggetlen Magyarorszag" scrisese un 
articol forte vehement contra Maiestății 
Sale. Procurorul i-a intentat proces de 
lesă-Maiestate. Acum vine scirea din Bu
dapesta, că procurorul a abstat de la 
proces, după cum se dă cu socotela, la 
poruncă mai înaltă.

Cununie. D-ș6ra Aurelia Pop și d. Vic
tor Pasca absolv, de teologie îșî vor serba 
cununia în biserica gr. cat. din Zalha Ia 
25 Ianuarie 1903 st. n.

Defraudare la un oficiu de dare. 
Din Chichinda-mare se anunță, că s’a des
coperit mari neorenduelî la oficiul de dare 
al orașului. Cărțile sunt falsificate. Pănă 
acum s’a constatat o lipsă de 20,000 cor.

Casă a poporului. In comuna No
vaci din județul Gorj (România) s’a for
mat un comitet pentru construirea unei 
„Case a poporului", în care să se insta
leze Banca rurală „Gilortul", o bibliotecă, 
un museu regional, o sală pentru confe
rințe, șcdlă de adulțî, teatru sătesc, și în 
apropiere nisce băi populare. Pentru acest 
scop se va scote și o publicație festivă. 
S’au lansat și liste de subscription! în totă 
țâra.

Pentru masa studenților români I •
din Brașov a întrat: a) în loc de felici
tări de anul nou: De la d-1 Petru 
Nemes notar public reg. Brașov 10 cor., 
d-1 N. Petra-Petrescu 5 cor., Dr. Aurel 
Halic medic Lipova (cotis. an.) 4 cor., prin 
d-1 Dr. Dumitru Ștefan din Sibiiu de la 
13 foști elevi ai școlelor năstre câte 2 
cor., cu totul 26 corone și anume de la 
domnii: Silvestru Moldovan, Emil Borcea, 
Dominic Rațiu, Costi Popp, Radu Ardelea, 
Emil Vințeleru, Eugen Vancu, Emil Pin- 
ciă, loan Rebega, Iuliu Enescu, Petru 
Tincu, Iuliu Popp și Dr. D. Ștefan ; — D-1 
Dr. Ios Pnșcariu adv. Brașov 10 cor. — 
b) D-1 George Proca învăț, pens. Rîșnov, 
cotis, an. 2 cor.; .'D-1 loan Mețianu învăț, 
în Ghimbav de diua sa onomastică 2 cor. 
și în amintirea reposatului I. Neagu 3 cor. 
— D-1 Dr. Lazar Șimou adv. Ciacova, 
cotis an. 20 cor., d-1 Greg. Manoilă preot 
gr. cat. Tohanul vechiu din venitul curat 
al unei petreceri locale <9 cor. Domna 
Aneta și d-1 Petru Călciunariu adv. în 
Orșova 4 cor. — Primescă nobilii binefă
cători cele mai vii mulțămite. Direcțiunea 
școlelor medii gr. or. române.

Luptă c’un lup turbat. Din Bacău 
„Patr." primesce amănunte asupra luptei 
dintre un țăran loan Ghindea, din comuna 
Letea. și un lup turbat. Fiara se apropia 
de comună și în prejma ei dădu peste 
țăranul Ghindea la care se repedise. Atacat 
pe nesimțite, săteanul nu-și perdu cum
pătul când își dădu sema de groznica pri
mejdie în care îi era viața. Cu trupul și 
brațele sfâșiate de colții fiarei, Ion Ghin
dea se ținu pe piciore și lupta din răs
puteri. La un moment dat, putendu-șî li
bera o mână, scose de la brâu un cuțit 
și cu o puternică lovitură îl înfipse în 
grumazul lupului. Acesta cădii la pământ. 
Curagiosul țăran în vârstă numai de 17 
ani, tăia capul fiarei și-l aduse în comună. 

Astădi Ion Ghindea se află în căutarea 
Institutului antirabic din Iași.

Pentru casina română din Clușiu. 
Ca rescumpărare a felicitărilor de anul 
nou în favorul Casinei române din CL.^iu 
au contribuit d-nii Vasile Almășian adv. 
5 cor., Dr. Georgiu Ilea adv. 3 cor., Dr. 
E. Dăian protop. 3 cor., Dr. Stefan Mo- 
rariu adv. 4 cor., Vasilie Indre adv., Leon- 
tin Pop jude în pens. Vasile Ranta jude 
reg. în pens., Tuliu Rosiescu protop., Stefan 
Roșian capelan, Gavriil Karsai propr., 
Teodor Barean propr., Ioan Beres propr., 
și Antoniu Mandeal conducător de agen
tură câte 2 cor., total 33 cor., pentru-ce 
prin acesta li-se esprimă mulțumită. — 
Gavriil Karsai cassar.

Din Bistriță ni-se scrie: „Colecta 
pentru pomul de Crăciun a băieților ro
mâni săraci din Bistrița, avu ăst-an un 
succes frumos. S’a colectat suma de 313 
corone. Meritul principal îl au stimatele 
d-ș(5re : Maria Cu lean, Elena Domide, Ve- 
turia Petran și Emilia Cutean, cari în ge
rul cel mai crâncen, ce a domnit în De
cemvrie, nu au șovăit a se espune și a 
colecta de la inteligența română și 
română din oraș aprope 300 corone. De la 
popor au colectat alții. Din suma colec
tată s’au cumpărat haine, cisme, căciule, 
năfrămi și altele, în preț de 180 cordne. 
Restul de 133 cor. se depune și se inte- 
meiâză un fond special în scopul (indicat. 
Darurile de Crăciun s’au împărțit băieților 
săraci, în presăra numită, în biserică, după 
o ceremonia religidsă potrivită și frumâsă, 
fiind de față dame, domni și popor, între 
bucurie și lacrăraî." — Curatorul.

Concertul d-șorei Laura Sauer 
care s’a dat Joia trecută în sala cea mare 
de concerte, a întrunit un public distins 
și numeros. Goncertista cu tote că era 
streină publicului brașovean, a sciut să-și 
câștige iute simpatia lui, care crescea cu 
fie-care număr al programului. Atât prin 
înfățișarea-i de tot plăcută, cât și mai 
vârtos prin prestațiunile ei, a dobândit’un 
splendid succes. Vocea d-șorei' Sauer nu 
e prea puternică, are însă un deosebit 
farmec și în deosebi e de lăudat tempe
ramentul și predarea plină de simț și pă
trundere, cu care cântă. Din diferitele arii, 
ce le-ag esecutat, tote cu Ibravură, aria 
„Mignon-ei" din opera cu același nume 
de Thomas, a produs cel mai mare efect 
ca interpretare dramatică. Gentila cântă- 
reță a fost frenetic aplaudată și piesa a 
trebuit să o repeteze. D-1 Paul Richter, 
care a acompaniat în mod eminent pe 
artistă, a esecutat la punctul 2 și 4 din 
program trei composițiuni proprii ale 
d-sale de un deosebit efect, cari denotă 
mult talent și un fin caracter de corn.po- 
sițiune. Atât concertista, cât și d-1 P. 
Richter au fost des și sgomotos aplaudați.

Rectificare. In poesia „Peisaj ho*- 
landes" publicată în numărul precedent 
284 (nr. de Duminecă 52) s’a strecurat o 
greșelă în rândul 3 din strofa ultimă, care 
este a-se ceti „Și de mult ce-a tors la 
neguri",.. în loc de „a curs la neguri".O întîmpinare.

S’au împlinit eri 8 cjile, de când 
i-s’a trimis cparului „Tribuna" din 
Sibiiu întîmpinarea de mai jos a co
laboratorului nostru A. Paul la nisce 
atacuri necualificabile îndreptate fără 
nici un temeiu contra personei sale 
în colonele numitei foi.

De atunci au apărut trei nu
mere ale „Tribunei" și cu regret 
vedem, că nu s’a dat loc acestei 
întâmpinări. deși se tratăză întrînsa 
de vacja și cinstea cțiaristicei nostre.

E încă posibil, ca on. Redac
ție a „Tribunei" se publice în nu
mărul seu de ac|i, cel din urmă 
al anului, acăstă întîmpinare. Der 
fiind-că și diarul nostru scote acji 
numărul cel din urmă din 1902, și 
nu pare nici de.cum asigurată pu
blicarea imparțială a întâmpinării, 
pe care numita Redacțiune a fosu 
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rugată se o publice în numerul de 
Lunia trecută, ne vedem constrînși 
a-i da loc, — la rugarea d-lui A 
Paul, — în numărul de ac}i al fdiei 
nostre. Eată cuprinsul ei:

Onorată Redacțiune!
In „Tribuna" de la 18/31 Dec. 1902 

ați publicat în rubrica foiletonului un 
pretins răspuns la adresa mea subscris 
de d-1 V. E. Moldovan, la care vă rog 
a-mî permite, ca fiind provocat, să observ 
următorele:

Mai înainte de tote cetitorii „Tri
bunei11 trebue că au fost fdrte surprinși 
de acest răspuns plin de invective, injurii 
personale și de lăudăroșie proprie, fiind-că 
n’au ideie despre ce se tractăză, nu cu
nosc cestiunea.

Mai mult însă mă prinde mirarea, 
că d-1 V. E. Moldovan purtându-se ast
fel față cu mine, ca diarist ce sunt, și 
cum mă recunosce și densul, onorata Re
dacțiune a „Tribunei", — după-ce odată 
îi face hatârul, de a-i publica un „răspuns", 
ce nu avea loc în coldnele acestei foi, 
fiind-că se tracta de lucruri, cari au apă
rut în alte foi, — n’a găsit nici un cuvânt 
pentru a lua în apărare vada unui dia
rist și a diaristicei române, de care V. E.
M. vră să-șî faoă haz.

Die a „diaristicei române", fiind-că 
polemica, ce s’a iscat între mine și d-1 V. 
E. Moldovan, n’a privit atât persona aces
tuia din urmă, ideile și părerile sale des
pre Zola, cari sunt pentru mine și pentru 
publicul întreg român destul de indife
rente, cât mai mult vada diaristicei ro
mâne, pe care acest domn, care se dă și 
el ca diarist, a luat’o în deșert într’un ar
ticol publicat în „Revista Ilustrată11.

O’un aer fdrte încredut în „superiori
tatea11 și „genialitatea11 sa față cu întregul 
cerc al diariștilor noștri, fără escepțiune, 
d-1 V. E. Moldovan a credut se le dea 
o lecție asupra felului cum trebue să 
scrie și să facă critică. Și a început prin 
a „zeflemisa" o scire a (Jilei apărută în 
„G. Tr.“ A făcut-o, cum se vede a fi obi
ceiul d-sale, intervertind sensul ei, „ci
tând fals" din ea și dovedind tot-odată, 
că însu-șî n’arenicî măcar concepție clară 
despre ceea-ce va se dică a face critică.

I-s’a și dat în „Gaz. Trans.“ răspunsul 
meritat, cu privire la care d-sa raărturi- 
sesce, că nisce prietini i-au dat sfatul să 
nu replice, ceea-ce se înțelege la noi Zia
riștii așa, că nu i-a dat mâna să răs
pundă.

Tăcerea sa de aur a fost fdrte la loc, 
cu atât mai mult, cu cât în răspunsul ce 
i-s’a dat în „G. Trans.“ i-s’a dovedit, că pre
tinsa sa zeflemea nu era decât o necalifica- 
bilă insinuare debitată contra „Gaz. Trans.“ 
și a diaristicei ndstre. Dânsul afirmă adecă 
în articolul seu, despre care e vorba, că 
„gazetăria ndstră e naivă, fiind făcută de 
nechemațf, că ea este refugiul tuturor ne- 
căpătuiților11 și așa mai departe.

Acesta, în legătură cu espectorările 
imposibile ale d-lui V. E. M. m’a îndem
nat mai vîrtos să-i răspund în „Revista 
Ilustrată", că să dovedesc, că ceea-ce scri
sesem sub pseudonimul meu în „Gazeta 
Trans.u despre Zola, n’a fost o „causerie* 
fără de rost, â la V. E. Moldovan, ci a 
fost resultatul unei convingeri câștigate 
pe basa studiului, ce l’am făcut.

Firesce, că eu nu mă țin de școla 
acelor ființe „geniale', cari ca d-1 V. E. 
M. pretind a nu ave nevoie de aprecie
rile renumiților scriitori, când ei îșî simt 
șie-șî destul de mari, ca să aibă „părerile 
lor proprii independente11.

Asa de pildă d-1 V. E. M. declară în 
revista „Lucăfdrul" pe Zola de un Cesar 
și Napoleon în literatură, și totu-și dice 
apoi în „răspunsul11 său din „Tribuna", că 
tot ce i-a lipsit lui Zola a fost ^precau- 
țiunea, tactica, sângele rece și viclenia^.

Eu cred, că e destul atât pentru a 
aprecia „părerile proprii independente11 
ale d-lui V. E. M.

Aceste păreri, repet, nu importă și 
nici în polemica mea n’au jucat vr’un rol. 
Importă însă, că d-1 V. E. Moldovan are 
tupeul de a judeca asupra chernărei și 
nechemărei nostre, și abusând de ospita
litatea diarului d-vostră — mai are și 
obrazul de a ataca în modul cel mai per
fid pănă și onărea nostră.

Ast fel îmi însinuă mie, că ași fi fă
cut intrigi și esclusivism confesional la 
Brașov și că de aceea n’așî fi bine vădut,— 
încât toți m’ar încunjura. (Vrea să dică: 
ocoli).

A uitat d-1 V. E. Moldovan, în pa
tima sa, că acestă calumnie o ridică con
tra unui diarist de la „Gaz. Trans“. Densul, 
care afirmă, că sunt stupidi gazetarii, cari 
nu iau act despre aceea, că și d-sa este 
gazetar și că are se fie al doilea Zola—la

Români, d-1 V. E. Moldovan ’a ’n* 
tru nimic ca „gazetar" a ignora cu desă- 
vîrșire, că nu pote cine-va să facă intrigi 
și esclusivism confesional stricându-se cu 
totă lumea și în același timp să fie și co
laborator intern la „Gaz. Trans".

De-altmintrelea mă încred cu totul 
în bunul simț al cetitorilor „Tribunei" și le 
las lor să judece „mutra", cu care se în- 
fățișăză d-1 V. E. Moldovan în „răspun
sul" seu.

M’am simțit totuși dator a scrie 
aceste rânduri pentru lămurirea cestiunei 
și reputația diariștilor noștri români, cari 
muncesc cinstit, și consciențios în cariera 
lor spindsă.

D-1 V. E. Moldovan, cu tot „Mete- 
oru-ul seu, este prea neînsemnat și necopt 
încă, spre a pută să atace acestă reputa
ție prin bălăcăriturile sale.

Dăr, repet din nou, n’a fost și nu e 
vorba de d-sa și de „părerile sale inde
pendente", ci de respectul față de publi
cul nostru românesc, de al căruia bun 
simț și toleranță se abusăză așa de mult.

Aug. Paul.

Din Maramureș.
— Dec. 1902.

Onorată Redacțiune! Nici puținul aju
tor de la ministrul de agricultură menit 
pentru poporul marmațian amenințat cu 
fomete, nu pdte ajunge în mâna celor lip
siți. Consilierul ministerial Kafka deși a 
adus un duș rece pentru diregetorii de 
aici, nu i-a putut desbăra de tot de apu
căturile lor. Răul aici e cu mult mai adânc, 
decât să se pdtă sana așa ușor. Cele mai 
salutare disposițiuni sufer naufragiu.

Der să vorbăscă faptele. Primăriilor 
din Maramureș lî-a venit însciințare, că 
ministrul de agricultură a dispus să se 
dea cucuruz cu preț moderat pe hani în 
mână și pe credit, a pus însă condițiunea, 
că pe credit se va da numai sub respon
sabilitatea comitetelor comunale.

Notarii comunali, cari aici la noi sunt 
domni mari și de tot comodi, cu primarii 
comunali slugarnicii lor, — ca să nu-și 
facă incomoditate la timpul său cu incas- 
sarea creditului, au dus trebile într’acolo, 
că membrii comitetelor comunale să nu 
priinescă responsabilitatea; ba nicin’au fă
cut cunoscut poporului, ci numai cu comi
tetele au conferit lucrul.

In unele comune, membrii comitete
lor fiind în majoritate jidani și încă tot 
de aceia, cari se ocupă cu vândarea de 
cereale, din punct de vedere al geșeftu- 
lui lor încă n’au primit responsabilitatea 
pentru acordarea ajutdrelor pe credit.

Astfel acesta crârapie de ajutoriu, 
printre organele stăpânirei cu inimi de 
petră nu pote ajunge la destinațiunea sa, 
nu pote alina nici cât de puțin lipsele ce
lor amenințați cu fomete.

încât privesce ajutorarea cu cereale 
pe bani gata, — după cât cunosc împre
jurările, — n’are nici un înțeles, pentru-că 
cine are bani, nu e amenințat cu fomete, 
când în Sighet cjilnic aduce trenul cucu
ruz berechet din Bucovina.

De cu tomnă în unele comune de 
aici s’a dat de la ministru ajutore de să- 
cară de sămănat, însă unii dintre notari și 
primari comunali, în hămisenia lor au aca
parat ajutdrele pe săma lor, cari apoi le 
au vândut cu bun câștig, pănă când , cei 
avisați la ajutdre au rămas cu ogdrele 
nesămănate.

Ou privire la cele publicate în nu
mărul 275 al prețuitului diar ce-1 redigiați, 
am aflat necesar a aduce la cunoscință 
afacerea cu împărțirea ajutorului ministe
rial, spre a vă convinge, că nu-i tot aur 
ce lucesce, și că aici Românul atunci nu
mai e luat în semă, când are să plătescă 
dările și birurile cele grele.

Va fi pdte vre-o comună care face 
escepțiune, — der celelalte? Unde sunteți 
conducătorii poporului, voi trup din trupul 
lui și sânge din sângele lui, ajutorați-1 ba
rem aci, și descoperiți abusurile.

Drumețul.

Pentru „Casa Națională44.
Au mai întrat ca răscumpărare a fe

licitărilor de anul nou următorele contri- 
buiri de la domnii :

Dr. Atanasiu Marienescu jude de ta
blă i. p. (Sibiiu) cor. 10. Eugen Marie
nescu (Clușiu) 5. Iosif Popescu, dir. de 
bancă (Răghin) 5. Ilie Dobrota, paroch, 
(Poiana) 2. George Bărbat, vice-notar (Po
iana) 2. M. Șirlincan, contabil (Kecskemet)
2. Ioan Popovic! paroch (Gelmar) 2. Dr. 
Nicolae Vecerdea dir. filialei „Albina* 
(Brașov) 10. Dumitru Banciu, farmacist, 
(Săliște) 4. Grigoriu Tămaș (Chioar) 2.

lilr în memoria răposatului Dr. Rațiu 
au contribuit pentru „Casa Națională" ur
mătorii domni:

Simion Micu protopop cor. 5. Rubin 
Patița advocat 5. Dr. loan Marciac 5. Iuon 
Muntean 5. loan Teculescu protopresbiter
3. Dr. Fodor 3. Anonimul P. 3. loan Cif- 
lea 2. D. Lupu 2. X. 2. George Filip ad
vocat 10. Ignatiu Borza 4. E. Pop 4. Vic
tor Onițiu 1 Iosif Cirlea 2. (toți din Alba- 
Iulia). N. Florescu (Ighiu) 3.

Mai departe ca răscumpărare a feli
citărilor de anul nou au mai contribuit 
următorii domni:

Gregoriu Pletosu profesor (Năsăud) 
cor. 3. Axente Moșoiu notar cerc. (Bran)
3. Pantaleon Lucuța căpitan în p. (Sibiiu)
4. Dimitrie Coltofean, protopresbiter (Brețc) 
3. Dr. loan Marciac advocat (Alba-Iulia) 4. 
Dr. Victor Onișor advocat (Bistrița) 3. Miți 
Victoria Onișor soție de advocat (Bistriță) 3. 
Dr. Gregorie Sândean (Baiasprie) 4. Eli- 
sen I. Dan paroch (Borgo-Suseni) 2. Ni
colae Stoichiția (Huneddra)2. George Nea- 
govici-Negoescu paroch (Intorsura-Buzău- 
lui) 2. Dr. loan Miclea (Sebeșui-săsesc) 2. 
Vasilie Aldea (Sebeșui-săsesc) 2 Dionisie 
Negru magistru pharm. (Reghin) 3. Dr. 
Enea Draia advocat (Mureș-Oșorheiu) 10. 
Elie Pop învăț, pens. (Șomcuta-mare) 1. 
Vasile Almășan advocat (Clușid) 5. loan 
Maior adm. domen. metrop. (Blașifl) 2. 
Nicolau Oancea învățător (Brașov) 2. Dr. 
Liviu Micșa advocat (Deșiu) 6. Zaharie 
Tatar (Elisabetopole) 3. George Comaniciu 
notar cerc. în p. (Veneția infer.) 3. Mihail 
Iltu silvicultor (Săliște) 3. Liviu Fried
mann notar comun. (Jibot) 5. Locot Silviu 
Patița (Sibiiu) 2. Nicolau Penciu jude cerc, 
reg. în p. (Sibiiu) 5. Dr. Aurel Isac ad
vocat (Glușifi) 10. Dr. Petru Mladin (Pre- 
bul) 5. Petru I. Coinșa (Săliște) 5. Dioni
sie Roman (Mediaș) 3. Teodor Herman 
protepresbiter (Deșiu) 5. Nicolau Racoța 
medic (Șeica-mare) 5. Georgiu Cârlan no
tar (Vlădeni) 2. Sergiu Medean protopresb. 
3. loan Tipeiu protopresb. emer. 2. Zeve- 
deiu Mureșan paroch 2. G. Tătar funcțio
nar de bancă 1. Ion Oncescu notar pens. 2. 
Avram David paroch 2. Const. Crețoescu 
cassar de bancă 2. Dr. loan Elekes medic 
3 (toți din Sebeșul săsesc). Mihaiu Cirlea 
notar public 10. Dr. Laurențiu Pop advo
cat (Abrud) 10. George M. CorcheșiQ pri
mar 2. Drs Basil Preda advocat (Câmpeni) 
8. Iacob Steflea preot și D. A. Mosora 
învățător (Săliște) 3. Nicolau Rimbaș jun. 
(Hunedora) 2. Michail Besan (Lugoș) 10-
I. A. de Preda advocat (Sibiiu) 10. Nico
lae Cornean paroch (Apadia) 5. Dr. Emil 
F. Negruțiu medic (Blașiu) 3. Ioan Ioan 
notar 3. loan Manta paroch (Gurariului) 3. 
In total cor. 468 60.

Sibiiu, în 9 Ian. 1903.
Dr. G. Diaconovich.

Prin d-1 C. Aisăr, cassărul despărță
mântului Brașov al „ Asociațiunei" de la : 
d-na Balașa Blebea, presid. Reun. văd. 10 
cor., Dr. Eugen Mețianu 5 cor., Cornel 
Aisăr Săvuleanu 3 cor., în loc de felicitări 
de anul nou.

UiulțămStă publfică.
Stimata domnă Balașa Blebea a bi

nevoit a da, în amintirea neuitatului său 
soț, 50 cor., pe seina Reuniunii femeilor 
române pentru ajutorarea văduvelor să
race din Brașov și Săcele.

Fapta acesta, prin care se dă espre- 
siune în mod atât de ales sentimentelor 
omenesc! piose și humanitare, este un nou 
adaos la dovedile de generositate, cu cari 
domna Balașa Blebea își caracteriseză 
vieța.

Esprimăm și pe acesta cale, cea mai 
adânc simțită mulțămită și recunoscință a 
Reuniunii nostre.

Brașov, 27 Decemvrie v. 1902.
Otilia Bidu, Dr. I. Blaga,
v.-presidentă secretar.

Representații, concerte si petreceri.
Corpul didactic din Feldidra înv ită la 

representația musicală declamatorică îm
preunată ca joc, ce se va aranja Miercuri 

în 1 Ianuarie st. v. (Anul nou) 1903 în 
sala hotelui mare din loc. începutul la 
orele 7 */2 sera. Prețul întrărei: de persdnă 
locul I. 1 cordnă, locul II. 60 bani. Ve
nitul curat este destinat pentru un dulap 
de numismatică. OontribuirI și oferte ma
rinimdse se primesc cu mulțămită și se 
vor publica.

Programa: 1 Cuvânt de deschidere,
2. Cântec de seră, cor bărbătesc de

N. Popovicl. 3 Actul al II-lea din „Des
pot Vodă și Ciubăr", de V. Alexandri. 4. 
a) Musicanții de la Praga, cor bărb. b) 
Marș ostășesc, cor. bărb. de Flondor. 5. 
Declamațiune comică. 6. Marș, cor bărbă
tesc de Stunz. După representație joc.

Tinerimea română din Bistriță învită 
la petrecerea ce se va aranja în presăra 
anului nou (13 Ianuarie st. n. 1903) în sala 
cea mare de la otelul „Regele Ungariei", 
din Bistriță, cu ordinea următore: I. înainte 
de medul nopții Concert II. Salutul anu
lui nou la drele 12 din ndpte, III, Dans, 
începutul precis la 8 ore sera. In intervale 
va cânta musica. Prețul întrărei: de per- 
sonă 1 corănă. Venitul curat se destineză 
pentru înființânda reuniune de femei în 
Bistrița. Contribuirî se primesc cu mulță
mită și se vor publica.1

Programa: 1 a) Th. Balmez „In ochi’ 
ți este raiul" b) T, Georgescu „Rodica", 
solo de voce eșec, de d-șdra Veturia Pe- 
tran cu acomp. la pian de d-șdra Emilia 
Cutean. 2. V. Alexandri „Mama Anghe- 
lușa", monolog predat de d-șăra Elena 
Domide. 3. G. Dinicu „Buciumul Oarpa- 
ților", poutpuriu național esecutat la pian 
de d-șdra Emilia Cutean. 4. G. Coșbuc 
„ La oglindă", monolog predat de d-șora 
Victoria Pop. 5. a) R. van Saanen „Doina 
codrului" 6) I. Mureșanu „Ciobanul din 
Ardeal" solo de voce eșec, de d-1 Dr. Iu
lian Pop cu acomp. la pian de d-șăra Ve
turia Petran. 6. Mazas: Duet de violină, 
esecutat de d-nii Leonida Domide și Au
rel Iuga. 7. Salutul anului nou. Dans.

Inteligența din comuna Maieru va 
aranja o representație teatrală urmată de 
dans, Miercuri în 14 Ianuarie 1903 în șcdla 
comunală din loc. începutul precis la 6'/2 
dre sera. Prețul de intrare: de persdnă 1 
cor. 40 bani, prețul de intrare de familie 
1 cor. Venitul curat este destinat în fa
vorul bibliotecei reuniunei de lectură din 
loc. Ofertele marinimdse se primesc cu 
mulțămită.

Se va juca piesa teatrală: „Mirăsă 
pentru miresă", comedie în trei acte de 
Iosif Vulcan.

O representație musicală teatrală îm
preunată cu dans se va da Miercuri în 
1 Ianuarie st. v. 1903 în sala „Hotelului" 
din Purcăreni. începutul la 6‘/2 dre săra. 
Prețul întrărei: de familie 2 cor., de per
sdnă 1 cor. Venitul curat e destinat pen
tru fondul zidirei unei biserici nouă gr. or. 
în Purcăreni. Ofertele marinimdse se pri
mesc cu mulțămită și se vor publica.

Program: 1 In zorile dimineții, de
0. M. Weber, cor micst de „Preciosa". 2. 
Baladă, de Coșbuc. 3. In zadar alerg pă
mântul, de G. Dima. 4. O declamațiune 
comică. 5. „Hora" cor micst de Porum- 
bescu. 6. Un duet de violină. „Vlăduțul 
mamei", comedie într’un act de I. Lupe- 
scu. După representație urmăză dans. In 
decursul danțului se va juca „Bătuta" și 
„Călușerul".

Altă representație musicală teatrală 
împreunată cu dans se va da Dumi
necă în 29 Decemvre st. v. 1902 în sala 
hotelului „Concordia" din Zizin. începu
tul la 6‘/2 dre sera. Prețul întrărei de fa
milie 2 cor. și de personă 1 cor. Venitul 
curat e destinat pentru londol bisericei 
gr. or. din Zizin. Oferte marinimdse se 
primesc cu mulțămită și se vor publica.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 10 Ianuarie n.

Europa: Naftalî, Oltenița; Onciu, paroch 
Iolod ; Jăszai, Halâsz, Budapest!.

Pomul verde: Wolff, Sighișora; D-na 
Ludwig, Brașov; Eberle, Pirapetri.

Grand: Bosin, Apața; Grunblatt, Sibiiu. 
BucurescI: Blumenstock, Pesta; Grei- 

zinger, Fiume; Franz, Pesta.

Domnii abonențî ai foiei 
ndstre, cari nu și-au reînoit încă 
abonamentul sunt rugați a-1 re- 
înoi neamânat ca se nu li se în
trerupă regulata espedare a dia
rului,

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Proprietar: Dr. Aurel Alureșîanu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cadou potrivit pe“^"e de serbătorî.
De-orece am început cu vendarea Șampaniei escelente 

ieftine, ce o fabricăm din vinuri curate de Ardeal, oferim 
cadou potrivit pentru sărbători

Șis5 Gloria Sec (mai acrișoră).

Superbe Sec (mai dulcie).

IiOcahiriBe de vent are sunt;

Dimeter Eremias Nepoții, Strada Hirscher;
II. Zintz, Strada Porții; • - =
Mari Irk, „ „z
Trentina (Mercur) Tîrgul inului. 
Karl Harth, Strada lungă Brașovul-vechiu.

Comandele se se trimită la

KARL HARTH & C^,
5, Pivnița de Șampanie “.
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Sz. 12784—1902
tlkv.

Ărveresi hirdetmenyi ksvonat.
A fogarasi kir. jârâsbirbsâg mint telekonyvi hatosâg kbzhirrâ teszi, 

hogy „Furnika“ takarek penztâr râszvenytârsasâg vâgrehajtatbnak Stoika 
Verona ij. Stoica Gyorgynâ vegrehajtâst szenvedd elleni 500 kor. tâke- 
koveteles es jârulekai irânti vegrehajtcsi ugyeben a brassoi kir. tor- 
vânyszek (a Sarkany kir. jârâsbirbsâg) teriiletân lev6, Alsb Veniczen 
fekvb az also Veniczei 65 sz. tljkvben 137 
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2781 [ 
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425-1902 
v^grh. szăm. Arveresi hirdetmeny.

Alulirt birâsăgi vegrehajtâ az 1881. evi LX t-cz. 102. § sa ârteî- 
mâbeu ezennel kbzhirrâ teszi, hogy a fogarasi kir. jârâsbirosâg 1902. 
V. II. 80/1 szâmu vâgzese kovetkeztebea Dr. Moti.k Miklos iigyvâd al
ta] kâpviselt „Furnica11, fogarasi tak penztâr javâra skorei Stojka George 
s târsai ellen 1212 kor. s jâr. erejeig 1902 evi April ho 11-ân fogana- 
tositott kielegitesi vâgrehajtâs utjăn lefoglalt 6s 3490 kor. becsult ko- 
vetkezb ingbsâgi k u. m.: lovak, ’ szarvas, marhâk nyilvănos ârverâsen 
eladatnak.

Mely ârverâsnek a. fogarasi kir. jbirdsâg 1902-ik âvi V. II. 80/5 
szâmu vegzese folytân 1212 kor. tokekoveteles, ennek 1901 evi aug. 
ho 4 napjâtol jâro 6°/0 kamatai, Vg’Vo vâltâ-dij âs eddig osszesen 332 
kor. 84 fillârben biroilag mâr megâllapitott kbltsegek erejeig Skore 
kbzsâghâzânâl leendo eszkozlesere 1903 evi Januăr 116 22 ik napjânak de- 
leldtti 9 Orâja hatâridâiil kituzetik, âs ahhoz a venni szândâkozâk ezen
nel oly megjegyi-essel hivatnak meg, hogy az crintett ingosâgok az 1881. 
evi LX. t.-cz. 107. âs 108. §§ ai ârtelmâben kâszpânztîzetes mellett a leg- 
tobbet igârdnek becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendd ingosâgokat mâsok is le es felulfog- 
laltattâk âs azokra kielegitesi jogotnyertek volna. jeleu ârveres az 1881’ 
âvi LX. t.-cz. 120. §. ertelmeben ezek javâra is elreudeltetik.

Kelt Fogaras,’ 1902 evi deczember hâ 26-ik napjân.
G'yârfâs Ferencz, 
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Bucur Băncilă,
Tocile Nr. 31.
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Dr. univ. med.

. _A
fost asistent la clinica 

Universității c. s. r. din Graz.
Specialist

pentru bdlele de urechi, nas, șât pre
cum și pentru bulele de piele și esterne.

Orele de ordinațiune:
dela 10—12 a. m. și 3—4 p. m.,

în fie-care di. ..t
Din 26 Decemvrie 1902 în

Str. Orfanilor nr. 18 {parterre).
10-10, 785.)
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Pen-a 
csiu Maria szl. Lanesia javâra bekebehzett âlethosziglani haszonelvezeti 
ji^g sârelme nâlkiil elrendeJtetik âs hogy a fennebb megjelolt ingatlan 
az 1903 evi januăr ho 27-ik napjân delelott 9 orakor a Veneczei kozsâg 
bâzânâl megtartandâ nyilvânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aloi is eladatni fog. s s ■

Ârverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ât 
kâszpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 novem. 1-ân 3333. sz. a. kelt m. kir. igazsâgugymi- 
uiszteri rendelet 8. §-âban, kijelblt âvadâkkâpes ârtâkpapirban a kikul- 
dOtt ke b?z letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § sa ârtelmeben a 
bânatp n nek a birâsâgnâl elâleges elhelyezâserSl kiâllitott szabâlyszerd 
elismerveuyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1902 âvi Oktober ho 22-ân napjân.
A kir. jărăsbirosăg, mint tlknyvi hatosâg

805,1-1 *

SCHUPITER, 
kir. albird.

i

A. Mureșian
Orașwv, Ssiafihai 1W. 3®.

Acest stabiliment este prove<Jut cu cele
bune mijldce tehnice și hind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put6 esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ra pWodice.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGAKTE.BILETE DE LOGODNA ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ Șl ÎN COLORI.

ARrKÎwaJi«.ă.1.
Comandele eventuale i 

tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUBZȘIANU, Brașov.

«■
♦ <■<
1

REGISTRE și IMPRIMATE 
pantru fota speciile de serviciurî

Cornpturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Qowva/X/ta., in tetă măz/i/mea,.

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.prețuri-curente si diverse

BILETE DE MORIENTARL

se primesc în biuroul

r5? 
CSK 
/Tjl-'* v. 3"’

I N U N C I 0 R I 
lisserțim și reclame) 

s(snt a se adresa stsfescriscse 
*dministratiMni. in cașul p#j-

bl scării unui anunciu mai mviif 
d® odată se face scăd&m&nt, 
sape oresce cu cât publicarea 

ase face mai d® multe-cri.

Admî îstr, „Gazetei Trans.“

IMT „Gazeta Transilvaniei“ cunumerul ălO fii. se vinde 
la librăria și Nic. I. Ciurcu la bremîas Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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