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Proiectele de lege militare.
De câteva flile se petrec lucruri 

însemnate în parlamentul de la 
Viena și Budapesta.

Seim, că partida Cehilor tineri 
încheiase un compromis cu partidele 
celelalte pentru a curma discusiu- 
nea asupra propunerilor de urgență 
și a trece la ordinea dilei. Radicalii 
cehi înse, cu totul numai noue inși, 
n’au vrut să cedeze și au continuat 
obstrucțiunea, ținând discursuri lungi 
de câte 3—4 6re și mai mult în discu
ția propunerilor de urgență' presen- 
tate din partea lor. Ca să suprime 
obstructiunea acestor estreml parti
dele tdte s’au vorbit se țină în per
manență camera, pănă ce radicalii 
cehi vor fi siliți se capituleze. Așa 
s’a și întâmplat și, după-ce trei dile 
și done nopți a stat în permanență, 
obstrucția radicalilor cehi a fost în
frântă și s’a putut trece la ordinea 
cț il ei.

De acum se crede că pericolul 
obstrucției este în cât pentru camera 
din Viena pentru multă vreme de- 
laturat și că Cehii tineri nu vor 
mai recurge la acesta armă.

Intr’aceea se ridică pericolul 
obstrucțiunei în dieta ungară, căci 
vine la rend desbaterea proiectelor 
militare. Cu privire la aceste Kossu- 
thiștii au declarat, că le vor com
bate prin obstrucțiune și vor trăgăna 
discusiunea asupră-le pănă ce va 
trece terminal ordinar pentru recru
tare (luna lui Martie).

In camera austriacă era. hotărit 
a se face astăcjl prima cetire a 
proiectelor de lege militare, pe cari, 
se 4ice, tote partidele mari le vor 
lăsa se trecă fără de ale face opo- 
sițiune însemnată.

In camera ungară vor fi aduse ! 
în discusiune numai Vineri, dei’ cum j 
am arătat, sub auspicii nefavorabile. I 
Nu numai cei 82 de kosuthiștl sunt I 
cari combat proiectele militare, dâr 
acum ele se dificulteză din nou

chiar și din partea unei fracțiuni 
însemnate a partidei guvernamentale.

Apponyi cu soții sei din fost’a 
partidă „națională41, au aflat de bine 
a-șl formula postulatele deosebite, 
cari le ridică ei în schimbul jertfe
lor, ce se cer dela țeră prin acele 
proiecte, Apponyi vrea să rămână 
consecuent cu atitudinea lui de pe 
vremile: lui Coloman Tisza și pretinde 
dela ministru-președinte Szell să in
tervină pentru-ca din partea adminis
trației armatei comune se se facă 
nouă concesiuni limbei și naționali
tății maghiare și, cum se esprimă, 
„suveranității de stat ungare44.

Ori cum s’ar judeca procederea 
lui Apponyi, care e tot-odată preșe
dintele camerei, fapt este și rămâne, 
că printr’însa se vede numai încura
jată oposiținnea kossuthistă și ob
strucțiunea ei câștigă șanse.

Cestiunea e forte delicată, nu 
numai pentru viitorea posiție a par
tidei guvernului, ci mai vârtos pen
tru unitatea armatei și organisația 
ei, care e supusă direct disposițiuni- 
lor monarchului ca suprem beliduce.

Der și din alt punct de vedere 
e periculosă nisuința korsuthistă-ap- 
ponyistă pentru „naționalisarea44 ar- 
maței comune.

„OrI-ce concesiune, ce s’ar face 
naționalității maghiare în armată, 
s’ar face în paguba acesteia14 —flice 
„N. Fr. Preșse44 organul principal al 
liberalilor germani din Austria — 
„căci de se va începe odată a 
se Introduce curente naționale în 
instituțiunile armatei sfîrșitul, nu se 
va mai pute prevede44.

„Mai ales e de temut, că ceea- 
ce se va concede odată naționalită
ții maghiare, nu se va pute refusa 

! pentru durată celorlalte naționalități 
I ale monarchiei. Pentru deosebirea, 
că ce pretinde Ungaria nu reclamă 
pentru naționalitate; ci pentru suve
ranitatea statului ungar, naționalită
țile arată puțină pricepere.44

„Dâcă odată introducerea ele
mentului național se va declara de 
compatibilă cu puterea de apărare, 
de combatere și de conducere a 
armatei, atunci ceea-ce se va con
cede în numele suveranității ungare, 
se va pretinde în numele egalei în
dreptățiri naționale și nimeni nu pdte 
spune câtă vreme guvernul comun 
va fi destul de tare a respinge a- 
câsta pretensiune.44

Faimele de mobilisare răspândite 
în timpul din urmă, sunt neîntemeiate. 
Atât oficidsele austriaco, cât și cele un
gare desmint faimele acestea. Un diar 
guvernamental din Budapesta cjice, că 
Austro-Ungaria nu-și va ridica nici de
getul cel mic pentru mici hărțueli în 
Balcani. Numai decă armata turcescă se 
va încurca în lupte mai seriose cu revo
luționarii bulgari și macedoneni, monar- 
chia va fi necesitată să ia măsuri, ca în
curcăturile se nu degenereze. Monarchia 
e pregătită pentru tote eventualitățile, — 
asta însă nu însemnă, că ea ar mobilisa.

Proiectele militare. Se crede, că în 
ședința de Vineri a camerei ungare se va 
începe desbaterea generală asupra proiec
telor militare. Din incindentul acesta se 
discută tocmai acum viu în pressa ma
ghiară asupra unui pretins conflict între 
Apponyi și Coloman Szell și se dice, că 
Apponyi ar fi adresat lui Szell o scrisdre, 
în care îșî arată îngrijirile și dorințele 
față cu aceste proiecte, dorințe, cari dâcă 
nu se vor împlini, Apponyi are se se re
tragă din postul de președinte al dietei. 
Diarele guvernamentale combat faimele 
despre divergențe acute între Szell și 
Apponyi. Se așteptă cu mare încordare 
conferența partidului liberal, ce se va ține 
adi Miercuri și în care se va discuta și 
asupra acestor divergențe. — In „Reichs- 
rath44 proiectele s’au pus la ordinea des- 
baterilor pe dina de adî. Cehii tineri nu 
vor face obstrucție și vor declara, că ei 
permit desbaterea din considerațiuni față 
cu posiția de mare putere a monarchiei 
și pentru necesitățile militare.

Etă cari ar fi pretensiunile contelui 
Apponyi:

1. Drepturile limbei maghiare, ga. 
raritate în art. de lege XII : 1867, se se 
validiteze în armată. 2) Fondurile militare 
să fie administrate de ministrul de hon- 
vedî. 3) In regimentele maghiare ale ar
matei comune să fi aplicați gradat numai 
ofițeri maghiari. 4) In tdte șcdlele mili
tare să se predea mai intensiv limba ma
ghiară, literatura maghiară și istoria ma
ghiară.

Consistorul săsesc și limba ma
ghiară. Una din cele două foi maghiare 
locale aduce scirea, că Consistorial aug. 
evang. săsesc din Sibiiu a dat ordin di
recțiunilor de la pedagogii, ca elevii a- 
cestora să fie obligați în două fire pe 
săptămână a conversa în limba maghiară 
și s’a îngrijit ca disposiția acâsta să se 
esecute.

Voce maghiară despre o hi
meră maghiară. Seim, că Hoitsy Pal a 
publicat deunădî o broșură despre „Un
garia mare41. Pressa ungurâscă l’a glori
ficat, căci ceea-ce a scris el în broșura sa, 
sunt visuri frumose pentru Maghiari. Un 
imperiu maghiar de la Alpi pănă la Marea 
negră nu e lucru puțin. Se găsesc însă și 
printre Maghiari dmeni cu judecată mai 
calmă.. Etă, de pildă, ce scrie „Alkotmăny":

„De unde și-a luat Hoits sufletul 
profetic ? De unde scie el să spună și să 
arate pământul făgăduinței? Cine l’a con
dus pe muntele Horeb? Fisica, geologia? 
Cel ce de obiceiu umblă printre stele, etă 
că s’a uitat pe pământ și a vedut că Un
garia numai atunci va forma un basen 
deplin, decă țărmurii ei vor fi spălați de 
Adria și Marea negră, decă munții bal
canici, cari formeză separațiunea apelor, 
vor fi hotarul ei spre sud. — Tdte sunt 
frumdse. Un vis minunat. Este însă o 
mare greșelă. Istoria nu e fisică. Relațiile 
curat naturale nu pot face istorie, ci cel 
mult decă jocă rol în istorie. Desvoltarea, 
mărirea, puterea, adecă istoria națiunilor 
o dirigeză factorii morali. Națiunile nu

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Despre presimțiri.
— Fine. —

Incheiăm esemplele de presimțiri cu 
un cas celebru, citat de scriitorul frances 
Laharpe în scrierile sale postume, pentru 
a căror veritate avem numeroși martori.

Pasagiul respectiv are în traducere 
liberă următorul conținut:

„întâmplarea îmi este la scrierea 
acestor rânduri atât de prospetă în me
morie, ca și cum s’ar fi petrecut erl. Era 
pe la începutul anului 1788. Mai mulți 
ospeți eram invitați la un coleg al nostru 
de la Academie. Societatea era compusă 
din membri de ai diferitelor straturi so
ciale: advocați, academician!, savanți, mem
brii de la curte. Toți fură ospătați bine 
și erau în cea mai veselă disposiție. Mai 
ales după ce se servise vinurile de Mal- 
vasia și Constantia, veselia trecu raargi- ! 
nile prescrise de civilisație și bunăcuviință 
socială. Chamfort ceti nisce povestiri blas- 
feme și pornografice, er damele din so

cietatea distinsă parisană, ascultară acelea 
povestiri fără să se înroșescă și fără să-șî 
ascundă fața în dosul evantailului.

După lectura lui Chamfort urmară 
discuțiuni batjocuritore asupra unor ches
tiuni religidse, er un pasagiu din „Eecw'ra44 
Iui Voltaire deslănțui o furtună de aplaușe 
cari preamăreau filosofia modernă, che
mată a răspândi „lumina14 în tdte classele 
societății francese.

S’a esprimat cu acestă oeasiune spe
ranța, ca lumina și redeșteptarea să pro
ducă în curând în Franța o revoluțiune, 
prin care să se proclame stăpânirea liber
tății în acestă țeră binecuvântată.

Der în societatea obsedată de o dis
posiție nebună, se afla un bărbat, care nu 
participa la veselia generală și îșî espri- 
mase ohiar în diferite rânduri indignarea.

Acest bărbat era Gazotte, a cărui 
atitudine provocă uimire generală, fiindcă 
nu era în consonanță cu ființa amabilă și 
desghețată a lui, pe care cu toții avură 
oeasiune a o cunosce din alte împrejurări.

In momentul, când sgomotul petre
cerii îșî ajunsese apogeul, se ridică Ga

zotte și luând cuvântul ținu următorea 
alocuție :

„Domnelor și Domnilor, aveți puțin
tică răbdare. D-vostră veți trăi și veți 
vede cu toții revoluția, pe care o doriți 
cu atâta neastâmpăr. D-v6stră scițl, că eu 
sunt înzestrat puțintel cu darul profeției. 
Repet deci cu totă seriositatea, că D-voslre 
cu toții veți trăi și veți ajunge revoluția 
dorită14.

Un hohot de rîsete fu răspunsul la 
aceste cuvinte.

—„In adevăr nu trebue să fie cineva 
așa mare măestru, pentru ca să predică 
revoluția44.

■ —„Se pote, dârpentru a predice ceea
ce vă voiîî spune acuma, trebue să fie 
cineva un măestru în ale proorociei. Scițl 
D-v<5stră ce o să pățiți în revoluția, pe 
care atât de mult o doriți? Scițl D-vostră, 
cari vor fi urmările sigure și neîndoiose 
ale revoluției ?“

„Să audim" — răspunse Condorcet cu 
vorba sa prefăcută și cu aerul de fariseu. 
„Pentru un filosof nu este lucru neplăcut 
a asculta pe un profet".

—„D-vostră, d-le Condorcet, o să vă 

dați sufletul în fundul unei temnițe, veți 
muri de otravă, pe care o veți lua însuși, 
spre a scăpa din manile călăului. Da, veți 
muri de otrava, pe care o veți purta pu
rurea cu D-vdstră, îndată ce va isbucni 
„fericirea44 acelui timp" — fu răspunsul 
lui Gazotte.

La început se produse o consternație 
generală la audul acestor cuvinte, der în 
curând își aduseseră aminte, că Gazotte 
era un om, care visa adesea cu ochii des
chiși, și luară prorocia lui în rîs.

Condorcet răspunse: „Cine v’a băgat 
în cap istoria cu temnița, otrava și călăul? 
Gum sunt acestea compatibile cu filosofia, 
umanitatea și cu stăpânirea rațiunei?14

—„Și cu tdte acestea așa se va în
tâmpla, după cum am spus’o", replică 
Gazotte. „In numele filosofiei, al umanității 
și al libertății, sub stăpânirea rațiunei 
D-vostră veți ave sfârșitul, pe care l’am 
predis. Și cu drept cuvânt se va numi 
aceea, era rațiunei, căci rațiunea va ave 
atunci temple si nici nu vor exista în 
Franța în acea epocă, decât temple de ale 
rațiunei.44

Chamfort observă la acesta cu un su
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s’au format nici după limba comună, nici 
după originea comună, ci dupăzdei comune. 
Istoria națiunilor vorbesce clar"....

„La cinci-deci de ani4*.
In 3 Ianuarie st. v. 1903 s’au 

împlinit cinel-cjecl de anî de când 
a apărutjprimul numer al „Telegrafului 
Român* din Sibiiu (3 Ian. v. 1853)

Din acest incident redacțiunea 
numitului cjiar publică în fruntea 
numărului de Sâmbătă sub titlul de 
mai sus un articol festiv, care arti
col este urmat de-o reprivire isto
rică mai lungă întitulata „Din trecu
tul farului nostru* și scrisă de d-1 
Teodor V. Păcățian.

„...E eveniment, mare eveniment — 
scrie „Tel. Rom.1* în articolul de fond — 
când o fdie trece peste anul al cinci-de- 
cilea de esistență. Eveniment, care între 
împrejurări mai favorabile avea să fie alt
fel serbat, nu așa cum îl serbăm noi, 
fără festivități, între cei patru păreți tă
cuți ai modestei nostre redacții".

„Stăm la răspântie. In urma nostră 
trecutul cunoscut, în fața nostră viitorul 
necunoscut. Un trecut de 50 de ani, și 
un viitor de. . . . cine pote spune și cine 
pote sci, că de ce durată va fi? Nu 
este dat omului se pdtă străbate cu 
mintea sa tainele viitorului!...

„...Suntem la răspântie. Nu seim cum 
va fi drumul ce-1 vom face în noua ju
mătate de veac... Intrăm în ea cu do
rințe nouă și cu nădejdi nouă..."

Vorbind mai la fine de încre
derea în vitalitatea poporului ro
mân, în mânile căruia e depus nu 
numai presentul, ci și viitorul „Tel. 
Rom." d'ce:

„Și acest viitor plăcut și prielnic 
are să-i fie, decă va rămână sub scutul 
bisericei, care l’a trecut prin atâtea pri
mejdii în trecut, dâcă nu va pretinde mai 
mult decât aceea ce-i compete și ce e al 
seu și decă îșl va păstra nemărginita în
credere în puterea de sus, care tbte le 
întocmesce după a sa înțelepciune"...

In fine esprimă dorința, ca pu
terea nevedută de sus se ocrotâscă 
biserica, ferindu-o de ori-ce sguduirî, 
și să porte grije și de poporul 
român.

„....pentru-ca ce-i ce se vor întruni 
peste altă jumătate de veac, spre a serba 
jubileul de 100 de ani de la înființarea 
diarului acestuia, să fie mai bogațî în po- 
sitivă mângâiere, decât noi cei de astădi, 
și fericiți și mulțumiți cu posiția, pe care 
poporul român și-o va fi creat în acestă 
patrie.. ..

Noi del a fiiarul „Gazeta Tran- 
silvaniei“, care este cu trei lustrurî 

mai bătrân decât cțiaru.1 dela Sibiiu, 
le urăm confraților noștri ca „Tele
graful Român“ se vadă după alți 50 
de ani dorința lor împlinită.

Fiind-că însă acesta numai atunci 
se va pute întâmpla, decă, pe lângă 
ajutorul lui Dumnezeu și scutul bi
sericei, ne vom sci ajuta noi înși-ne, 
conlucrând cu sinceritate, devotament 
și abnegare deplină la marea clă
dire a bunăstării și a progresului 
națiunei nostre, le mai urăm con
fraților noștri, ca mai întâi u de to te 
să se realiseze dorința lor fierbinte, 
ce dânșii o trec cu acesta ocasiune 
din vechia în noua jumătate de veac 
a esistenței „Telegrafului Român“ 
dorința „de a vede odată întrupată so
lidaritatea națională*, a căreia împli
nire atîrnă dela stăruințele desin- 
teresate ale tuturor. A • •

Precum în trecut,- așa și în viitor 
„Gazeta Transilvaniei1 va da con
fraților dela „Telegraful Român" 
concursul seu deplin și sincer, ori de 
câte ori îi va intâlni pe acest te
ren al conlucrării frățesc! pentru bi
nele și fericirea poporului.

Compromisul vamal austro-ungar.
In ședința de la 16 Ianuarie a făcut 

ministrul president CoIonian Szell mult 
așteptatele declarațiuni cu privire la com
promisul vamal dintre Ungaria și Austria 
Nu vom întră în meritul discursului lui 
Szell, vom da însă din el în schițare gene
rală ceea-ce a dis despre alianța va
mală, despre tariful vamal și despre ces- 
tiunile, cari stau în legătură cu acestea.

Alianța vamală ar fi se se încheie 
pe timp de 10 ani. Textul primit de am
bele guverne este același, care a fost sta
bilit și primit la 1877 și 1887 privitor 
la tariful vamal comun. In patru punc
te esențiale înse s’a făcut abatere de la 
textul vechili. De astă dată se dispune 
pentru prima oră în lege și nu printr’o 
lege deosebită, asupra cheltuelilor admi
nistrației vămilor. Austria a urcat cu 5 
milione cor. în favorul său cheltuelile îm
preunate cu administrarea vămilor. Un
garia cheltuesce din parte-i 1 milion 600,000 
corone (mai înainte cheltuia numai 900,000 
cor.) A doua abatere de la legea veche con
stă în aceea, că vechile regulamente vor 
fi înlocuite cu regulamente nouă privitdre 
la administrarea vămilor. Se mai fac alte 
două abateri de natură mai neînsemnată.

Condiția alianței vamale este, ca pac
tul octroiat în Septemvrie 1899 în Austria 
prin § 14, să fie ridicat la valore de lege 
și în Austria, ori cel puțin să fie aprobat 
pe cale parlamentară.

După constatările acestea, Szell a 
vorbit despre tariful vamal, una din Ges

tiunile cele mai însemnate. El a accen
tuat și s’a pronunțat pe larg asupra favo
rului ce l’a dobândit Ungaria prin taxele 
vamale agrare Apoi în liniamente ge
nerale a arătat taxele vamale indus
triale, cari s’au stabilit în favorul Austriei. 
Taxele vamale agrare vor fi binișor 
urcate. Etă o mică scală:

corone. max. cor.,min cor
Grâu a . fost 3’57 va li 7-50 6.30
Săcară n 3-57 „ 7— 5-80
Orz » 1-79 „ 4- 2-80
Ovăs ii 1-79 .. 6— 4-80
Bob, mazere » 2 38 „ 4-S0
Făină. n 8-93 „ 15- _ —
Struguri prospeți „ 23-— 40— ——
Nuci n 11-90 „ 20— ——
Prune 11-19 ,, 14- ——
S6m. de trifoii! n 1-19 „ io— ——
SămințurI » „ 30-

Tot așa se vor urca și taxele pen-
trq vite :

cor. cor.
Boi a fost 35’— va fi BO
Tauri H 9- „ BO—
Vaci n 7— » 30--
Juncani îi 7— „ 18—
Viței n 3-50 „ 5—
Bîmăt. până la 120 kil.„ 7-14 „ 10—

„ peste 120 kil. „ 7'14 „ 14—
Cal pănă la 2 ani „ .23- „ 100.-
„ peste 2 ani n 13— „ fO —
Se urcă de asemenea vama pe ouă, 

unt, unsore.
In privința taxelor vamale industriale 

se urcă vama pe țăsăturile de bumbac 
mai fine și pe articolele de mătăsărie.

Se dă o protecțiune deosebită mai 
ales industriei de hârtie, obiectelor de ca
uciuc, industriei de lemn, construcțiilor de 
fier, industriei de mașini etc. De asemenea 
cognacului, șampaniei, cărnei și legu- 
melorîn stare de’ conserve, pieilor de talpă 
hârtiei colorate etc. foresee, prin acesta 
se face favoruri mari industriei austriace', 
care va fi astfel încă și mai mult prote- 
giată, și Ungaria va cumpăra mai scump.

După acesta Szell a vorbit despre 
Gestiunile, cari stau în legătură cu pactul.

In privința comerciului de animale s’a 
susținut învoiala de până acum. S’a ga
rantat deci și pe viitor liberul comerciu 
între cele două state. Numai la rîmători 
s’a făcut ore-care restringere, și anume: ct) 
Rîmătorii de prăsită, cari se adună din ți
nuturi infectate, vor fi puși sub o caran
tină de 35 dile la graniță. Ungaria a es- 
portat până acum în Austria rîmători în 
valore de 5 milione cor. Szell a esprimat 
dorința,' ca Ungaria să esporteze mai ales 
rîmători îngrășați; b~) Pentru rîmătorii în- 
grășați e garantat dinpotrivă liberul co- 
merciil. De pe teritoriul neinfectat, impor
tul în Austria e liber cu desăvîișire. Este 
permis a esporta rîmători grași și de pe 
teritoriu infectat, și e oprit numai espor- 
tul din ocălele infectate.

Taxa de transport la transporturile 
pe Dunăre, va înceta. Se va desființa și 

contribuția magaziilor austriace, și dare 
vor plăti numai birourile private, seu ma- 
gaziiile private ale fabricanților austriac!, 
cari au deposite în Ungaria. In schimb se 
desființăză și în Austria contribuția ce s’a 
plătit până acum acolo, din partea maga
ziilor de făinuri ungare.

(ontribuția după rentă înceteză în 
Austria. Dobândite după valorile de stat 
ungare nu vor fi supuse dării. Măsura 
acesta însă nu se va aplica și față cu va
lorile ipotecare.

Se menține vama pe cereale în Tirol.
La conversiunea datoriilor comune 

s’a stabilit în principiu, că Ungaria e în 
drept a amortisa său a plăti total capitalul 
ce-i revine.

Clausa vămii pe vinurile italiene se 
va pune în discuție cu ocasia convenției 
cu Italia, și Szell nici nu s’a pronunțat 
asupra ei.

In fine a petit ministrul așa numita 
clausă de loialitate și procesul verbal luat 
asupra acestei clause. Ministrul president ’a 
accentuat verbal dreptul guvernului ungar 
privitor la părtinirea industriei indigene.

*

Partidul guvernamental a făcut ova- 
țiuni lui Szell, dând și prin acesta să se 
cundscă, că partidul e mulțămit de resul- 
tatele ce le-a dobândit Szell în tratările 
cu guvernul austriac.

Din partea koșuthiștilor a vorbit 
Francisc Kossuth, recunoscând că taxe
le agrare sunt favorabile Ungariei, însă 
desaprobă taxele industriale, cari pă
gubesc industria Ungariei. După Kossuth, 
noul compromis e mai rău de cât cel 
vechii!.

Szell a apărat cu mare patos opera sa.

înmormântarea protopopului Petric.
Luni, în 6/18 Ianuarie, diua de Bo- 

boteză, s’a săvîrșit ceremonia funebră a 
regretatului nonagenar, protopopul 1. Petric. 
La orele 2 p. m. spațiosa biserică a Sf. 
Niculae din Scheid gemea de lume. Erau 
represenlate tdte clasele societății române 
din Brașov și împrejurime. Numerdse de- 
putațiunl din cler și mireni înconjurau si
criul celui ce în vieța sa fusese atât de 
mult venerat. Toți veniră să-i dea ultimul 
onor. Din Râșnov în special, care a fost 
locul natal al repausatului, s’a presentat o 
deputațiune de 40 inși sub conducerea 
d-lui învățător pensionar G. Proca. Lângă 
sicriu inconsolabila soție, — care îi fusese 
tovarășa vieții timp de 64 ani, — încun- 
jurată de membrii familiei. Corpul regre
tatului protopop era în sicriu descoperit, 
având o seninătăte și o blândețe estra- 
ordinară în trăsăturile feței. Par-că durrnia. 
Ceremoniile funebre le-a săvîrșit d-1 Dr. 
Eusebiu Roșea, directorul seminariului din 
Sibiiu, asistat de protopopii ' Voina, Baiu

' rîs sarcastic: „Pe ondrea mea, d-vostră 
nu veți fi sacerdote la un asemenea 
templu".

Gazotte: „Sper și eu, însă D-vdstră, 
d-le Chamfort, care veți ajunge un ase
menea sacerdote — și încă unul dintre 
cei mai vrednici. — D-vdstră vă veți tăia 
vinele cu briciul și cu tdte că vă veți 
face 22 de tăieturi, totuși nu veți muri 
decât peste câteva luni după aceea".

Toți se uitau neîncrezători unii la 
alții și pe urmă începură din nou a rîde.

Gazotte: „D-vostre d-le Vicq-d’Azyr, 
D-vostre nu vă veți deschide însuși vi
nele, dăr vă veți lăsa sânge într’o singură 
di de șăse ori dup’olaltă — pentru ca să 
fiițj mai sigur de efect — și în noptea 
următdre veți muri.

„D-vdstră, d-le Nicolai, veți muri pe 
eșafod... D-vdstră, d-le Bailly, de ase
menea".

— „Slavă domnului", întrerupse Bou
cher, „pe cât văd eu. d-1 Gazotte îi are în 
vedere numai pe academicianl și îi ese- 
cută în mod îngrozitor, der eu, slavă 
Domnului..“

Gazotte: „Și cu tdte acestea și d-vos- 
ră veți sfirși pe eșafod".

„Ah!" strigară acum din tdte părțile 
„punem rămășag, că a jurat să ne piardă 
pe toți".

Gazotte: Nu eu am jurat.
„Ei, der cum? Fi-vom subjugați de 

Turci său Tătari ?“
Gazotte: „Domne feresce! Am spus 

că atunci va stăpâni numai rațiunea. 
Aceia, cari vă vor trata astfel, nu vpr fi 
de cât nisce filosofi, cari în fie-care mo
ment vor purta în gură aceleași frase, pe 
cari le-ați repetat adineaori. Ei vor repeta 
aceleași maxime și ca și d-vdstră, vor 
cita versuri din Diderot și din „Fecidra..."

Acum începură să-și șoptescă unul 
altuia în urechi! „A înebunit! De sigur 
glumesce! Noi seim, că-i place să aplice 
în glumele sale elementul miraculos".

„Da" răspunse Chamfort, „însă acest 
element miraculos nu e de loc înveselitor. 
Mirosă, a furci... Și când se vor împlini 
tdte acestea, d-le Gazotte?"

Gazotte nu rămase dator cu răspun
sul : înainte de a trece șese ani, tdte 
acestea se vor împlini.

Laharpe răspunse: „Minunea minu
nilor ! Din norocire, pe mine m’ați lăsat 
afară din joc".

Gazotteu replică: „Cu d-vdstră seva 
întâmpla de asemenea o minune, d-le 
Laharpe, și încă o minune din cele mai 
mari, căci d-vostră, da, d-vdstră, veți de
veni .... creștin".

Un nou hohot de rîsete isbucni în so
cietate și toți dedeau din'cap, ca semn de 
îndoielă.

„Ah!“ — o-bservă Chamfort — „acu
ma mi-a revenit liniștea, căci decă nu 
vom peri, pănă se va face Laharpe creș
tin, atunci cu toții vom fi nemuritori".

Acum luă cuvântul Madame Gram- 
mont: „cel puțin noi, femeile, suntem no- 
rocdse, de dre ce în revoluție noi nu avem 
nici o valore. Cel puțin nu ne ia nimeni 
la răspundere. Sexul nostru ne este pa
văză".

Gazotte: De astă-dată nu ve va scuti 
nici sexul D-vdstră. Și chiar decă nu vă 
veți amesteca în nimica, totuși veți fi 
tratate d’avalma cu bărbații.

— , Ce spuneți, d-le Gazotte ? d-vdstră 
predicați astădi peirea lmnei".

— „Asta nu o sciu, der ceea ce sciu 
este, ddmnă ducesă, că D-vdstră și multe 
alte dame veți fi aruncate în carul căleu- 

lui, cu mânile legate la spate și veți fi 
conduse la eșafod", răspunse Gazotte.

Ducesa răspunse, încă tot glumind: 
„Ah, sper cel puțin, că-mi vor pune la 
disposiție un car împodobit cu draperii 
negre".

Gazotte: „Nu, Ddmnă. Dame mai mari 
de cât D-vdstră încă vor trebui să mergă 
cu mânile legate la spate în carul că
lăului".

Cuvintele acestea provocară în soci
etate o adevărată consternație. Toți erau 
de părere, că Gazotte a mers prea departe 
cu gluma. Spre a mai atenua impresia 
lugubră, întrebă Madame Grammont: „D-le 
Gazotte! Der cel puțiir-îml vor acorda un 
duhovnic.?"

— „Nu, ddmnă. nici considerația acesta 
nu o vor ave față de d-vdstră și față de 
tdte celelalte dame.... Numai ultimul con
damnat va obține din grație un duhovnic 
și acesta va fi..."

Aici se opri Gazotte și sudorile îi 
curgeau ca mărgelele de pe frunte.

— „Ei, cine va fi norocosul muritor, 
care va avă acest favor?" întrebă cineva 
ironic.

— „Acest privilegiu, unicul și ultimul
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lescu și alți vr’o 14 preoți din oraș și din 
tractul protopopesc. Cântările le-an ese- 
cutat cantorii de la Sf. Niculae și de la 
biserica din cetate. I

Dintre onorațiorii, carî erau de față, 
am remarcat pe d-1 fișpan contele Ștefan 
Lazar, generalul de brigadă Iosif Tap- 
peiner, vice-șpanul Dr. Jekel, primarul 
Francisc Iliemesch, inspectorul școlar Dr. 
Pinter, prim-notarul comitatului Panczel 
ș. a. Din partea bisericei catolice era de 
față o deputațiune compusă din parochul 
abate Edmund Neuriehrer, epitropul Ștefan 
Verzar și un capelan. Biserica evanghelică 
a fost representată prin decanul Dr. Her- 
furth, paroch în Cristian, care s’a presen- 
tat în roba de ceremonii.

După săvîrșirea prohodului, părintele 
protopop V. Voina a ținut o predică fu
nebră mișcătdre, în care a relevat mo
mentele mai însemnate din vieța și acti
vitatea blândului și neobositului protopop 
Petric.

La sărutarea cea din urmă era emo
ționantă scena când foștii fii sufletesc! ai 
decedatului se îmbulzeau în jurul cosciu
gului spre a-i da între lacrimi de jale ul
timul semn de iubire. Sicriul a fost ridi
cat apoi de 14 preoți și condus, incunju- 
rând altarul, la mormânt.

Pe la drele 4 fără un sfert rămăși
țele pământesc! ale regretatului protopop 
Petric erau acoperite de țerină. Odihnescă 
în pacel

SOIRILE DILEI. y
— 8 (21) Ianuarie

„Pentru agitație contra națiunei 
maghiare/ Diarul sârbesc „Branikli a 
publicat un articol semnat de Dr. Stanoi 
Stanoievici sub titlul „Politică scurt vă- 
dătdre“, în care procurorul din Seghedin 
a găsit motive de a intenta numitului diar 
proces de presă. Acest proces este soro
cit pe diua de 6 Februarie în fața curții 
cu jurați din Seghedin. Autorul nefiind 
supus ungar, răspunderea a luat’o asupra 
sa redactorul responsabil loan Periei.

— Un alt proces de presă de natura 
celui de mai sus se va judeca la curtea 
cu jurați din Budapesta în diua de 23 Fe
bruarie. Aici va fi tras la răspundere 
Durban Svetozar, care a publicat de ase
menea un articol „agitatoric' în colonele 
diarului „Narodnie Noviny“.

Boboteza în Bucuresci. La drele 
11 ’/2 dim. s’a săvârșit sfințirea apelor, la 
pavilionul de pe cheiul Dîmboviței, de că
tră Metropolitul Primat, cu clerul metro
politan, în presența Regelui și însoțit de 
principele Ferdinand și înconjurat de cur
tea regală. La acestă ceremonie au asistat 
miniștrii, președinții corpurilor legiuitore, 
ai înaltelor curți, primarul capitalei, gene- 

ce-i va mai rămâne,... va fi .... va fi 
reservat... regelui Franței11.

La aceste cuvinte, stăpânul casei se 
duse la Gazotte și (jise: 

„D-le Gazotte, gluma d-vostră a du
rat cam mult. Ați mers prea departe și 
prin acesta ați blamat nu numai societa
tea nostră, dăr v’ațî blamat și pe d-vostră 
însuși11.

Gazotte se ridica și voi se plece, der 
Madame Grammont, sperând să contraba
lanseze efectul deprimător, se adresa cătră 
Gazotte: „După ce ne-ai prorocit tuturor 
un sfîrșit atât de glorios, spune-ne ceva 
și despre propria d-vostră persănă*.

Gazotte tăcii câte-va minute, apoi 
începu :

„Ați cetit, Ddînnă asediul Ierusalimu
lui, scris de losephus Flavius

—„Firesce. Gine n’a cetit pe Iosephus 
Der se lăsăm acesta la o parte. Conside
rați, ca și cum nu l’aș fi cetit“.

— „Ei bine, domnelor și domnilor 1 In 
cursul acelui asediu, un om a umblat 
șepte dile în șir în jurul orașului în fața 
asediaților și asediatorilor și striga necon
tenit: Vai ție Ierusalimel Vai și miel Și

ralii și alți oficeri superiori, funcționarii 
superiori ai statului etc. etc. In momen
tul când Metropolitul Primat a pus sfânta 
cruce în apă, tunurile de pe Dealul-Spirei 
au dat obicinuitele salve. După săvârșirea 
rugăciunilor, M. S. Regele, înconjurat de 
statele-majore, a primit defilarea trupelor 
în fața pavilionului ceremoniei.

Mandatul din Năseud. Deputatul 
Beck, Marcel, ales în cercul electoral al 
Năseudului, și-a depus mandatul. In urma 
acesta se va face alegere nouă. Candidați 
sunt: loan Ciocan, care la ultima alegere 
a rămas în minoritate, și proprietarul Milko 
Endre, ambii cu program liberal’guverna- 
mental.

Pentru masa studenților univer
sitari din Clușiu. D-1 Alexe Pocol, pro
prietar de mine din Valea Borcutului, a 
dăruit pentru masa academică înființată în 
Clușiu de cătră institutul de credit și eco
nomii „Economul11, suma de 100 corone. 
Fapta acesta nobilă se laudă de sine.

A murit Blowitz. In Paris a repau- 
sat în diua de 18 Ianuarie Blowitz, cores
pondentul de acolo al diarului engles Times. 
Blowitz era în etate de 77 ani și 32 de 
ani a funcționat în calitate de corespon
dent al marelui diar din Londra. Lui i-se 
atribue introducerea intervievurilor în 
presă. Pe timpul congresului din Berlin 
a interviewat pe însuși cancelarul Bis
marck, care de altmintrea era inacces- 
sibil pentru interviewuri. Unele diare 
făcându i necrologul, spun, că ar fi fost 
de origine ceh. Adevărul este, că era ori
ginar din Blowitz (Boemia), er numele Iui 
era Enric Adolf Opper. După naționalitate 
era Evreu. Eduard Drumont îl citeză pe 
Blowitz ca specimen de „internaționalis
mul inexorabil11 al rassei evreesci. In vo
lumul II al monumentalei sale opere „La 
France juiveu la pag. 218 (ed. 115 din 
1887) Drumont scrie:

„Intr’o di cu ocasiunea inaugurării trenului 
fuhjer, regina României îl întrebă pe Blowitz, care 
îi este patria. „Mon Dieu, Majeste, repondit le 
Juif, je n’en sais rien, je suia ne en Bohăme et je 
vis en France, ou j’ecris en anglais.11 (Majestate, 
răspunse jidovul, nici nu sciu bine: sunt născut 
în Boemia, trăiesc în Franța, unde s ■,rin englezesce.)

O nouă foie septâmânală. In Bis
triță a început se apară o nouă foie săp
tămânală sub titlul „Revista Bistriței“. Ca 
proprietar-editor semneză d-1 Dr. Victor 
Onișor, cunoscut deja publicului nostru 
din publicațiunile sale, er redactor respon
sabil d-1 G. M. Ungtireanu. In același timp 
„Revista Ilustrată*, care eșia în Bistriță 
tot sub direcțiunea d-lui Dr. Onișor, a în
cetat de a mai apare.

Logodne. D-1 Dr. Ioan Bunea, profesor 
la gimnasiul din Brașov, s’a logodit cu 
d-șora Leontina Onițiu din Sibiiu. — D-1 
Dr. George Drirnba, candidat de advocat,

în a șeptea di, tocmai când își termină 
vorba, îl nimeri o pietră asvârlită dintr’o 
mașină a dușmanilor și îl sfâșia în bu
căți11.

După acesta Gazotte își făcu reve
rența și plecă.

Istoria revoluției francese ne dove- 
desce, că profețiile lui Gazotte au fost 
drepte și că întâmplările anunțate de 
dânsul s’au împlinit pănă la o iotă.

Laharpe fu ; restat și dus în temni
țele din Luxeuburg, unde captivitatea și 
etatea au dat spiritului său o altă direcție 
După ce fu liberat, a mai trăit pănă la 
1803, când muri având cu desăvârșire 
alte convingeri religiose. Crema societății 
francese și mulți savanți, academician! etc. 
între cari și cei apostrofați de Gazotte în 
acea memorabilă sără, precum și el în
suși și-au sfârșit vieța în modul, cum le 
fusese prorocit.

Esemplul citat și de care ne garan- 
teză Laharpe arată, că presimțirile se 
întind chiar și la epoce mai îndepărtate 
și pot avă înfățișarea de observațiuni di 
rente spirituale, fără caracter simbolic.

O ... 

s’a logodit cu d-șora Lenița Cernea din 
făgăraș. — Adresăm tinerelor părechi fe- 
icitările nostre.

Procesul de pressă al lui Vasile 
Mangra. Tabla ,r. (Curtea de apel) din Ti- 
mișora a desbătut în 17 Ian. recursul lui 
Vasile Mangra contra decisiunei camerei 
de punere sub acusație a tribunalului, prin 
care se respinsese acțiunea lui Mangra 
contra lui Măglaș. Curtea de apel n’a dat 
oc recursului și a admis punctul de ve

dere desfășurat de apărătorul Dr. Făy, 
care susținea că Măglaș a fost de bună 
credință, când a dat publicității materialul 
referitor la vicarul Mangra.

Furtul din Careii-mari. Am amin
tit deja despre furtul săvârșit la cassieria 
din Careii-mari, unde un făptuitor necu
noscut spărgând cassa de fier, a luat bani 
de dare în suma considerabilă de 200.000 
corone. Acuma se scrie din Cernăuți, că 
hoțul a fost prins în capitala Bucovinei 
și se chiemă Reisz Herșu.

împușcarea primarului din Oșand. 
Am amintit la timpul său de cașul din 
Oșand, unde primarul Toder Dulo a fost 
oraorît de un glonț de pușcă îndreptat 
asupra lui prin ferestră. In urma cercetă
rilor bănuielile au cădut asupra lui Petru 
Foaită șiMitruȚețu, cari au fost deținuți și 
transportați la arestul preventiv al procu- 
raturei din Oradea-mare.

Fecior îmbrăcat în haine de fată. 
Maria Rechitoiu din Lupșa voia se trâcă 
însoțită de două fete pe la Predeal în 
România. Una din fete însă nu era fată, 
ci coșcogea flăcău. Era Nicolae Momernea 
din Lupșa, care neavând pașaport s’a adă
postit sub aripele Măriei, care avea pașa
port pentru sine și pentru două fete. Des- 
coperindu-i-se sexul Nicolae, a fost adus 
la poliția din Brașov, împreună cu Maria 
Rechitoiu.

Soiri locale.
Bobotâza. Pe lângă o mare afluență 

a publicului, s’a săvârșit și în anul acesta 
ceremonia sf. Botez la biserica sf. Ador
miri din cetate cu pompa obicinuită. O 
companie a regimentului de infanterie 50 
din garnisonă a eșit cu musica, făcând în 
piață în fața bisericei onorurile militare 
în decursul sfințirei apei. La serviciul di
vin, care a fost oficiat de păr. protopop 
B. Baiulescu și de capelanul militar păr. 
Fizeșianu, a asistat d-1 general de brigadă 
Tappeiner, colonelul Rieger și alții mai 
mulți oficeri superiori din localitate. Corul 
condus de înv. Stoicovici a ridicat mult 
solemnitatea. — La biserica sf. Nicolae 
din Schein serviciul divin în diua de Bo- 
boteză ca și în celelalte sărbători ale 
Crăciunului, a pierdut din pompa sa obici
nuită prin faptul, că a lipsit corul. — In 
biserica grecesca nici nu s’a ținut servi
ciu divin, din causa neînțelegerilor între 
cei doi preoți si între epitropii bisericei. 
Unul dintre preoții greci a asistat la ser
viciul de la biserica română din cetate.

Pentru masa studenților din Blaș 
si Brașov. D-1 Dr. Ioan Popp, medic mi
litar superior de stab și comandant al 
spitalului militar din Brașov, ne trimite 
suma de 60 cor. cu ’ rugămintea de a o 
transmite mesei studenților din Blașiil și 
Brașov în proporțiunea specificată în rân
durile, cărora cu plăcere le dăm aici loc:

„Sciind din t.inerețele mele — dice 
d-1 Dr. Popp — de multele neajunsuri și 
năcazuri, eu cari au a se lupta studenții 
sărmani, și în plăcuta aducere aminte de 
gimnasiul din Blașiu unde am avut și eu 
norocirea a studia 3 ani — dau cu ocasiu
nea dilei mele onomastice pentru masa 
studenților săraci din Blașiu 50 corone, și 
pentru masa studenților din Brașov 10 
cor(5ne“.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat: dela d- prof. Dr. 
I. Bunea 10 cor. și de la d-1 Dr. loan 
Hossanu 10 cor. din incidentul dilei ono
mastice a d lor; er de la d-1 și d-na Ni
colae și Maria Grădinar au întrat 20 cor. 
întru amintirea strămoșului lor, a răposa

tului protopresbiter loan Petric. Primâscă 
marinimoșii donatori cele mai vii mulța- 
mite. — Direcț. scol, medii gr. or. rom.

Repetiția de „Romana11. Firul repe
tițiilor inițiate de tinerimea română din 
Brașov și întrerupt din causa sărbătorilor, 
se va relua mâne, Joi în 22 Ianuarie. 
Repetiția de mâne se va ține tot în sala 
albastră a Redutei. Sperăm, că on. public 
român își va da și de astă-dată binevoi
torul concurs sciind, că animația și ca
racterul familiar al acestor repetiții nu 
lasă nimic de dorit.

Concertul musicei comunale în 
favorul cassei bolnavilor, pe care l’am 
anunțat deja, se va țină în sera de 5 Febr. 
în sala cea mare a Redutei, cu următorul 
program: 1) Marș festiv, de Krause. 2) 
Phedre, uvertură de Massenet, 3) Sohatz 
Valzer de Strauss. 4) a) Im Herbst — de 
Tschaikovsky b) Ballnachtszauber^ăe Vol- 
stedt, 5) Serenade cu violoncello (d. Ul- 
brich) Volktnann. 6) a) Allegretto, b) Me- 
nuetto din simfonia militară de Haydn. — 
Societatea fil-armonică își va da binevoi
torul concurs. In ultimul număr va debuta 
și școla preparatorie a societății, așa că 
orchestra va număra 70 persăne. După tote 

I acestea se speră, că vom ave o festivitate 
musicală din cele mai interesante.

•JiVîj <JI>ÎI • n>it •n>Fi ♦nj»Tț •.>'.•11

abonam^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Ianuarie st. v. 1903

se deschide nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

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, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

MuHumită g»sablicâ.
Din tristul incident al morții 

mult regretatului și neuitatului meu 
soț, acum fericitul loan Petri'’ fost 
protopresbiter gr. or. al Brașovului, 
am avut mângâierea de a primi din 
apropiere și depărtare, numărose și 
calde expresii de condolență. v In 
adâncile mele bătrânețe ’mî este im
posibil, ca se respond la fie-care in- 
particular, de aceea îi rog pe toți 
amicii și binevoitorii mei și ai fami
liei mele, ca pentru prețiosa lor 
atențiune și bunăvoință, se primâS' ă 
pe acestă cale sincera mea mul
țumită.

Brașov, în 19 Ianuarie 1903.
Ved. Zoe Petric.

ULTIME SC1R1.
Budapesta, 21 Ianuarie. Parti

dul independist a hotârît, ca se com
bată cu tote armele posibile parla
mentare proiectul de recruți și să 
zădămicâscă ridicarea lui la valore 
de lege.

1

Sosiți in Brașov.
Pe <Jiaa de 20 Ianuarie n.

Europa: Schahiroglu proprietar, Bucu
resci; Moess, Iaurin; Gergely, Pesta; Pick, Nel- 
kon, Viena.

Bucuresci: Magyarosy, Clușia; Sonnen- 
feld, Viena; Deutsch, A. Julia; Deutsch, Pesta.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. MureșiamT1 
din Sirașov, 

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

s'6 lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Pribeag, ediția I ă de Ioan Iosif Sce- 
opul Preț. cor. 1. &0 b. pl. 10 b. porto.

Poesii de A1. A. Maoedonski. Preț. 
3 cor. pl. ‘20 b. porto.

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

Lira Sionului seu cântarea sărb&tori- 
1< r de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Taina norocului său Povestea sa
tului Nemernieenl de Tache Biânduș. Ae6A& 
carte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (-|-10 b. p.)

Balade poporale dâ Avram Corcea 
costă < or. 1 60 plus 10 b. p >rto. P ntr i 
România 3 lei 20 b.

Banca de școlă de I. Daria, 30 b 
dlus 10 b. p.)

Disciplina in serviciul educa
ți unii de l. /Juriu, 40 b. (plus porto 10 b.

Idealul învețătorului român de 1 
Daria, 40 b (plus porto 10 b.)

Tragedia, Calvarului de abat’ 
Henry Bolo traducere în româneice de 
membrii soc. de leet. „Inocențiu M. Clain" 
din (Blașiu. Prețu 2 cor. pentru România 
3 lei piu« 20 b. porto).

Lilice dela Bind, poesii macedo- 
nene-origiuale și daco-române de P. Vulcan, 
cor 2 (p1. porto 10 b)

Cartea. Șatenului, novele de Em. 
P' răeanu cor. 1 (pl. 5 b. por.)

„In veltbre* novele și impresii de 
Viuhuță, cor. 1’25 < porto 10 b.)

„Amicul finerimeiu, Anul I. foii 
de ounosomțe folositore de prof. f. Moisil- 
legat în păreți tari costă 5 cor. (por. 20 b.)

Povestea despre prințul Ahmed 
al Hamei seu, Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de Dr. T. Prețul 60 b. (-|- 6 b. porto.

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop ReteganuL 
Prețul -50 t>. (cu porto 56 b.)

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilor bihorenl, de L 
Rudow-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 1 cor. 
(-{- 10 b. porto.)

Rîsete și zîmbete, de T. V. Gheaja, 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 60 b. (cu posta 70 b.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în Joc, de 1. P. Retegunul Pr. 24 b. 
cu porto 30 b.

Nopți de ernă. novele pentru popor, 
de G’orge Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul cor. 
1.20 (cu posta cor. 1.30)

Opșaguri, cât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. O. egalul. Vre-o 
60 de poe-ii glumețe. Pr. 80 b. (-|- p. 10 b.)

Schițe din Italia de Teodor Bule, 
) rețul. 2 cor. (-|- 20 b. porto).

Amintiri din Grecia de Teodor 
.Pulcr, prețul cor. 1.20 (plus 10 b. porto).

Poesii poporale despre Avram 
Iaucu a lunate și publicate de Simeon FI 
Marian Prețul 1 cor. (-|- 10 b. porto)

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de Juliu Bognar^u. 
Prețul 50 b. (eu posta 56 b.)

Teoria dramei ou un traotat intro
ductiv despre frumos și artă de pref. Dr. 
Io-if Blaga. Prețul corone 3.60 (plus 30 b 
p' rto.)

Nu me uita! Colecțiune de versuri 
pentru oeasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. NeoruțU. Ediț. IV, Prețul 50 baul. 
(+ & b. p.)

Bocete ad că Cântări la morțî, adu
nate de 1. Pup-Relegani.il. Prețul 80 ba I. 
(+ 10 b. P.)

Căhridarul Ftag&rfaM.
A apărut și se pote procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugariului". Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest călindar, care apare acum în 
anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor. Măsurile, tîr- 
gurile din Ardeal și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Se-1 urmăm"). 
Oălugărenii (poesie, de 0. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Ăl mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tîner poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următdrele articole; 
„Dușmanii economiei" de Ioan Georgescu- 
„Plantarea pomilor" de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăcidse po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi ?“

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețe11, apoi 
„Diverseu și în fine „Anecdote și Glume".

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.

Cursul la bursa din Viena,
Din 20 Ianuarie n. 1903.

Renta ung. de aur 4f,/0...................
Renta de corone ung. 4% . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/0 - 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2o/o- 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii...................
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta de argint austr.......................
Renta de hârtie austr. ..... 
Renta de aur austr. ...... 
Losurî din 1860. .............................
Acții de-a)e Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondorl . ............................
Mărci imperiale germane .... 
London vista....................
Paris vista.............................
Rente austr. 4n/0 de corone 
Note italiene ...................

121 —
;>9 40
93 70
99.20
98.80
99 20
98.80

201.50
161.—
101.20
101.25
1.21 -
156.75

15.60
743.25
692 25

19.07
117.10

239.82'/,
. 95.35

101.35
. 95.30

Cursul pieței Brașov.
Din 21 Ianuarie n 1903

Bancnot rom. Oump. 18.80 Vend. 18.84
Argint român. 18 6 ) n 18.76
NapoJeond’orL n 19.04 71 19.07
Galbeni n 11.20 îl 11.30
Mărci germane n 116.90 r 117 02
Scris fonc.Albina 5% 101. - 0 102. -
Ri ble RusescI n —.— n —.—
Lire turcesc! 21.40 n

De închiriat o odae
cu un antre

în Strada Orfanilor nr. 12.
Informațiuni tot acolo. [1>

207-19C2 
vegrh szârn.

eszkOzok,

ăvi V II
1898. ăvi

văgre- 
u. m : 
szena,

172/4 
Decz 
fillăr-

ĂRVERESI HIRDETMENY.
Alulirt birăsăgi vegrehajtă az 1881. evi LX t.-cz. 102. § sa ărtel- 

măben ezennel kozhirre teszi, hogy a a fogarasi kir. jărâsbirăsâg 1899. 
e V. II. 360/1 szâmu vfgzâse kbvetkeztăben Dr. Micii Andrăs ugyvâd 
âltal kepviselt „Albina" nagyszeboni takoănztâr intezet javăra felsd- 
szombat alvi Stanciu Juon, Bota Nicolae es Bigu Alexa ellen 925 koA 
s jâr. erejeig 1899. ăvi Julius ho 26 ân foganatositott kielegitesi 
hajtâs utjăn lefoglalt 6s 1496 kor. becwulr, kovetke/6 ingâsâg. k 
szarvaa marhak, lovak, sertesek, szekerek, gazdasâgi 
nyilvănos ărverăsen eladatnak.

Mely ârverăsnek a iogarasi kir. jrbirosâg 1902 ik 
szămu vegzese folytân 925 kor. tokekoveteles, ennek
ho 16. napjâtol jăro 6°/0 kamatai, ăs eddig osszeseu 45 kor. 80 
ben biroilag mâr megâllapitott kăltsegek erejeig FoL6 Szomba;falva 
kozseg hâzănâl Jeendo eszkozlesere 1903 evi Februar ho 2-dik napjânak 
dehlotti 9 orăja hatâridăul kiluzetik. ăs ahhoz a venni szândăkozăk 
ezennel oly megjegyzăssel hivatnak meg, hogy az c-rintett ingosâgok 
az 1881. evi LX. t.-cz. 107. ăs 108 §§ ai ărielmăben kăszpănzfizetăs 
mellett a legtăbbet igărânek becsâron aiul is el foguak adatni.

Amennyiben az elârverezendd ingbsăgokat măsok îs le es feliilfog- 
laltattâk es azokra kielegitesi jogotnyertek volna. jelenârverăs az 1881 
evi LX. t.-cz. 120. §. ertelmăben ezek javâra is elrendeltetik.

Kelt Fogarason, 1903 ăvi Januâr hă 4-ik napjân.
Gyârfâs Ferencz,

kir. bir. vegrehajtb.1—1.(8n8)

„SANTENICUM"
este un renumit SîEL SĂ X S iW preparat din ierburi medicale 
din Italia călduiosă. S’a introdus acum și în Germania

Medicament escelent pentru îsstăa’irea stomacului CU 
deosebire mijloc preservativ contra suferințelor de stomac, care 
provin din digestmno grea Forte folositor la suferințe de slă 
biciline, anemie, dureri de cap și stomac, indisposiții, lipsă de 
apetit (causat de catar de stomac), constipațio, digestiune rea 
și dureri hem o roi dale. (766,3—1S.)

E*rcțs»§ îaneS sticle t cor. SO bisssi»
De vendare la farmacia D-lui JuIiUS H 0 f' H Lî H , SSl*aȘ4»V. 

Representant general: Fî’îeda’icll 3518 8 SBă O S11, Budapest.

A ure> și

cev

<■>

Brașov, Ternul SimiIuS lW.

Acest stabiliment este provetjut cu cele mai S 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot C 
felul de caractere de litere din cele mai moderne ( 
este pus în posițiune de a put6 esecuta on-ce (< 
comando cu promptitudine și acurateța, precum: £

WRIDATE ARTISTICE
ÎN AUR. ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCI1NȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI pWodice. 
bileteIîe’ visitâ

DIFERITE FORMATE.PROGRAMEJLEGANTE. BILETE BE LOSODHĂ ȘI DE HMÎĂ 
DUPĂ DORINȚĂ Șl ÎN COLORI.

Antropomorfisme și Antiantrnpomorfi me 
n limba r-rnână de Nicvlae Salică. In limba 

nostră scrierile de felul acesta sunt rare și 
scrierea acesta a d-lui profesor la gimn*- 
si îl român din loc Nic. Sulică se d stinge 
nu numai p’in conținutul seu begat și 
sistematic, prelucrat după stricta metodă 
sciențifi ă, ci și prin limbagiul său scris la 
înțelesul tuturor. Autorul e cunos ut și 
oin scrierile sale folkloiice filologice de 
pătiă acum. Prețui 80 bani (-|- 5 bani 
porto)

XXMKXMXKXXXXXXXM
Casă, ie vărsare.

In Strada Orfanilor nr. 5, 
(lângă restaurantul „împăratul ro
manilor11) este de vânzare din mână 
liberă.

Informații în prăvălia de .cure 
lărie de acolo. (ȘJ2,1—4/

REGISTRE și WRISO.TE 
pentru fote speciile de serviciurl

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

C&u/v&'vte-, in lolă măvi/mea,.

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
p RESTAURANTE. preturi-cureȘe și diverse 

BILETE DE INMORMENTÂRI. 
se primesc în biuroul
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergal Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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„Gazeta Transilvaniei" cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria și Nic. I. Ciurcu|la Eremias Nepoții. "Wi

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Relegani.il

