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Miniștrii unguresc! la Viena
Miniștrii unguresc! er au plecat 

la Viena. Mai întâiu Fejervary și 
după el primul ministru Szell.

Se cțice, că scopul călătoriei lor 
este de a dobândi dela Majestatea 
Sa sancțiunea prealabilă a proiecte
lor pactului, ce vor fi a se presenta 
dietei în 28 ale curentei. Un scop 
principal al mergerei lor la Viena a 
fost însă de sigur de a raporta mo- 
narchului despre situația parlamen
tară, la începutul desbaterei asupra 
proiectelor de lege militare.

După sgomotul cel mare făcut 
cu „pretensiunile“ lui Apponyi în 
cestiunea militară, guvernamentalii 
ținură în fine conferența clubului lor. 
S’a vecjut cu acesta ocasiune, că 
totul era pregătit și că rolurile fu
sese împărțite între Szell, Apponyi și 
Fejervary, ca să pregătâscă terenul 
pentru a câștiga dela Majestatea Sa 
câte-va noue concesiuni în sens na
ționalist maghiar.

Apponyi a formulat concesiunile 
dorite, ce aveau se fie cucerite suc
cesiv, după un plan anumit, care 
deocamdată trebuia ținut secret. 
Acesta înse nu s’a putut. Cineva a 
ajuns în posesiunea secretului și l’a 
comunicat corespondentului Ziarului 
„Neue freie Presse“. care l’a dat pu
blicității.

Trădarea planului a produs cons
ternare între guvernamentali și, atât 
în conferența clubului cât și în ca
meră, s’a discutat cu mare înverșu
nare asupra ei. Se cerea ca cores
pondentul foiei vienese se fie isgonit 
și foia se fie oprită a mai trece în 
Ungaria. In cele din urmă înse Szell 
și cu mamelucnl seu Vâszi-Weiss au 
reușit a depărta furtuna amenință- 
tbre dela aceștia și a-i scara.

A rămas totuși compromis pla
nul, care era croit pentru a fi pus 
în lucrare succesiv. Ministrul honve- 
dilor Fejervary nici n’a putut se pro- 

| ducă pentru liniștirea și mulcomirea 
apetitului ațîțat al masselor alta, 
decât ceea ce încă mai de mult a 
fost pus în vedere Majestatea Sa, că 
însemnele pe stegurile armatei vor 
fi modificate corespuntjetororganisa- 
țiunei dualiste, adecă de pildă se fie 
pe lângă pajera austriacă și cea un
gară, și că se va avâ îu vedere „cât 
mai mult“ ca oficerii ungari se fie 
împărțit! prin regimentele din Un
garia.

Aceste promisiuni pentru viitor, 
fără a se areta nici măcar termenul 
pentru împlinirea lor, pot se provâce 
aplausele și „eljen“-urile mameluci- 
lor, nu sunt înse de natură a mul
țumi pe cei din oposițiunea estremă. 
Afacerea Nessi, și atitudinea tot mai 
îndrăsneță și provocătâre a acestuia 
este dovadă de ajuns, cât de mult 
le a crescut cresta kossuthiștilor. 

| Foile lor nu mai înceteză a agita 
I în contra așa d’su^ui „hoher-him- 
nusz“, cu care numire insultă ei 
imnul poporal „Grott erhalte“.

Acum sunt firm hotărîțî a în
cerca tote spre a face se se repe- 
teze scenele turbulente ce s’au pe
trecut în 1889, când cu desbaterea 
legii militare, care a adus cu sine 
căderea cabinetului Tisza.

Partida koșuthistă a decis a 
face obstrucțiune proiectelor de lege 
militare și Szell cu Fejervary îșl 
dau la rândul lor tâtă silința de a 
folosi situațiunea spre a storce noue 
concesiuni, după vechiul obiceiu.

Cercurile competente din Viena 
s’au dedat deja cu acestă procedere 
ungurescă, ce se repeteză din cas 
în cas. Totuși și pentru aceste cer
curi trebue se esiste o margine și 
acâsta trebue se fie atinsă îndată 
ce e vorba de a-se schimba carac
terul armatei comune și a-se vîrî în 
ea intoleranța de rassă.

Camera magnaților ține adî, 26 
Ianuarie, ședință. La ordinea dilei sunt 11 
puncte, între cari și câte-va proiecte de 
lege, cari s’au primit în camera deputa
tion După-cum apare dintr’un interview 
c’un redactor de la „Magyar Vilag“\ br. 
Desid. Banffy are să vorbăscă adî la ces- 
tiunea pașapdrtelor.

Obstrucția in dieta ungară. In 
ședința de Sâmbătă era să se începă des- 
baterea asupra proiectelor militare. S’a în
tâmplat însă alt-ceva. Oposiția, și în deo
sebi partidul poporal, au cerut se se țină 
ședință închisă, care a durat aprope 2 
ore. In ședința acesta s’a discutat asupra 
indiscrețiunei comise în „Neue Freie 
Presseu privitor la faimdsele pretensiuni 
militare ale contelui Apponyi. Corespon
dentul budapestan al diarului vienes, 
Singer, a fost violent atacat, căci se pre
supune. că el încă are rol în indiscrețiu- 
nea acesta. S’a cerut, ca lui Singer se i-se 
interdică de a mai păși în cameră. Colo- 
man Szell a condamnat din parte-i publi
carea memoriului din cestiune, a dis înse, 
că acesta nu pote forma substrat pentru, 
luarea de măsuri atât de energice contra 
lui Singer. Interesant, că Veszi-Weiss s’a 
ridicat în apărarea lui Singer, l’a lăudat 
și preamărit, ca pe unul care aduce ser
vicii țării. Rakovszky (poporal), care a ce
rut ședință închisă, a atacat și în ședința 
publică pe ministru-president și l’a întrebat, 
decă adevărat este, că are legături cu diarul 
vienes și decă are de gând se detragă dia
rului debitul postai în Ungaria? Szell a 
răspuns, că n’are nici în clin, nici în mâ
nec cu „Neue Freie Presseu, îi desaprobă 
proeederea în cașul de față, însă nu pote 
să primescă propunerea lui Rakovszky 
privitore la interdicerea diarului în Un
garia. Majoritatea a luat spre sciință răs
punsul ministrului, și cu acesta incidentul 
s’a închis. — Etă, așa s’a inaugurat obs
trucția în dieta din Peșta.

Americanii și Englesii contra Ger
maniei. Bombadarea fortului San Carlos 
(Venezuela) de cătră flota germană — și 

acăsta în plină negociațiune pentru pace 
— a stîrnit o esplosie de indignare în 
pressa marilor puteri europene și în Sta- 
tele-Unite. Actul inexplicabil al Germa
niei e criticat cu vehemență de întrega 
opinie publică a noului și vechiului con
tinent. Pressa americană consideră acestă 
nesocotire a tratărilor de pace ca o 
ofensă directă adusă Statelor-Unite, cari 
au propus arbitrajul acceptat și de Ger
mania. Chiar diarele oficiose din Washing
ton și New-York cer, ca marina de răs- 
boiu a Statelor-Unite se ia apărarea cds- 
tei venezuelane. Pressa francesă nu e mai 
indulgentă decât cea americană. Vechea 
ostilitate la adresa Germaniei s’a trezit cu 
o violență neobicinuită. Pressa englesă 
face amare reproșuri guvernului, că s’a 
angajat, cu ușurință în aventura căutată 
de Germania în America-de-Sud.

Pregătirile Greciei. In Grecia tdtă 
lumea e convinsă, că la primăvară răsed- 
lele din Macedonia vor începe cu mai 
multă furie ca până acum, și că un res- 
boiiă între Bulgari și Turci va fi inevita
bil. Din causa acesta Grecia face pregă
tiri seriose. Ea fiind silită să apere grani
țele și se între în acțiune, în cas când in
teresul elenismului în Macedonia ar fi pe
riclitat, pressa din Atena apelăză la ve
chiul patriotism al Grecilor, conjurându-i să 
fie și de astă-dată la înălțimea situațiunei.

Părechea regală serbescă in 
Ungaria. O telegramă din Belgrad anunță, 
că părechea regală serbăscă va pleca Ia 11 
Februarie c’un tren separat, venind în Un
garia, ca să visiteze mormântul lui Milan 
în mănăstirea din Cruședol. La Zimony 
părechea regală va fi întâmpinată de 
Banul Croației Khxten-Hedervary și de co
mandantul corpului 13 de armată, însoțin- 
du-o până la Cruședol. Tot aici vor fi 
presenți capii autorităților și ofițerii din 
armata comună și de la honvedime în ți
nută de gală. In Oarloveț părechea regală 
va fi întâmpinată de patriarchul Branco- 
vici.
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Turneul Agatha Bârsescu.
Sunt câți-va ani, puțini de tot, de 

când ilustra ndstră tragediană, Agatha 
Bârsescu a venit se joce în țera româneseă. 
Entusiasmul cu care a fost primită la în
ceput, pe drept a făcut’o să credă, că 

ajuns în brațe, pretinesci, între suflete 
£ ata s’o iubescă, s’o adore. Artista ndstră 
se simția acasă la ea, urările nesfârșite, 
manifestațiile neîntrerupte, duse pănă la 
i lolatrie, o făcură să uite pentr’un mo
ment acea temă de dina de mâne. Entu
siasmul acesta n’a fost însă durabil, a fost 
mai mult un entusiasm de paie. S’a stins, 
și mirosul de cenușe rece a trezit’o din 
visul, care abia începuse să se ’nchege.

Câte suflete simțitdre nu s’au revol
tat, der ce puteau face în fața nemărgi
nitei masse de ghiâță, în fața indiferenței? 
Publicul cel mare din țera și-a satisfăcut 
curiositatea, a vădut’o pe cea celebrată 
de străinătate, a făcut’o să-și. clădescă ilusii 
pe un entusiasm național, care n’a fost 
decât o bucurie de copil. A părăsit’o toc

mai când începea să spereze, tocmai când 
simțea caldul dragostei arătate de țera ei, 
pe care a dorit’o vecinie, tocmai când ar
tista sta să dică: „sunt acasă și mi-e bine, 
mă iubesc toți și mă ’nțelegu.

N’ar mai ave nici un rost să se în
trebe cine-va, de ce Agatha Bârsescu și-a 
îndreptat erăși sufletul peste granițele țării. 
In stagiunea acâsta a plecat de la Teatrul 
național din Bucuresci. Dece la sută s’au 
mirat, unul s’a indignat, și opt-deci și nouă 
au rămas indiferenți. Etă cum stăm, ătă 
cum suntem.

Impresarii străini își discutau cinstea 
de-a pute obține concursul ei pentru prin
cipalele scene din Austria și Germania, 
precum și pentru Anrerica-de-nord, și Ro
mânii, Românii liniștiți își văd de treburi. Și 
cum ar face altcum, când au atâtea teatre de 
mahala si ațâți artiști celebri pe la tote 
cafenelele. Ce le pasă lor că plecă Agatha 
Bârsescu?.... Agatha Bârsescu! hm!'.. Oe 
fel de teatru mai face și asta!... Nu poți 
să rîdî de loc monșer..., o plictiselă.

Și Agatha Bârsescu, acest mare ta
lent cu care țera nu uită să se mândrescă 
în fața străinătății, care ridică faima artis
tică înaintea streinilor, Agatha Bârsescm 

! acest fenomen de pe cerul artei teatrale
| își ascunde mâhnirea într’un zîmbet bine

voitor, îndură și ârtă. Și cuin n’ar erta ne
păsarea celor iubiți de ea, iubiți mult, 
pănă la jertfă.

Ce dovadă mai puternică de iubire 
ar pute să arate artista ndstră față de țera 
ei natală, decât turneul ce-1 face acum 
de la Dorohoiu la T.-Severin, semănând 
în sufletele doritdre de artă bobe prețidse 
din cununa cu care aînzestrat’o Dumnedeu.

— „De ce să mai stau aici—trebue 
să le fi dis ea celor de la Teatrul Națio
nal — când pe lângă că nu incassați nici 
atâta, ca să mă puteți răsplăti pe mine, 
mai fac și imprudența de-a plictisi seu 
pdte de a depărta lumea de la teatru?../ 
Și a plecat.

înainte însă de a părăsi țera pentru 
mult timp seu penfru tot-dăuna, inima ei 
a rîvnit să-și ia un neuitat rămas bun 
de la poporul român, pe care îl iubesce și 
l’a iubit în tot-deuna. și nu s’a sfiit să 
pună piciorul pe cele mai mici scene din 
orașele de provincie.

Când un actor din trupa d-sale fă
cea haz de-o scenă păcătosă dintr’un oră- 

' șei ore-care, spunând că nici nu pdte să 

joce cu gust, dânsa i-a răspuns: „Când 
faci teatru, nu trebue se trăiesc! de cât 
cu sufletul și nici să nu te gândesc! de 
calci pe covdre de Persia, seu pe scândură 
murdară14.

Se vede de aci câtă venerație portă 
ea artei dramatice.

Peste tot i s’a făcut și de rândul 
acesta o primire entusiastă, atât cât se 
pdte face în țera ndstră. Nu sciu decă 
artista, adorata poporului german, va fi 
fost mulțumită în sufletul ei de acest en
tusiasm provincial, ea își face în fie-care 
orășel datoria cu aceeași consciențiositate, 
caracteristica sufletelorsuperidre. Când după 
vre-o scenă puternică lumea n’o răsplătea 
cu aplausele cuvenite, fără să fie supărată 
se mulțumea să îngâne zîmbind: „se vede 
că publicul nostru nu-i tocmai dispus pe 
dina de adî!“

Și așa... Agatha Bârsescu își urmeză 
cu liniște turneul început, pe care-1 face 
din tdtă inima, cu tdtă dragostea și cu. 
tdtă părerea de rău, de care pote să fie 
capabil un suflet mare în momentul des- 
părtirei.

Z.
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„Operația Sultanului14. Diarele ru
sesc! continuă a se ocupa de cesliunea 
macedonenă „No/voje WremjcG scrie un 
articol categoric. „Trebue, cjice diarul ru
sesc, ca autoritatea Sultanului să fie limi
tată, fiind deposedat de mai multe drep
turi asupra Macedoniei. Aceste măsuri vor 
supăra amorul propriu al poporului turc, 
însă va fi o binefacere pentru Turcia. 
Sultanul trebue supus la o operațiune chi
rurgicală în provinciile europene. Ori-ce 
operațiune este durerfisă și provfică în mod 
firesc resistența organismului bolnav. Prin 
câte-va sforțări eroice se va mântui boia. 
Turcia ori va trebui să se supue la ope
rație de bună voie, ori va fi decapitată 
fără voia ei.u

Ministrul Feiervary despre proiec
tele militare.

Vineri săra s’a ținut conferența par
tidului liberal, în care s’au desbătuL cele 
două proiecte de lege militare. După des
chiderea conferenței și după-ce Szentivanyi 
Arpad a desfășurat dorințele esprimate în 
cunoscutele punctațiuni apponyiste, a 
luat cuvântul ministrul de honvețli br. 
Geza Fejervary.

Fejervaryi a cerut mai întâiu, ca parti
dul să primescă proiectele. Ca motivare a- 
mintesce, că trebue să se ia în considerare 
situațiunea politică generală, că Ungaria 
trebue să facă tot ce-i stă în putință pen
tru apărarea ei. Trebue să se ia în consi
derare situația geografică a țării, și decă 
monarchia așteptă de la aliații săi drecare 
încordare a puterilor, și Ungaria are obli- 
gamente față de ei.

La 1889 Ungaria a fost silită să 
ceră un contingent de recruți, care să 
mențină contingentul de pace. De atunci 
s'au sistemisat formațiuni mai mici, ceea 
ce a necesitat o urcare de 30,000 omeni 
în armată, din care s’a acoperit ceva în 
decursul timpului, a rămas însă mult de 
acoperit, ceea-ce nu s’a putut face pănă 
acum. Lucrurile nu se mai pot amâna 
adî. Din sporirea nouă se vine în Ungaria 
9362 fimeni pentru armata comună, și 
3000 pentru honvedime, la olaltă 12,362 
omeni mai mult de cât pănă acum. Spo- 
rindu-se contingentul recruților, trebue să 
se urce și cheltuielile cu 20 milione pen
tru monarchia întregă.

Fejervary constată, că Ungaria va 
pute să suporte partea de cheltuell ce-i 
revine, căci numărul reserviștilor de în
tregire se împuțineză în măsura în care 
se urcă contingentul de recruți. Budgetul 
statului garanteză suportarea jertfelor bă
nesc!, și crede că guvernul își împlinesce 
o datorință patriotică, atunci când cere 
votarea acestor cheltuell inevitabile.

Privitor la dorințele cărora li-a dat 
espresie Szentivanyi (dorințe cuprinse și 
în memoriul lui Apponyi) br. Fejervary 
declară următfirele:

In ce privesce cestiunea stindardului 
și emblemelor în armata comună, se referă 
la cele ce le-a declarat Coloman Szell și 
el însuși. Si dorința Majestății Sale este, 
ca cestiunea acesta să se reguleze conform 
raporturilor de drept public actual, și e 
convins, că regularea acesta se va și face 
în curând. Termin nu pote fixa, fiind-că 
soluțiunea cestiunei atârnă de mulți fac
tori.

Privitor la transferarea ofițerilor ma
ghiari în regimentele unguresci, recunosce 
că în privința acesta nu s’a esecutat prea 
înaltul rescript din August 1868. Esecuta- 
rea acestei dorințe, în formă corăspundă- 
tfire, o pune însă ministrul în vederea 
partidului. Conform rescriptului prea înalt 
din 68, oficerii maghiari vor fi readuși 
gradat în regimentele unguresci, căci deo
dată disposiția acesta nu se va pută ese- 
cuta

Relativ la reforma codului penal mi
litar spune, că pănă acum s’au făcut în 
cestiunea acesta 19 proiecte de lege și 
speră, că și acestă vechie dorință se va 
împlini, căcî ea se află într’un stadiu îna
intat, cum n’au mai fost nici-odată.

Celelalte dorințe se vor aprecia cu 
ocasia revisuirei legei militare și li-se vor 
satisface după putință. Insă nici față cu 
acestea, nici față cu dorințele din primul 
grup nu pote ministrul să facă promisiuni 
hotărîte. Rogă însă partidul să aibă răb
dare și să se mulțumfiscă cu declarațiile 
ce le-a făcut.

„Stăm în fața unei lupte man“sfîrși 
Fejervary, după cum se pote vede din decla
rațiile oposiției. Der sper, că sub condu
cerea înțelâptă a lui Coloman Szell, inte
resele țării vor eși victoridse și din lupta 
acâsta.

Un deputat condamnat la morte.
Telegraful anunță din Londra, că ju

riul Trial at bar a condamnat la morte 
pentru crimen laesae pe deputatul engles 
Lynch, fost colonel în armata Burilor, pfen- 
tru-că în calitatea sa de supus engles a 
luptat contra patriei sale.

Legea, după care a fost judecat 
Lynch, a fost adusă sub Eduard III, care 
a domnit de la 1327—1377 și care de 520 
ani este în vigfire.

Artur Alfred Lynch, care mainainte 
fusese corespondentul unui <Jiar engles în 
Paris, a plecat la 1899 în Africa de Sud. 
El este actualmente în etate de 42 ani și 
e născut în Australia din părinți irlandesi. 
Pe la sfîrșitul anului 1899 s’a dus în Pre
toria și Iohannesburg, s’a naturalisat în 
Transvaal și a organisat o brigadă com
pusă din 70 de omeni, și ajunse coman
dantul ei. A participat în campania din 
Natal și în lupta de la Glenkoe. După 
ocuparea Pretoriei s’a întors în Europa, 
unde a luat parte activă la propaganda 
intreprinsă în favorul Burilor. Domiciliul 
îl avea în Paris. Simpatiile sale pentru 
Buri au plăcut așa de mult conaționalilor 
săi irlandesi, în cât la 1901 fu ales depu
tat în camera comunelor. Englesii au 
considerat acestă alegere drept urni - 
lire a Angliei și au declarat, că îndată 
ce își va pune piciorul pe pământ engles, 
îl vor aresta.

Incheiându-se pacea, Lynch s’a în
tors în Iunie 1902 în patrie. Sosind în 
Newhaven, fii arestat și în aceeași di su
pus interogatorului. De atunci și pănă 
acuma a stat în arest, fir acum i-s’a ju
decat procesul înaintea juriului Trial at 
bar, care l’a condamnat la morte.

Lynch s’a purtat în tot cursul pro
cesului forte liniștit și în timpul ce ju
decătorii chibzuiau asupra sentinței, el 
conversa prietenesce cu gardiștii Diarele 
englese propun grațiarea lui Lynch și 
însuși ministrul de interne ar fi declarat, 
că va propune regelui grațiarea. Irlandesii 
îl consideră pe Lynch martir național, 
de ore ce purtarea lui a fost espresiunea 
adevăratelor sentimente ale Irlandesilor.

SOIRILE BILEI, y
Ianuarie

Fasiunile asupra datoriilor Inta
bulate pe case ori moșii. Cei ce plătesc 
interese pentru datorii, seu rente inta
bulate pe case și pământuri ale lor, do
bândesc un scădăment al dării suplemen- 
tare, adecă al aruncului după darea de 
casă și pământ, decă fac în timpul pres
cris de lege fasiunile lor asupra acestor 
datorii intabulate. Fasiunile se pot face 
pănă la 31 Ianuarie st. n. 1903 pe 
blanchete, ce se capătă Ia tfite primăriile 
(antistiile) comunale și se pot preda în 
decursul firelor de oficiu provădute cu da
tele și cu subscrierea necesară. La cas de 
bfilă seu ivindu-se altă piedecă, din pri
cina căreia cineva n’a putut preda la 
timp fasiunea sa, celui împedecat îi stă 
în drept a face o cerere de justificare, ară
tând căușele, pentru cari a fost împie
decat și înaintând fasiunea datoriilor sale 
pe imobile pănă la 15 Februarie n. 
c., tot la primăriile comunale și la percep- 
toratele orășenesc!. Gel-ce n’a înaintat fa
siunea sa pănă la 31 Ianuarie n., seu 
n’a justificat întărdierea ei pănă la 15 

Februarie st. n. 1903, pierde avantagiul, 
ce i-1 dă legea pe acest an, adecă nu i-se 
mai scade nimic din aruncul după casă și 
pământ.

Moștenitorul Germaniei în Rusia. 
Primirea splendidă făcută principelui im
perial al Germaniei în Rusia este comen
tată și lăudată în tfită pressa germană. O 
delegațiune a municipalității i-a oferit 
pâne și sare și i-a cetit o adresă în nem- 
țesce, concepută în termini entusiastici, 
prin care au dis, că salută „pe fiul adora
tului și popularului suveran al Germaniei.“ 
Prințul a înmânat Țarului Nicolae un mi
nunat model al unui bastiment german, 
ca un cadou din partea împăratului Wil
helm. Prințul era se plece la Nowgorod 
spre a inspecta regimentul Wiborg, al 
cărui șef este tatăl său, der a renunțat 
în ultimul timp din causa unei ușfire in- 
disposiții.

Afacerea Nessi. Diarul „M. N.u scrie 
următfirele: Deputatul Nessi fiind citat îna
intea juriului de onfire al brigădii în 
cunoscuta afacere de la Clușiti. Aici 
a rostit un discurs de apărare, apoi 
șî-a dat dimisia din rangul de ofițer. 
Juriul însă, în sensul reguanientului. 
i-a respins dimisia. După acâsta Nessi 
a plecat din sală. — Un alt diar scrie, 
că în fața juriului Nessi șl a dat dimisia. 
motivându-o într’un discurs, care a provo
cat scene tumultufise. Președintele che- 
mându-1 la ordine, Nessi a protestat de
clarând, că va părăsi sala. Și-a descins sa
bia și a vrut se plece din sală. Atunci că
pitanul l’a declarat arestat. — „Forte bine11, 
răspunse Nessi, „vă fac însă atent, că sunt 
deputat11. Ofițerii au vrut să-l rețină, der 
Nessi nu voia se se întfircă în sală, decât 
după-ce colonelul i-a declarat, că plecarea 
lui va fi interpretată așa, că fuge dinain
tea juriului. Atunci Nessi s’a întors și a 
declarat, că nu mai vre să facă parte din 
corpul ofițeresc. Cu acesta s’a terminat 
ședința, și Nessi și-a anunțat dimisia tele
grafic ministrului de honvedi.

„Albina11 și „Concordia11.Directorul 
„Albinei11 din Sibiiu, d-1 Partenie ( osma, 
în urma soirilor tendențidse colportate prin 
diare cu privire la „Albina11 și la persona 
d-sale, publică în „Magyar Penzugyu o de
clarație în care arată, că „Albina11 prin 
lichidarea „Concordiei11 n’a suferit perderi 
mai însemnăte și că bilanțul afacerilor 
nici-odată n’a fost atât de splendid ca 
anul trecut. In același timp declară, că nu 
este adevărată soirea, ce se colporteză pe 
socotela d-sale anume, că ar ave de gând 
să se retragă de la conducerea „Albinei11.

Proces de presă. Din Turoț-St.-Măr- 
tin se anunță, că procurorul a intentat 
proces de pressă contra d-lui Nicolae 
Pietor, editorul și redactorul foi „Poutsno 
Zahavne Knihy“ pentru-că"a publicat poesii 
„agitatorice11. Pertractarea finală se va 
ține la 10 Februarie. Cu două săptămâni 
mai târziu, la 23 Februarie se va per- 
tracta procesul contra d-lui Svetozar 
Hurban.

Alegere de paroch în Satulung. 
Duminecă în 25 Ianuarie s’a făcut în co
muna Satulung alegerea parochului al 
doilea la biserjca Sf. Adormiri. Sinodul 
electoral era presidat de părintele pro
topop V. Voina. Candidați au fost trei : 
Romul Verzea, capelan la biserica ss. Ar- 
hangeli din Satulung, Zenovie Popovici, 
actualmente învățător în Satulung, și 
Virgil Negru. Părintele Verzea a obținut 
86 voturi, Zenovie Popovici 132. Acest 
din urmă a fost declarat ales. După cât 
suntem informați, alegerea se va protesta.

Poliția presei. Prim procurorul din 
Clușiu a dat în judecată diarul maghiar 
„Szebben- es Fogaras vârmegye" pentru-că 
a publicat articole politice fără să aibă 
cauțiunea prescrisă. Proprietarul și redac
tor responsabil al (Jianilui, Hugo Gzobor 
(Fischer) a fost condamnat la judecătoria 
din Sibiiu la 100 corone amendă seu opt 
<jile închisfire ca pedepsă principală, și la 
20 corfine amendă ca pedâpsă secundară.

Un nou diar săsesc. In Cohalm a 
început să apară un nou <liar sub titlul 
„Repser Burgvogtu. Redactorul ei va fi 
Wilhelm Herman, care mai înainte era 
redactor la „Săchsich -Regener - Wochen- 
blatt'.

Ciocnire de tren. In diua de 24 Ia
nuarie trenurile nr. 506 și 662 s’au ciocnit 
în gara Teiuș. Locomotiva trenului 662 a 
suferit mari stricăciuni. Victime de ,'fimenl 
din norocire n’au fost.

Pentru „Casa națională11 au mai 
intrat contribuiri de la domnii: Nicolau 
Stupariu, locotenent (Agram) cor. 2. Ni
colau Moldovan, protopop, (Nocrichiu) 2 
cor. Mariu Elekes (Velecheriu) 4 cor. Ge
rasim Domide, protopop, 2 cor. Dr. Leon 
Scridon, 2 corone loan Corbul (Bistriță) 
2 cor. Dr. Mihail Gropșan, advocat, 5 cor. 
Dr. Petru Cornean, advocat, 5 cor. Dr. 
George Anca, când, de adv. (Oravița) 2 
cor. Dr. Ilie Iancu, medic 3 cor. Ilie Moga 
preot (Săsciori) 2 cor. Romul Furdui, pro- 
top. (Câmpeni) 3 cor. Ioan Man, proprie
tar (Riciul de câmpie) 4 cor. Nicolau Zi- 
gre advocat (Oradea mare) 5 cor. Teo
dor Andru paroch și Dimitrie Turla, în
vățător (Kiskoh) 1.60 cor. Teofil Drago- 
rair proprietar (Lupoaia), 2 cor. Victor 
Fincu 1 cor. Cornan Gligor, înv. gr. cat. 
(Sibiiu). 1 cor. Dr. Emil Gerasim, advocat, 
(Aiud) 5 cor. Simeon Șchiopii, comerciant 
(Verșeț) 1 cor. A. Crenian, dir. de bancă, 
(Reșița) 2. Petru Checicheș, paroch, (Apa- 
hida) 3 cor. NicolaeJBorza, paroch, (Viștea 
infer.) 2 cor. Stefan Tulvan, învățător, 
(Pesteș) 1 cor. Vincențiu Pop (Jebelin), 
4 cor. Vasilie Vasilca, (Daia-română) 2 
cor. Mihail Cherebețiu, paroch, (Bogata ro
mână) 8 cor. Dr. Alesandru Andressi, me
dic (Petrovoselo) 5 cor. George Pop, dir. 
de finanțe, (Nyiregyhăza) 3 cor. Dr. George 
Miclea, advocat (Alibunar) 5 cor. Iosif 
Goga, paroch (Rășinari) 2 cor. George Pop 
de Băsesci (Băsescî) 10 cor. Francisc Hossu 
Longin, advocat și soția (Deva) 10 cor. 
Dr. Ludovic Ciato (Sibiiu) 3 cor. Dimitrie 
Moldovan, protop., și soția Ioana n. Boiu (Si- 
ghișora) 5 cor. Dr. Hosanu, medic (Brașov) 
10 cor. Ilie Măcelăriți, proprietar (Gura- 
riului) 2 cor. In total cor. 894.70. Sibiiu, 
23 Ianuarie 1903. Dr. G Diaconovich.

Mirfisă împușcată. In comuna Zse- 
dan-Patak s’a întâmplat la 24 Ianuarie o 
dramă sângerfisă. Țepeș Ion Nicolae a 
ucis printr’un glonț pe Paraschiva Fruca 
— din gelosie. Ucigașul a fost prins și dat 
pe mâna gendarmilor. Nenorocita fată, 
care era miresa ucigașului, a murit în 
chinuri mari.

Arestarea unui diarist rus. Diarul 
rusesc „Novoje Vremjau a publicat dilele 
acestea un articol, sbiciuind' tendințele 
absolutismului în Rusia. Din cadsa acesta 
redactorul diarului a fost arestat. El va 
fi deportat în Siberia.

Telegrafia fără sîrină. Din Londra 
se anunță următfirele: Sistemul lui Mar
coni a fost introdus în flota și armata 
englesă. De curând sub-ofițerii și soldații 
instruiți pe vasul-școlă al lui Marconi „Ver
non11, au dat depline dovedi despre cunos- 
cințele căpătate în acestă privință și des
pre marea importanță a sistemului, pentru 
scopuri strategice. Intre centrele principale 
ale armatei de uscat și marinei, Aidershot 
și Portsmouth, se stabilise o legătură de 
telegrafie fără sîrmă cu ajutorul unui 
balon captiv. Cu ocasia experiențelor, sol
dații au dovedit că cunosc forte bine ma
nipularea și sunt gata să-l aplice în timp 
de răsboiiî. Toți acești soldați au fost 
formați în batalion de telegrafișri, pe bor
dul vasului „Caledonia11 și trimiși să ia 
parte în campania contra Mullahului și se 
aplice în acestă campanie sistemul în 
cestiune. In primul rând este vorba despre 
stabilirea la timp a unei legături între 
două colfine și a înlesni prin ordine tri
mise și primite la timp o operațiune si
mulantă a acelor colone. Din punct de 
vedere militar, scopul principal al telegra
fului lui Marconi, afară de menținerea eo
ni unicațiunei între detașamentele de ecle-
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rori și trupele răslețite, cu colona prin
cipală — el mai pdte înlesni o cooperare 
sigură a două seu mai multe coldne des
părțite, ce ar merge în direcție concen
trică asupra unui inamic comun. Deta
șamentul engles e provădut cu balone și 
fel de fel de instrumente și aparate ne
cesare.

Lupii. Cu ocasiunea Bobotezii o 
trupă de flăcăi, cari umblau ca „irodi" 
prin satele din județul Puma, au fost ata
cați nu departe de orașul Focșani de o 
haită de lupi. Tocmai atunci trecea pe 
acolo un tren, care s’a oprit și i-a scăpat ' 
din gura morții. Ajutorul însă a sosit în 
parte prea târdiu, căci patru din cei dece 
căduseră deja jertfă fiarelor flămânde.

Urmările limbuției. In Hamburg un 
negustor a cumpărat de Crăciun o garni
tură de blană. Când făcea tîrgul, negusto
rul spuse vendătdrei, că blana nu o cum
pără pentru nevasta sa, ci pentru o altă 
damă. Fata, credend, căaajuns în posesiu
nea unui secret important, alergă sera la 
nevasta negustorului și îi spune: „Coconă, 
bărbatul d-tale a cumpărat adi o garnitură 
de blană pentru o damă". Atât i-a trebuit 
femeii, care era geldsă din cale afară. Fără 
să mai cerceteze, cum și pentru cine, se 
otrăvesce. Grație intervenției grabnice a 
medicului, dama fu salvată și atunci se 
descoperi secretul. Bărbatul ei a cumpărat 
în adevăr garnitura pentru o altă damă, 
rugat însă de bărbatul aceleia, ca fiind cu
noscător de blănării. Negustorul a dat în 
judecată pe fata limbută pentru calomnie, 
și afară de acesta stăpânul ei a dat’o afară 
din serviciu.

Boia de vite și rîinători în comit. 
Ternavei-mari s’a declarat ca stinsă, așa că 
târgul de râmătorl din Cohalm se va ține 
fără nici o pedecă.

Tn magazinul de încălțăminte I. 
Sabadeanu Brașov, Strada Porții Nr. 10 
care de 34 ani se bucură de un renume 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de tdte soiurile pentru domni, dame și 
copii, de iernă și de vara, se p<5te procura 
încălțămintea cu pr țuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

Din Bran.
— Ianuarie 1903.

Un început îmbucurător de progres 
s’a putut constata ârna acesta în comu
nele Branului, când cu ocasia sărbătorilor 
de Crăciun, din inițiativă privată, s’a aran- 
geat o prea frumosă festivitate la școla 
centrală română gr. or. împreunată cu dis
tribuirea de tot felul de îmbrăcăminte și 
requisite de școlă la elevii lipsiți de mij- 
loce ai acestui institut.

Era un moment într’adevăr înălțător 
a privi la fețele pline de bucurie împreu
nată c’un fel de mirare plăcută, ale elevi
lor, când s’au vedut înaintea „pomului de 
Crăciun" splendid luminat și așa de încăr
cat cu atâtea bunătăți!

Pentru cei mai multi va fi fost. în- 
tâiași dată în viață, cu atât mai adânc și 
pentru înt.rega lor viață li se va fi înti
părit în minte și vor fi venit la convin
gere, că totuși mai sunt inime nobile, 
cari se gândesc și la sortea celor săr
mani.

Festivitatea a decurs de cea mai com
pletă ordine. A asistat mult public și în 
fața tuturor se cetea satisfacția pentru un 
lucru pe deplin reușit.

Se vor fi găsit, în orî-ce cas forte 
puțini, cari au avut de obiectat, că ser
barea pomului de Crăcin, nu este un obi- 
ceiu românesc, ci nemțesc. — Așa este. 
Der pentru ce nu am imita un lucru atât 
de frumos și noi, și de ce nu l’am adopta 
și noi, când vedem, că tot mai mult se 
răspândesce și la alte popore, chiar și la 

1 acelea, cari urăsc pe Nemți.
Frumosul cuceresce făr’a întreba de 

naționalitate.
De altcum sunt convins, că și acești 

sceptici au rămas pe deplin satisfăcuțî, cu 
atât mai vîrtos, că s’a căutat a se da 
acestei ceremonii un caracter acomodat 
felului cum îi place Românului.

In mijlocul unei săli de școlă spa- 
țiose, pe -deplin întunecate, în jurul unei 
icdne orientale de jur împrejur iluminată, 
stăteau doi falnici bradi îmbrăcați în sute 
de flăcări.

Drăgălașul cor al școlarilor sub di- 
bacea mânuire a conducătorului lui, a in
tonat frumoșele colinde „Nascerea Ta Cliris- 
tose“ și „Trei Crai de la Răsărit11, er de- 
clamările „Isus și învățătura", Limba mea“ 
și declamațiunea pentru bineiăcători, au 
impresionat și înălțat tote inimele. A ur
mat frumosul discurs al d-lui președinte 
al eforiei G. Babeș cu cnnoscuta-i vervă 
și sentiment, după care a urmat, distribui
rea obiectelor ce a durat mult, căci obiecte 
erau multe și tot lucruri folositore cu 
deosebire la gerurile, cari au urmat.

Frumos a fost, că fiecare elev a mai 
primit caiete, creidne, penițe și tocuri, 
lucruri ce după vacanțe sigur li-au cădut 
bine.

Meritul reușitei îl are zelosul învăță
tor și director al șcălelor centrale N. Run- 
ceanu, care nu a pregetat nici o oboseiă 
pentru reușita acestei festivități, er după 
aceea sprijinitorii, cari au contribuit cu bani 
și obiecte,

Tătă lauda neguțătorilor din Bran, 
cari s’au distins nu numai prin faptul, că au 
dat o mulțime de obiecte și parale, der 
modul cum l’au dat, plăcerea cu care au 
contribuit, merită tătă recunoscința.

Ne-ain mirat forte mult constatând 
răcelă tocmai din partea acelora, de la 
cari ne așteptam mai mult la o îmbrăți
șare a festivității.

li scusăm însă, fiind anul acesta nu
mai începutul, și ne esplicăm lucrul ca o 
reservă fată de ori-ce lucru nou, și suntem 
convinși că în anii viitori aceia cari sunt che
mați a o face, vor îmbrățișa și sprijini cu 
căldură acestă întreprindere nobilă.

y-

Soiri locale.
Procesele de pressă ale d-lor Lurtz 

Korodi, Dr. Orendi și Dr. Liess se vor 
judeca la 3 Februarie înaintea curții cu 
jurați din Târgu-Mureșului.

Representanțacomunală a orașului 
Brașov este convocată în adunare gene
rală pe dina de Mercur!, 28 Ianuarie, 
eventual Joi 29 Ianuarie 1903 la orele 3 
p. m. în sala de la Casa Sfatului. La or
dinea dilei sunt 37 puncte. Acesta adu
nare generală va fi precedată de o adu
nare extraordinară convocată tot pe Mer- 
ctiri 28 Ianuarie la orele 2'/2 p. m. La 
ordinea dilei acestei adunări extraordinare 
va fi: Alegerea unui practicant de fo
restier.

Copii mușcați. Vineri sera în fața 
gimnasiului român un câne mare negru 
M mușcat doi ucenici de la legătoria de 
cărți a lui Herz. Copii au fost trimiși la 
institutul Pausteur din Budapesta.

Câte servitore sunt în Brașov? 
La ordinul fișpanului din comitatul Brașov 
s’a făcut recensământul fetelor, cari slu- 
gesc în Brașov. După acest recensământ 
anul trecut erau în serviciu din comita
tul Brașovului și din oraș: 14, Odorheiu: 
64, Treiscaune: 98, Ciuc: 695, din alte co
mitate 135. Suma = 1006. „Br. H.“ adu
când soirea acesta, își esprimă îndoiala 
asupra esactității numărului. Numita foie 
crede, că în Brașov sunt mult mai multe 
servitdre.

cu o săptămână de la însuși V. E. Moldo-, 
van,— care se subscrie acum „redactor la 
„Tribuna", — un răspuns la întâmpinarea 
din cestiune, pe care noi într’aceea o pu
blicasem.

N’am dat loc răspunsului lui V. E. 
M. fiind-că conține o nouă sfidare a bunei 
cuviințe, nu se referă de loc la obiect 
și V. B. M. vrea să trâcă prin el peste 
datoria de ondre de a dovedi afirmările 
injuridse la adresa d-lui A. Paul, ori de a-i 
da satisfacția cuvenită. Dânsul esclamă: 
„Eu am altceva de lucrat (!) și nu-mi pot 
pierde timpul cu.... Mnealui“.

Decă V. E. Moldovan va fi de altă 
părere, se poftescă să-și publice răspunsul 
său în „Tribuna11.

Noi ne mărginim a reproduce de
clarația de mai jos, ce i-s’a trimis „Tribu
nei" din partea unui număr mare de mem
bri ai inteligenței nostre române din Bra
șov, și prin care se constată urraătorde:

Declarație.»
„Ne-a venit la cunoscință, că într’un 

articol publicat în „Tribuna11 (Nr. 232 a. 
tr.) și semnat de d-1 V. E. Moldovan, se 
afirmă între altele despre d-1 Augustin 
Paul, redactor la „Gazeta Transilvaniei11 
în Brașov, că d-sa ar face intrigi și esclu- 
sivism confesional. în urma cărora inteli
gența română din Brașov Par ocoli.

Deore-ce în acele rânduri ale numi
tului articol, membrii inteligenței române 
din Brașov se văd aduși ca martori ai 
afirmărilor d-lui V. E. Moldovan — noi 
subsemnați!, lăsând partea literară a po
lemicei iscate între domnii A. Paul și V. 
E. Moldovan în răspunderea amândurora, 
ne simțim moralicesce obligați a declara, 
că n’avem a ne plânge de nici un fel de 
intrigi seu esclusivism confesional din par 
tea d-lui Aug. Paul, care se bucură în mij
locul nostru de un bun nume ca diarist 
zelos, cu cele mai bune sentimente ro
mânesc], și că prin urmare acele afirmări 
și insinuări nu sunt de loc întemeiate.

Brașov, 3 Ianuarie 1903 st. n.
Axentie Severn, Iosif Pușcariu. B. 

Baiulescu, paroch și protop gr.-or., N. P. 
Petrescu, Petru Pop, jude de tribunal, loan 
Lengeru, Ioan Popea, Vasile Sfetea, pa
roch, Lazar Nastasi, Dr. Ioan Hosanu, Dr. 
G. Baiulescu, Nicol. Fluștureanu, Nieolae 
Fizeșan, preot militar, I. Socaciu, I. Săbă- 
deanu, loan Dușoiu, Nieolae Dtișoiu, Al. 
Dușoiu, Dr. 1. Blaga. Iosif Maximilian, pa 
roch in Brașovul-vechiu. Ioan Aron, direc
tor, Dr. loan Moșoiu, Ioan 1. Bnrduloiu, 
comerciant, A. Pușcariu, inginer de mine, 
Dr. Dionisie Roman, când, advocat, I. Da
rio, A. Mazucchi, Mihail Navrea, profesor, 
Mihail Popovici, Dumitru Lupan, profesor, 
Nieolae Sulică, profesor, Dr. Octavian Pa- 
velea, când, de advocat, Pompeiu Eliu, 
Iosif Maxim, inginer, Romul Frateș, Radu 
Prișcu, Ioan Suciu, N. Sloicovici, Mateiu 
C. Jiga, Spir. Boita, Ioan Spuderca, loan 
I. Lăpedatu, Teodor Spuderca, Nieolae 
Puiu, Amploiat, Ilie Savu, comptabil, Zo- 
sim Butnaru, 1. N. Bidu, comerciant, Dr. 
I. Fruma, Gregorio Popescu, Nieolae Oan- 
cea, învăț., N. Puian. Dumitru Popp. Flo- 
rea Pernea, Teodor T. Ghristan, G. Voicu, 
Stefan T. Median, George Neguș, Drago- 
mir Pulpaș, Stefan Beli.ndescu, Stefan Ki- 
cornban; Vasile V. Ardelean, Radu Mai- 
lat, Ioan N. Gămulea “

Din parte-ne mai constatăm, în fine, 
că „Tribuna" în loc de a-șî esprima pă
rerea să-de rău, că în colonele ei s’au 
scris astfel de lucruri în prejudițiul bunei 
reputațiuni a unui diarist român, află de 
bine a publica întâmpinarea de mai sus 
sub rubrica pentru care redacțiunea ei 
{vide N. E. Moldovan) „nu ia nici o răs
pundere".

O constatare.
„Tribuna" din Sibiiu n’a aflat de cu

viință a publica întîmpinarea, ce i-a adre- 
sat’o colaboratorul nostru A. Paul,'la arti
colul insultător și calumniator al lui V. 
S. Moldovan. In schimbam primit înainte

Fdmetea in Bretagne.
Un țipet de alarmă răsună în timpul 

din urmă în presa din Paris. Înainte cu 
câteva săptămâni se audiau numai câteva 
apeluri modeste. O anchetă, ce s’a ordo
nat în pripă a descoperit o miserie din 
cele mai durerose. Bretonii sunt un popor 
vertos, modest, der în același timp și 
mândru. A trebuit să fie ajunși la despe
rare, pentru ca sa se decidă a apela la 
mila publică. Insă erna e grea și stomacul 
n’are ce digera deja de mai multe luni

Aici nu mai ajută mândria. Gând copiii 
strigă după pâne, mamele trebue se mergă 
la cerșite.

Și care este pricina acestei miserii? 
Sardelele au dispărut subit de pe lângă 
costele Finisterrei și ale Morbihanului. S’a 
mai întâmplat asta și mai nainte. Pentru 
ultima oră înainte cu 12 ani. Adevărat 
că atunci nu în măsura, în care au dispă
rut acuma. Pentru a găsi analogia cașului 
present, trebue să mergem îndărăt cu 
vr’o 60 ani. Cdstele Bretagnei sunt acope
rite de numărdse fabrici pentru conserve de 
sardele. Și Bretonii lucreză la aceste fa
brici cu mic cu mare. Acuma s’au retras 

( sardelele și patru-deci de mii de pescari 
stau cu brațele încrucișate, er o sută de 
mii de muncitori rabdă fâme.

înainte cu 12 ani, când sardelele 
s’au retras de pe lângă cdstele Finisterrei 
pescarii s’au dus după ele pe cdstele Por
tugaliei. Der espediția acâsta n’a dat re- 
sultatul dorit. Recolta pescuitului n’a fost 
destul de abondentă, călătoria prea lungă 
și prea costisitore.

Pentru a se vede reducerea fabrica- 
țiunei, ajunge se cităm câteva cifre: In 
Guiluinec, unde patru fabrici furnisau 
28.000 lădi de sardele, în fie-care ladă cu 
câte 100 cutii, anul acesta n’au furnisat 
nici 100 lădi. In Douarneuz, unde în anii 
precedenți trei fabrici espedau câte 27— 
33.000 lădi, anul trecut s’au espedat8500. 
Cunoscuta firmă, Amieux, care exporta 
câte 10 rnilidne de pesci, anul trecut n’a 
esportat de cât 2 milione. Alte fabrici 
nici n’au lucrat tot anul.

In timpuri normale budgetul unui 
pescar breton este de 900 fr. pe an. Gincî 
sute câștigă cu pescuitul sardelelor, 200 cu 
pescuitul altor pesci, 200 câștigă nevasta 
sen fata în fabrică. Anul trecut nici a 
treia parte nu putură câștiga.

Pentru alinarea miseriei s’au format 
comitete.
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LA

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

se deschide nou abonament, la care învitărn 
pe toți amicii și sprijinitorii fdiei 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.
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Diverse.
Viclenie țărănescă. Un țăran întră 

într’o băcănie și cerii o bucată de pâne 
de 5 bani. După-ce luă pânea în mână, 
se gândi un moment și dise: „Mai bine, 
să-mi dai un pahar de rachiu. Ia pânea 
îndărăt". Și băii rachiul. — Gând voî să 
iasă afară, băcanul îl opri: „N’ai plătit 
rachiul !" — „Ți-am dat pânea pentru el". 
— „Der nici pânea nu ai plătit’o.11 — „De 
aceea nici nu o iau, ți-o las d-tale“ — 
răspunse țăranul și plecă.

Sosiți in Brașov.
Pe dina de 24 Ianuarie n.

Pomul verde: Petra, farmacist, Bucu- 
resclj Weiss, Oradea; Koller, Pesta.

Europa; Dimian, comerciant, Galați: To- 
mescu, preot, Câmpina: Persian, cassier, Abrud; 
Link, Freudental ; Boltresz, Cs. Dânfalva: Bau 
Cs. Karczfalva; Hoffmann, Teschen ; Retezar, Clu- 
șiti :Fodor, Schwaz, Pestă ; Hoynigg, Gross, Sikora, 
Moga, Viena.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil-: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mnreșiaw' 
din Brașov. 

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

e lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
omaudație.)

Scrieri istorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul c -r. 1 (cu posta c r. 1.10)

Viața și operile lui Andreiu Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiti, prof. ord. la preparandia din Blașiti, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for 
marea unui fond pentru Internatul pr- pa
ra 'dial din Blașih,

„Colonel David baron Urs de 
Maryina La Solfermo și Ltssa**, inte
resanta și eminenta conferențâ, ce a ți- 
nut’o d-nul co onel c. și r. Francase Huger 
in reuniunile militare dela Brașov și 81 
buu. Broșura conține și două portrete bine 
reușite ale baronului Urs, unul din anii 
de mai înainte, cân i încă era major, 6r 
altul din timpul mai recent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum ș’ ilustrațiunea 
mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
(plus 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
lăncii*, >tpHt;l dat i-ătrâ ministetui de 
interne D. P n zel prin d I Dr. Amos 
/•-(Ucu u causa fondului p-ntru monumeu- 
tu lui laucu. Prețui este 1 cor'nă. In Ro 
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

„Plutea Viteaul*, tradițiunl, legende 
și sohițe istorice, de loan dup-lleteganul. 

U a mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind fdrte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
u .de a umb at Pintea. Prețul 40 bani. 
plus6 bani poito.

„llomânul in sat și la oste*. 
Acesta este titlul unei nouâ cărticele, oe 
d-1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Iheiing traducere de Teodor V. Păcă- 
ț'an. Prețul 2 cor. (-|- 10 b. port ■).

„ David Almășianu*, schițe bio
grafice de loan Popea. BroȘura acesta, 
presantă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„1 Sranul român și ungur din 
Ardeal*, studiu psihologic popoial de I. 
l'aul. Prețul 1 ror. (-|- 5 b. pi rto).

Mănăstirea Putna în Bucov na de 
Iraclie Pommtnscu. Prețul 20 b. (-j- 3 b. 
porto.)

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

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

Vol. I Agrologia, său Agricultura 
ge î^rală. 34 cole de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
ni ter de Agricultură al României cu de
ci • a Nr. 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Voi. IL Eitotechnia, seu cultura 
spec ală a plantelor, 38 cole de tipar cu 
2l)2 figuri în t xt. Carte prem ată de Aca
demia Română ou pr-miul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă <9 corone.

Vol. III. Zootechnia, sâu Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim- 
pre..nă cu lâuărie. și lăptăria, 49 oble de 
t par cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Kurală, său or- 
gaoisațiunea și administrarea moșiilor mari 
și mici. Costă <9 corone.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limt a și litera ura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
uostră, care tratâză tote cestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitor» la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, nvățător la șcbla 
principală română din L-pușul-Unguresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. (pl, 5 b. 
porto.)

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

România aqricolă, studiu econom c de 
Dr. George Maior, profesor de agricultură 
și fost estimaior espert la banca agricolă. 
Motto: „Sărac m țâră săracă44. Emines.u. 
Prețul 2 cor. plus lv b. porto.

însoțirile de credit împreunate cu 
îusoțirl de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură d n comic. Sibiiului. 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-|- porto 
20 bani.)

„Cartea Plugarilor*1 sâu povestiri 
economice deppre grădinărit, economia câm
pului, cescerea vitelor14 etc. scrisă de loan 
Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 b. 
(-{- 6 b. porto),

„BtupărltuF, întocmit cu deosebire 
neutru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, de. 
Const. Dimian, preot în Brețo.u. 0 carte 
de 154 pag. format mare 8° Prsțul cor. 
1.60 (ou posta cor. 1.70)

Grădina de legume, de Joan 7< 
Negruțiu, profesor în Blașiti. Pentru popo
rul nostru, scrierea d lui orof. Negruțiu, e 
de cel mai mare folos practic. Costă 50 b. 
(plus 5 b. porto).

Vinuri d.inpbme, de Gr. Halin 
prof. Este o carte în care se dau esplioați 
și învățături amănunțite asupra modului 
cum este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pome. Prețul 40 b. (cu posta 45 
bani.)

„Sfaturi do aur44, pentru sătenii ro 
mâni de totă starea și etatea, de Aron Boca 
Velcheranu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.)

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

„Cultura si îngrijirea grâului44, de I. 
F. Negruțiu. Pr. 14 b. (plus porto 5 b.)

„Economia44, pentru școlele poporale, 
de Teodorii Roșu. Prețul 60 bani (plus 
porto 5 b.)

„Buna chivernisală14, de Teodor V. 
Păcățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.)

Cărți pentru comerciant?
și funcționari de bancă;

Introducere în contabilitate și 
contabilitatea înpartidă simplă, de 1. 
C. Panta. 0 eart-< bună pentru a învăța cu 
ușurință contabilitatea Pagini I — V i II ‘ -|— 
213. Prețul 2 cor (-f- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială** de /. C. Panțu. Conține 
modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recoman lafiunl .și acreditive: scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunî cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupbne etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. C. Punțu. Acestă bro
șură conțiue: afacerile de credit cambial 
g? afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(4- 10 bani porto).

Un capitol din Contabilitatea 
dudă iei. C. Panțu. Tractezi principiile 
contabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
ple. Prețul 1 cor. (-|- 10 b. p.)

Procent, Promil, Interese și Peo
ria conturilor cu- rente de I. C. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe (file într’un mod practic; sunt 
mai multe asemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (J-10 b. porto.)

Cursul la bursa din Viena,
Din 21 Ianuarie n. 1903.

Renta ung. de aur 4(,/0......................121.25
Renta de corone ung. 4% , . . ‘. 9 55
Impr. căii. fer. ung. în aur 3*/2°/0 . 9365
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 . 99 10
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 101 50
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.—
Impr. ung. cu premii......................201.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.—
Renta de argint austr......................... 101.—
Renta de hârtie austr......................... 101.05
Renta de aur austr............................121 —
Rente austr. 4°/n de corone . . 101 50
LosurI din 1860.................................... 156.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.70
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 747.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 701 75
Napoleondorî . .................................. 19.07
Mărci imperiale germane . . . 117.12 l/2
London vista ............................. 239.85
Paris vista.................................. 95 40
Note italiene .................................... 95.30

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

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

Convocare.
Reuniunea de împrumut si păs

trare „Speranța44 va ține a XVIII a

Adunare generală ordinară 
în Borgo-Prund, la 28 Februarie n. 
1903, la orele 3 d. a.

Obiectele:
1) Censurarea rațiunilor, statorirea

bilanțului și împărțirea dividen
delor.

2) Propunerile direcțiunei și ale con
siliului de inspecțiune.

3) Restaurarea direcțiunei conform
§ lui 30 din statute.

4) Alegerea consiliului de inspecțiune
5) Propunerile membrilor.

Pentru cașul, când la acest ter
min nu s’ar aduna membrii de ajuns 
în înțelesul statutelor, tot prin acest 
anunț se convbcă a doua Adunare 
generală, pre 11 Martie 1903 la 4 
ore p. m.

Borgo-Prund, la 25 Ian. 1903.
Dr N Hăngănuț

(821).l—1 dire torul reuniunei.

| *|2 Kilo fulgi de gâscă, |
-----  numiri <»O cr. ------ M
Trimit f/2 Kilo fulgi de gâscă ce- 

țg nușii curățit gata CU SbO cr. Caii- 
M tate mai bună numai 70 cr. ții 
m în pachete de 5 Kilo cu p ista, cu 

r & m b u rs ă. ssW HI
I .5. Krasi», r ‘ ' 
sj in Smicltow, bei Prag, (750). ™

Betlfedernhandt ng jjj 
iv, bei Prag, (750). rJ

HW* „Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde

la Eremias Nepoții.
919 - 19( 2

-grh szâm. AHVERESI HIRDETONY.
Alulirt birds; gi vegrehajtb az 1881. evi LX t-cz. .102. § sa Ortel- 

mâben ezennel kozhirre teszi, hogy a zernesti kir. jârâsbirosâgnak 1902 
evi V. 442/1. szâmu vfgzâse kOvetkeztâben Puscariu Jozsef bras-oi 
ugyvâd Altai kâpviselt „Parsimonia44 tak.-pânzt. intezet javâra Plotogea 
Gr. Bafta 6* Cojocariu A. Măria also-moecsi lakosok ellen 80 kor. s jâ- 
rulekai c-rejeig 1902. 6vi Deczember ho 7-ân foganatositott kielegitesi 
vâgrehajtăs utjAn lefoglalt 6s 797 kor. — fillârre becaiilt kovetke;-â in- 
gosăgt k u. m : tehenek, hâzi butorok stb. nyilvânos ârverâsen eiadatnak.

Mely ârverâsnek a zernesti kir. jarâsbirosâg 1902 ik 6vi V 442/2 
szâmu vegzese folytân 80 kor. tokekoveteles, ennek 1902. âvi Julius 
ho 10. napjâtdl jârd 6°/0 kamatai, 6s eddig osszesen 51 kor. 70 filldr- 
ben birâilag mâr megâllapitott koltsegek erejeig AlsO Moecsen Plotogea 
G Safta es Cojocariu A. Măria lakâsân leendo eszkozlesere 1903 evi 
Februar ho 14 dik napjânak d e. 10 obja hatâriddul kituzetik. 6s ahhoz 
a venni szândekozok ezennel oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy 
az ; rintett ingosâgok az 1881. evi LX. t.-cz. 107. 6s 108 §§ ai 6rtel- 
mâben keszpânzfizetes mellețt a legtObbet igerOnek becsâron aiul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elâiverezendO ingdsâgokat mâsok ia le es felulf'og- 
laltattăii es azokra kielegitesi jogotnyertek volna jelen ârverăs az 1881 
âvi LX. t.-cz. 120. §. ertelmâben ezek javâra is elrendeltetik.

Kelt Zernesten. 1903 âvi Januâr h6 17-ik napjân.
Huszâr Vilmos,

1 — 1.(816) kir. bir. văgrebajtb.

ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
Penlru Austro-Ungaria:

l'asal .
h sa aa ...

jj Pentru România ?î străinătate:
< shi „ '.i„.o,? -i n y...
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Ăboaamentă h numerele cu data de Dumineca:
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Abonamentele mai ușor și mai repede
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Pentru Austro-Ungaria:
3?® ...

Ism.

Pentru România și străinătate:
aa . . . . .

î® tifâi Iwa . .

se fac
----- o mandate poștale, o------

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Adiadnistrfttiraifiea

GAZETEI TRANSILVANIEI.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


