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Procese politice.
in.

Grijea, ce-o avea pfentrn ma- 
ghiarisare și pentru promovarea și 
întărirea sistemului volnic și asupri
tor, pe care se căsnea a-1 introduce, 
l’a făcut pe Coloman Tisza ca, timp 
de ma.i mulțl ani dela venirea sa la 
putere (1875), se păstreze aparința 
liberalismului, ce-1 purta în gură nu 
înse în inimă, și să nu ’și ia refu
giul încă la continuarea proceselor 
politice, ce se puseseră în lucrare în 
contra Românilor, după decretarea 
fusiunei Ardealului cu Țera ungu- 
rescă.

Curând însă, după-ce, la îndem
nul său, dieta a votat legea dela 
1879, relativă la introducerea forțată 
a Jimbei maghiare în tote șcdlele 
nostre poporale — prima spărtură 
mare ce s’a făcut în legea naționa
lităților — Coloman Tisza și gu
vernul seu au început să fie din an 
în an mai agresivi față cu naționa
litățile.

Acesta a contribuit ca Românii 
ardeleni să se unescă la 1881 cu 
frații lor din Bănat și Țera. ungu- 
rescă, proclamând solidaritatea na
țională și înființând un singur partid 
rornâu.

De altă parte solidarisarea Ro
mânilor în lupta lor națională, a 
fost folosită de agitatorii dela cârmă 
ai sistemului de maghiarisare pentru 
a ațița și mai mult pressa și socie
tatea maghiară în contra lor. A sosit 
într’aceea anul 1883, care aduse o 
nouă lege de maghiarisare, ce privea 
acum școlele medii seu secundare. 
Partidul național român, în primul 
stadiu al organisării sale, a protestat 
în vr’o patru spre-dece meetinguri 
împuitdre contra acelor proiecte de 
maghiarisare forțată.

S’a mai întâmplat, că în 1883 
guvernul României făcuse primul 
pas pentru apropierea de tripla a- 
lianță. Acesta a fost un moment, pe 
care Tisza s’a. nisuit a-1 esploata cu 
prisos și în două direcțiuni în fa
vorul politicei sale. Dela guvernul 
român d cerea să-i dea probe de 
lealitate față cu Ungaria, venindu-i 
în ajutor la suprimarea „agitațiune?1 
române ardelene de aici și din Ro
mânia, 6r nouă Românilor din Ar
deal și Ungaria ne da de scire prin 
organele sale de publicitate, că acum, 
devenind amică Ungaria cu România, 
noi bieții de noi cu partidul nostru 
național cu tot am a,juns între două 
focuri, intre ciocan și nicovală, și nu 
ne rămâne alta decât a ne închina 
sistemului politic domnitor și a ca
pitula necondiționat.

țliarul oficios „Nemzet* scriea 
în tomna anului 1883 polemisând cu 
diarul nostru: „Părerea ntistră seri- 
osă este, că a venit acum rândul 
foilor române, ca să-și i-a bine seina. 
Puterea de stat maghiară a putut 
să ignoreze păn’ acuma — cu tote 
că e întrebare dâcă a făcut bine cu 
acâsta — atacurile îndreptate siste
matic asupiă-i, der momentul e 
aprope când paharul pacienții ma

ghiare va fi „plin și atunci vai de 
acele foi...“

Numai de cât cuvintele aceste 
și-au aflat un ecou între Ungurii arde
leni și „Ellenzâk* din Clușifi de la 
8 Noemvrie 1883 esclamă: „Decă 
guvernul Tisza voesce să suceseă 
gâtul foilor românescl cu forța, atunci 
îl felicităm !“

Pe la sfîrșitul lui Noemvrie a 
aceluiaș au Coloman Tisza șl-a des
coperit chiar înaintea dietei poftele 
sale periculose reacționare pentru 
suprimarea libertății pressei.

P’atuncî esistau încă în Unga
ria antisemițî maghiari organisațl pe 
față, cari dispuneau de mai multe foi 
prin provincie și agitau prin broșuri 
și foi volante. Șeful lor era vestitul 
Isztoczy. Acesta publică și scrierile 
antisemitice întitulate „12 rSpirat^, 
pentru care i-s’a, intentat proces de 
pressa. Juriul însă l’a achitat. Atunci 
evreo-maghiarii din stânga estremă 
l’au atacat vehement pe Tisza în 
cameră, pe motiv că n’a luat de cu 
vreme măsuri contra acelor scrieri, 
ca se nu mai fi trebuit a se recurge 
la jurați, cari nu se sfiiră a achita pe 
un agitator ca Isztoczy.

Coloman Tisza respunejend la 
aceste atacuri tjise: „E greu a în
frâna cu legile actuale astfel de di- 
giesiuni ale pressei, dâr deca se vor 
mai înmulți foile, ce au de scop agi
tațiunea antisemită și decă se vor 
continua agitațiunile în contra Un
gariei în unele foi române și slave, 
atunci eu voifi cere ca pentru înfrâ- 
narea agitațiunilor în contra rasse- 
lor și a confesiunilor, parlamentul să 
dea pe un timp ăre-care o putere 
mare în mânile guvernului, în ale 
mele, decă are încredere, în ale al
tuia decă nu are încredere în mine...*

Afară de suspensiunea libertății 
pressei. Tisza ceruse atunci și împu
ternicirea de a suspenda imunitatea 
deputaților. Aceste planuri reacțio
nare urzite în contra libertăților con
stituționale, au provocat o crâncenă 
oposițiune și în sînul deputaților un
guri, cu tote că ele erau urzite sub 
cuvânt de a ajuta causa Evreilor și 
de a combate naționalitățile.

Mișcarea antisemită dintre Un
guri a și fost nu mult după aceea 
suprimată, a intrat ca în pământ și 
acți abia mai cutâză câte o foie, ca 
aceea a partidei poporale catolice, 
să-și ridice câte-odată glasul în con
tra agitațiunei semite, pre când de 
altă parte s’a introdus gradat siste
mul proceselor politice în contra 
pretinselor agitațiuni ale Nemaghia
rilor, cari procese fac adl atâtea vic
time între ei.

Intențiunea răposatului șef de 
guvern de a introduce o stare es- 
cepțională prin suspendarea libertății 
pressei și a cuvântului nu s’a realisat. 
In schimb însă am ajuns de atunci 
în timp de alțl doue-c|ecl de ani 
acolo, că fără a se alarma lumea 
prin conferirea de puteri escepțio- 
nale guvernului, starea escepțională 
de fapt tot esistă pentru pressa ro
mână și slavă, er de un timp lu
etice și pentru pressa săsescă din 
Ardeal și șvăbescă din Bănat.

A zădărnici legile prin desfiin
țarea lor temporală seu durabilă nu 
e vr’un mare meșteșug, se cere nu
mai întrebuințarea forței în mod 
necruțător, der a lăsa legile în vi- 
gtire și totuși a le face imposibile 
și a crea de fapt o stare escepțională 
mai pericultisă decât una ce are 
forma legală, acâsta este o măiestrie, 
care a fost reservat a-o dovedi numai 
erei de înflorire a proceselor poli
tice, ce a urmat.

Alegerea de Episcop în Arad.
ErI sera primirăm despre resultatul alegerei 

următorea scire telegrafică:

Arad, 12 Februarie. Astăcjl s’a 
săvârșit actul alegerei de Episcop al 
diecesei Aradului. Sinodul eparchial 
electoral a fost presidat de Prea 
Cuvioșa Sa Dr. Eusebiu Roșea, di
rector al seminariului Andreian, care 
a fost însărcinat a conduce alegerea 
în calitate de mandatar metropolitan. 
După s. liturghie, care a durat pănă 
la tirele 11, a urmat actul de ale
gere. Au fost de față 59 de membri, 
unul s’a scusat din causă de btilă.

Dintre cei doi candidați, proto- 
sincelul loan Ignaiie Papp a întrunit 
36 voturi, 6r Archimandritul Augustin 
Hamsea 20 voturi.

loan Ignatie Papp a fost declarat 
Episcop ales a! diecesei Aradului.

Ministrul și catechetul. Din Deva 
se telegrafeză, că preotul Iosif Stupineanu, 
catechet la școla elementară de stat, a 
fost destituit de cătră ministrul de culte și 
instrucțiune publică Wlassics din funcția 
de catechet, fiind-că a dis cătră elevii săi: 
„Voi nu sunteți Maghiari, voi se mă salu
tați în limba română“.

Cașul părintelui Stupineanu e cunos
cut cetitorilor noștri. Seim, că preotul ca
techet Stupineanu e dat în judecata tri
bunalului, pe motiv de „agitație contra 
naționalității", delict ce i-se impută, că 
l’ar fi comis prin aceea, că a (fis elevilor 
români de la șcdla din Bâruia-mică, —cari 
intrând el în clâsă l’au salutat unguresce — 
că pe catechetul lor se cuvine se-1 salute 
în limba română. Seim și aceea, că preo
tul Stupineanu a fost tras în cercetare 
de autoritatea superidră bis'ericescă din 
Lugoș, care înse nu l’a aflat vinovat. Des
pre acesta fu încunosciințat și inspectorul 
de școle Rethy din Deva.

Se vede însă, că pe basa raportului 
ce l’a dat inspectorul de șcdle ministrului 
Wlassics, acesta n’a vrut se scie nimic 
de constatarea nevinovăției preotului Stu
pineanu, și după-ce contra lui Stupineanu 
s’a pornit proces de „agitație*, ministrul 
l’a oprit de a mai întră în șcdla de stat, 
ca se catechiseze pe elevii români uniți.

Unde rămâne dreptul superiorității 
bisericesc! de a numi catechet pe cel 
care-1 află vrednic, și ce se va alege din 
acest drept, decă ministrul, care n’avea 
de cât să aprobe numai numirea, vine 
acum și interdice catechetului de a mai 
întră în șcdlă ?

Etă un cas, care—cum am mai cjis— 
caracteriseză mult stările deplorabile ac
tuale de la noi.

Căciuliri. După-ce au ales pe I. 
Ciocan deputat, „alegătorii liberali" ai 
cercului Năseudului n’au avut ceva mai 
bun de făcut, de cât să adreseze baronu
lui Frid. Podmaniczky, presidentul parti
dului liberal guvernamental, o telegramă, 
în care etă ce spun:

„Ou sinceră bucurie esprimăm Esce- 
lenței tale alipirea ndstră neclintită cătră 
stegul, care-1 porți înaintea ntistră de 
an! îndelungați".

Ce noimă are telegrama acăsta, vor 
sci mai bine aceia, cari s’au făcut luntre 
și punte pentru reușita lui Ciocan la ale
gerea de la 9 1. c.

Rectificarea lui Combes. L’a luat 
gura pe dinainte pe ministrul președinte 
al Franței și, pdte, aducându-și aminte în- 
tr’un moment lucid de timpul, când purta 
sutana și iscălia „L'ăbbe Combes", a făcut 
o declarație în cameră, pe care majorita
tea a interpretat’o în favorul moralei creș
tine. Din causa acesta mare supărare. Se 
vorbia chiar de crisă ministerială. Și a 
venit Oombes și a esplicat, epilogat și re
vocat, rectificându-se așa:

„Cer să se sădescă în sufletul tine- 
rimei o morală cu atât mai solidă, cu cât 
ea nu se sprijinesce nici pe o dogmă, ci 
este întemeiată pe ideile eterne ale justi
ției, datoriei și dreptului*.

„Figaro" de la 7 Februarie într’un 
entrefilet plin de spirit, spune, că decă d. 
Combes ar întreba pe socialistul Jaures 
ce sunt ideile eterne, acesta i-ar da es- 
plicația, că acelea sunt dogmă și încă dog
mă religitisă. „Și apoi— continuă „Figaro* 
— ideile eterne de unde le ia omul? — 
Fără îndoială din consciența sa. — Der 
consciența de unde le-a luat?* — Aici se 
opresce „Figaro" spunând, că nici Kant 
n’a îndrăsnit se mergă mai departe.

„Și ce diceți D-vostră de acestă me- 
tafisica de la tribună?... Vorbe! Vorbe! 
De cât că vorbele acestea au o țintă: 
Trebue persuadat publicul, trebue înșelat 
cu echivocul vorbelor, că d. Combes s’a 
pocăit și a retractat, că a făcut ■' amepdă 
onorabilă și că nu va mai căde nici-odată 
în eresie...

„A face lumea să credă! Etă totul*, 
<jice Michelet într’o esclamație plină de 
dispreț.

Societatea agricolă și
Congresul agrar român.

România posede de doi ani o socie
tate agricolă a marilor proprietari rurali, 
care a ținut în iârna trecută mai multe 
conferințe de domeniul economic în sa- 
lonele ei din BucurescI, er în ierna acăsta 
a aranjat primul congres agrar român, și 
pentru tomna viittire voesce să aranjeze 
o esposițiune agricolă-națională. Ea nu 
trebuesce confundată cu societatea cen
trală de agricultură înființată pe la anul 
1888 în care este mai tare representat 
elementul arendășesc, și care a adunat 
un frumos capital, aprtipe de un milion de 
Iei, der pănă acuma s’a îndeletnicit mai 
mult cu scopuri filantropice îmbracă copii 
săraci de la orașe, ajută an de an socie
tățile de binefacere și umanitare dă 
subvenție anuală la Societatea pentru 
cultura poporului român, premii la învă
țători pentru lucrul manual, și are un 
jurnal propriu al ei, pe care îl împarte 
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gratuit la tote șcblele și comunele clin 
țeră.

O societate agrară la Români și în 
o țeră pur agricolă cum este România, 
unde peste 80% a populațiunei trăesce 
din agricultură și după plugărie, s’ar pă
rea un non sens, și un ce de prisos, der 
nu este așa. Marii proprietari de moșii, 
înșiși, cari pănă aci s’au vădut alintați de 
cătră arendașii lor cu progresul agricultu- 
rei și urcarea treptată a arendilor din mo
șii, fără de a le pretinde acelora nici un 
sacrificiu pentru investițiun! și îmbunătă
țiri pe moșie, se văd de-odată în situația 
că moșiile lor sunt în mare parte secătu
ite, că nu mai pot găsi arendași buni pen
tru ele, rămân cu ele nearendate, nu pot 
plăti ratele la credit, și mulțime deisvdre 
de venituri și de bogăție, ce erau pe ele, 
Ifiî sunt secate, dispărute. Intre altele în- 
trega câmpie, afară de stepa Bărăganului 
era acoperită și presărată înainte vreme 
cu păduri seculare și cired! numărose de 
vite păsceau pe ele; acum nu se mai gă
sesc pe vastele domenii și moșii mari de 
multe mii de pogdne de multe-orî nici 
lec de pădure, nici vite de vre-o valoreore 
care, — ci trebuesc lemnele pentru diferite 
trebuințe și servicii aduse cu mare sacri
ficii și cheltueli din altă parte, de la 
munte, ori din străinătate; au dispărut 
dumbrăvi, crânguri, pășuni, fenațe, apele 
curgetore și-au perdut din cursul lor, ori 
au secat cu totul, secetele sunt din ce în 
ce mai mari — iernile mai grele, vântu
rile mai violente, recoltele mai ușore și 
mai nesigure de cât înainte.

Aceste fenomene au putut fi tăinu
ite câtă-va vreme, dăr nu ascunse pentru 
tot-deuna de ochii proprietarilor de moșii.

D'aci dăr gruparea proprietarilor mari 
de moșii în societate deosebită cu numele 
și titlul oficial de agrară. Scopul și ten
dința ei îl definesce fărte nimerit societa
tea prin rostul președintelui ei, d-1 Ștefan 
D. Greceanu, coborîtor din o familie boe- 
rescă fruntașe veche, proprietar a vr’o 5 
moșii în diferite județe, la deschiderea 
congresului.

„Noi — o mână de dmeni —proprie
tari vechi seu proprietari moșneni, ne-am 
grupat și ne-am unit pentru a lupta con
tra tuturor relelor, ce ating în special 
agricultura, căci acesta este sarcina de 
căpetenie a tuturor agricultorilor, fără de 
vr’o escepțiune între ei, cu dorința însă 
sinceră, ca să îngrijim de proprietarii mari 
ca și de cei micî, și să ne sfătuim despre 
binele și viitorul tuturor1*.

„La noi Societatea agrară nu s’a fă
cut pentru a atinge de-odată scopuri mari, 
nu pentru a ne transforma plugăria din- 
tr’o di pe alta, și a o transforma contra 
naturei, ca astfel să se ridice pănă la ni
velul agriculturei din țările străine civili- 
sate, ci pentru scopul, ca să se muncescă 
de noi serios, din greu di. de di, oră cu 
oră, spre a împiedeca pe de-o parte s6 
nu cadă încă și mai jos agricultura năș
iră, și pe de altă parte, pentru a întări 
și ocroti ceea ce e bun la noi, printr’o te
melie tare de fer, pentru ca așa să pu
tem păși cu încredere și siguranță cătră 
întreprinderile mari ale viitorului".

Din comitet fac parte d-nii Sava Șo- 
manescu, cunoscut filantrop și mare pro
prietar, d-1 Mihail de la Graiova și alții, 
tot fruntea marilor proprietari.

Primul congres agrar român s’a ți
nut la Bucurescî în cjilele de 14, 15 și 16 
Decemvrie 1902 st. v. în sala cea mare a 
Ateneului, care la t<5te ședințele era lite
ralmente plină. Din tc5te unghiurile țărei 
alergase lumea, ca se ia parte la ședințe, 
fie-care așteptând soluțiunile la păsurile 
și nevoile sale nemijlocite. Era deci o în
trunire destul de numărosă și impunetore 
a omenilor practicei și ai esperienței, cari 
aveu să-i cundscă mai bine nevoile și 
lecui, de cât omenii teoriei și ai specula- 
țiunilor filosofice și de cabinet, asupra 
agriculturei și nevoilor ei.

(Va urma.)

Obstrucția în dieta ungară.
Diarele guvernamentale maghiare sunt 

serios îngrijate de obstrucția, ce se face 
contra proiectelor militare din partea opo- 
siției. Discursurilor lungi, ținute de ora
torii oposiției, li s’a mai adaus acum și 
votările nominale, cum a fost aceea 
din ședința de la 11 Februarie în cestiunea 
regulamentului camerei.

Etă cuvintele prin cari „Budapesti 
PLirlap* dă espresie îngrijirii cercurilor 
guvernamentale privitor la obstrucție.

...„Nu este vorba de afacerea unui 
om, a unui partid, ci de afacerea țării. 
Unde este omul, seu acel grup de ămenî, 
care să ia răspunderea pentru resturna- 
rea ordinei constituționale? In cașul de 
față nu e vorba de mai puțin. Ori-ce even
tualitate am lua-o în vedere, fie căderea 
guvernului, fie disolvarea dietei, trebue to
tuși să concludem, că va deveni imposi
bilă nu numai resolvirea numeroselor pro
iecte, ce țintesc la bunăstarea poporului, 
ci și guvernarea parlamentară în înțelesul 
de până acum. Campania actuală a opo
siției nu pote avea altă urmare, decât ne
cesitatea de a-se scurta dreptul liberului, 
cuvânt, revisuirea regulamentelor camerei. 
Decă acesta nu se va pute face prin bărbați 
de sentimente constituționale, atunci ne te
mem, că se vor găsi dmeni, cari prin vis 
maior, se vor angaja la problema acesta 
și cu altfel de mijloce.... Tocmai oposi- 
ția maghiară se fie aceea, care să facă ini
micilor noștri hatârul acesta? In situația 
de față inceteză binișor răspunderea gu
vernului și a partidului seu“...

Față cu amenințările de felul acesta 
însă, oposiția are un singur răspuns: „Din 
proiectele militare nu va fi, nu-i permis 
se fie lege11. Ea continuă să asedieze cu 
tote armele posibile proiectele militare 
și e forte probail, că lupta ei va fi în
coronată de succes.

O interpelație caracteristică.
Dilele acestea s’a dat în salonele pa

latului regal din Buda un bal de curte. 
Cu acestă ocasiune, Maiestatea Sa a con
vorbit cu mai multe persdne, întrebându-le 
despre diferite lucruri, între carî și despre 
lucruri politice de actualitate.

In ședința de Miercuri deputatul in- 
dependist Lengyel Zoltan a adresat minis- 
trului-președinte o interpelație, în motiva
rea căreia interpelantul a relevat scirea 
adusă de diferite diare, cum-că Monarchul 
ar fi conversat cu Szell nemțesce. Mai de
parte se plânge interpelantul, că Edmund 
Steinacker, care tocmai în dina balului fii 
condamnat pentru ațîțare contra națiunei 
maghiare, era și densul în lista invita
ții or.

„Mai grav însă și mai dureros lucru 
decât tote acestea este, că, după reporta
jele diarelor, monarchul a lăudat cu acea 
ocasiune în mod demonstrativ pe toți acei 
deputațî, cari s’au espus în favorul pro
iectelor militare. Acesta însemneză o in
gerință în luptele de partid, deși regele 
ar trebui să stea d’asupra partidelor și 
chiar bunăcuviința opresce se influințeze 
regularea proiectului ce se desbate Re
gele, care va ave încă vot decisiv asupra 
sorții acelui proiect. Dealtmintrea observă 
în mod incidental, că însuși ministrul-pre- 
ședinte încă caută a influința, terorisând 
pe deputății oposiționalî.“

După acestea Lengyel presentă ur- 
mătdrea interpelație:

1) Are cunoscință d-1 ministru-pre- 
ședinte, că la balul de curte, ce s’a dat 
la 7 Februarie a fost invitat și Edmund 
Steinacker, consulul Liberiei, care a fost 
condamnat pentru ațîțare contra națiunei 
maghiare la închisore ? Și decă are cu
noscință, a luat d-1 ministru-președinte mă
surile necesare, ca să se revoce de la 
acest domn exequatura?

2) Este adevărat, că Regele la balul 
din 7 Februarie și-a esprimat mulțumirea 
față cu aceia, carî au luat cuvântul în fa
vorul proiectelor militare?

3) Crede d-1 ministru președinte, că 
acestea sunt compatibile cu spiritul art. 
III. de lege de Ia 1848?

4) Este dispus d-1 ministru-președinte 
a lua răspunderea pentru acel fapt al re
gelui, precum și pentru urmările grave, 
ce resultă din faptul, că persona regelui 
este amestecată în luptele politice?

Ministrul-președinte Szell tăgăduesce, 
că ar fi esercitat presiune asupra cuiva.*
Er încât pentru interpelație, răspunsul 
d-sale este următorul:

Nu scie, decă Steinacker a fost seu 
nu învitat, der scie, că la bal n’a fost. Se 
pote că, fiind consul, a fost învitat și den
sul. Acesta s’a făcut după șablon.

Cu cine și ce o fi vorbit regele, asta 
nu pote s’o scie; n’a întrebat pe acei 
domni, er dânșii nu i-au spus. Dealtmin
trea, cu cine să vorbescă regele dintre 
dspeții săi și despre ce vorbesce cu ei, 
acesta nu-i privesce pe deputațî, nici pe 
parlament.

Nu este adevărat, că Maiestatea Sa 
s’ar fi coborît vr’odată de la înălțimea im
parțialității. (Aprobări în drepta).

Lengyel Zoltan nu ia la cunoscință 
răspunsul, fiind-că se pote considera ca 
lucru dovedit, că celea espuse în inter
pelație s’au întîmplat aievea la balul de 
curte.

Camera ia la cunoscință răspunsul 
ministrului-președinte.

Bulgaria și Turcia.
Am amintit, că guvernul bulgar a 

adresat puterilor semnatare ale tractatului 
de Berlin o notă, în care protestăză în 
contra pregătirilor militare ale Turciei. 
Guvernul bulgar fiice în nota acesta, că 
are scire sigură, că guvernul turcesc a mo- 
bilisat corpurile de armata din Adrianopol 
și Monastir. Mobilisarea corpului de ar
mată din Monastir se esplică prin situația 
din Macedonia, mobilisarea celui din Adria
nopol însă este o directă amenințare a 
Bulgariei.

Diarele oficiose din Constantinopol 
desmint scirile despre mobilisare. Turcia 
n’are nevoie de a se înarma, fiind-că ea 
dispune în Macedonia de 100,001) omeni, 
er forțele aceste sunt suficiente pentru a 
face față ori-cărei eventualități. Cercurile 
normative turcesc! nici nu cred, că la 
primăvară vor îsbucni în Macedonia în
curcături mai seridse. Cel mult decă mici 
bande de resculați vor face incursiuni 
Situația ar deveni seriosă numai atunci 
când Bulgaria va veni în conflict cu 
Turcia din causa Macedoniei; Turcia însă 
nu crede, că Bulgaria ar fi înclinată spre 
resboiu. *

Deorece în Bulgaria agitația mace
doneni cresce pe fie-care di, este temere 
ca guvernul bulgar se nu fie tîrît de miș
carea poporală și să între într’un conflict 
cu Turcia. In vederea acestui cas, o de
peșe din Viena face cunoscut, că între 
Austria și Rusia există deja înțelegerea 
ca să împedece cu forța un așa resboiti, 
pornit din Bulgaria.

Proiectul de reforme elaborat de 
Austria și Rusia este gata. El cuprinde 
următorele puncte: încasarea rațională a 
fiecimilor, reorganisarea poliței și jandar
meriei, înființarea de sucursale ale Băncei 
otomane, numirea de europeni în posturile 
importante.

. De altă parte, ministrul de finanțe 
al Turciei a supus- consiliului de miniștri 
proiectul de reforme privitdre la biruri, 
salarii și alte cheltueli.

Dușmanii reformelor sunt Albanesii 
mahomedani. Nu s’au mulțumit eu agitația 
de pănă acum făcută în Albania, ei au 
trimis la Sultan o delagație, ca să protes
teze verbal contra acordărei de reforme 
la creștini.

*
„Central News'1 din Londra primesce 

din Petersburg scirea, că tbți ofițerii în re- 
servă ai armatei rusesc! au primit ordin 
să fie gata pentru cașul unei mobilisărl.

Din Sofia se telegrafeză:
Guvernul, cu considerare la marea 

mișcare revoluționară din Macedonia, ar 
fi decis se proclame starea de asediu în 
mai multe districte.

Musica militară și „Deșteptă-te 
Române“.

Diarul „Ujsăg* din Clușiil scrie:
„Cei ce în desbaterea proiectelor mi

litare vorbiau de antitesa între armată și 
între spiritul național, aveau mare dreptate, 
după cum se vede din următorul cas: 
Diarul „Libertatea" din Orăștie ne spune, 
că dilele acestea musica militară a dat 
acolo un concert în hotelul „Transilvania* 
în favorul fondului pentru ridicarea unui 
monument pentru cei căduțl în răsboiul 
de la 1866. Sala cea mare a „Transilva
niei" era plină de public german, român 
și maghiar. Profitul concertului a fost 700 
corone. Programul concertului era va
riat, fie-care număr a fost aplaudat. Punc
tul 4 înainte de pausă a fost: „Fantasie 
asupra cântecelor românescî* de I. Mure- 
șianu. A provocat mare însuflețire, când 
s’au cântat acordurile lui „Deșteptă-te Ro
mâne*.

„Și- de ce se însuflețesce foia română 
de acest cântec? Etă de ce: „Deșteptă-te 
Române11 este cântecul de libertate al Ro
mânilor din Ungaria. (Aici „Ujsăg" tra
duce începutul imnului nostru, apoi con
tinuă) : Autorul acestui cântec a fost An- 
dreiil Mureșianu, care a, trăit în Ungaria 
și aici și-a scris cântecul. Este evident 
deci că sub „tirani" sunt a se înțelege 
Maghiarii. Ou alte cuvinte, cântecul acesta 
este o ațîțare în potriva Maghiarilor, în 
potriva supremației statului maghiar. Și 
acest cântec îl cântă musica armatei c. 
și r. întreținută pe spese comune și încă 
nu pe ascuns, ci în public, în programul 
unui concert.

„Chiar și unuia, care nu e de loc 
șovinist și nu caută în tote gravamine ma
ghiare, i-se urcă sângele în față la audul 
acestora. Decă un ofițer în reservă ma
ghiar cântă cântecul lui Kossuth, de sigur 
îl degradeză. Er musica armatei comune 
cântă un cântec românesc, care în fie-care 
rînd al său cuprinde ațîțare contra Ma
ghiarilor și din causa căruia forurile ju
decătoresc! maghiare au dat în judecată 
numeroși agitator!11.

Atâta fdia independistă de la Clușiil.
Nu cumva ar dori d-nii de la „Uj

săg11 se se pună cântecul lui Kossuth în 
programul concertelor militare?

Ar fi o dorință prea îndrăsneță.

SCIRILE D1LE1.
— 31 Ianuarie v

Două condamnări. înaintea curții 
cu jurați din Budapesta s’au judecat la 
10 Februarie două procese de pressă: 
unul intentat d-lui Dr. Ioan Mudrony, ad
vocat în Turoț-St.-Mărtin. și altul d-lui 
Nicolae Pietor, editorul al qnpi foi slo
vace, amândoi acusați de agitație Contra 
naționalității. — Dr. Mudrony fu condam
nat la 5 dile închisore de stat și 40 cor. 
amendă, Pietor 1# 3 dile închisore de stat 
și 80 cor. amendă.

Achitat într’un proces de laesae- 
inajestatis. înaintea curții cu jurați din 
Clușiu s’a pertractat alaltă-eri procesul 
unui Eug. Eber, funcționar la societatea 
de asigurare „New-York“, care publicase 
în diarul „Ujsăgu din Clușiil un articol 
din incidentul serbărilor desvălirii statuei 
regelui Matia. Articolul se ocupa cu absența 
Maj, Sale de la serbare într’un ton, care 
a atras atențiunea procurorului și pentru 
care lui Eber i-s’a intentat proces de 
laesae majestatis. La pertractare Eber fu 
apărat de deputatul independist Barabas 
Bela și de advocatul Dr. Papp Jozsef. 
Eber a dis, că intenția lui n’a fost de a 
ofensa persona domnitorului, ci de aarăta 
amărăciunea asupra absenței domnitorului 
de la serbare. Juriul a adus verdict ne
gativ, și ast-fel acusatul fii achitat. — 
Interesant, că procurorul n’a anunțat apel.

Deputatul Gyorffy Gyula a renunțat 
la mandat.

Convenția pescuitului ungaro-ro- 
mână. S’a împărțit la Senat proiectul de 
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lege pentru convenția pescuitului între 
România și Ungaria. Convenția se va pune 
în aplicare după trei luni de la schimbul 
ratificărilor și va rămâne în vigore cinci 
ani, cu începere din acea di. Ratificările 
convenției vor fi schimbate la Budapesta 
după 1/14 Februarie. Proiectul conține o 
expunere de motive și 13 articole. El va 
veni în discuția Senatului imediat după 
votarea legei poliției administrative.

Divorțul principesei saxone. Din 
Dresda se anunță, că eri, în 12 Februarie, 
s’a adus sentința în procesul de divorț al 
principesei Luisa. Sentința enunță: „Soții 
se divorțâză pe motiv de adulter al prin
cipesei, făptuit cu profesorul Giron. Prin
cipesa portă vina la acest divorț".

Școla română din Sofia face pro
grese pe fie-care an. Anul acesta numără 
164 de elevi, toți Români, dintre cari 30 
urmeză secția comercială.

Vdndare de arme. Guvernul român 
a hotărît, să vândă o mare cantitate de 
arme și munițiuni mai vechi. In ultima sa 
ședință, consiliul de miniștri a aprobat 
contractul încheiat între ministeriul de 
răsboiu și d-1 Georges Braunschwig, pen
tru vinderea a 10.000 de arme model 1879 
cu baionetele lor, pe prețul de 20 lei bu
cata, și 1.500,000 cartușe, câte 20 lei miia. 
Suma de 230.000 lei ce se va încasa, va 
fi versată la tesaur.

Paprică falsificată. Cetim în „Al- 
kotmâny" : Paprica din Seghedin e renu
mită. Inse esistă o rassă dre-care, a cărei 
înclinație spre falsificare este încă și mai 
renumită. Vinurile bune de pe la Cinci- 
Biserici le-a falsificat firma Enge), acum 
i-a venit rândul papricei. O firmă din Ti- 
mișdra s’a apucat să falsifice paprica. Un 
comerciant din Seghedin a comandat din 
Timișora 13 saci de paprică, care fiind 
tdtă falsificată, a fost confiscată și arun
cată în Tisa. — Săracii pesci! Falsifica
torul a fost amendat cu 300 cordne.

Desființare de giînnasii în Româ
nia. Peste 60 de cetățeni din Alexandria 
(România) au fost primiți în audiență de 
cătră d-1 Sp. Haret, ministrul instrucțiu
ne:. Dânșii au venit, ca se protesteze pen
tru desființarea gimnasiului din Alexan
dria, și să ceră o șcdlă pentru copiii lor 
alta decât școla elementară de meserii, 
care li-s’a înființat în locul gimnasiului. 
D-l ministru a ținut un lung discurs ce
tățenilor Alexandrieni, spre a-Ie arăta, că 
prea marele număr de gimnasii și licee 
din țeră duc la un resultat funest, și că 
pănă acum d-sa a desființat peste 50 clase 
secundare în întrâga țeră, călăuzit de prin
cipiul acesta. Cetățenii alexandrieni au 
cerut, dice „Cron.“, cel puțin o altă șcdlă, 
decă nu li-se pote menține gimnasiul. 
Ministrul a dis, că nu se opune a înființa 
acolo chiar de la 1 Septemvrie a. c., o 
șcdlă de agricultură, lucru la care alexan- 
drienii nu s’au învoit, dedre-ce nu vor toți 
a face din copiii lor agricultori. A rămas 
în fine ca d-1 ministru să studieze posibi
litatea înființărei unei școle agricole cu 
o secțiune comercială, promițând în cele 
din urmă o asemenea șcdlă pentru copiii 
din Alexandria.

Statua lui Davila. Șcdlă de arte și 
meserii din Bucuresci lucrăză actualmente 
la turnarea statuei în bronz a d-rului Al. 
Davila. Statua are o înălțime de trei me
tri și represintă pe Davila în momentul 
prelegerilor.

Bursă francesă acordată unei Ro
mânce. D-ra Ventura, fiica distinsului dia
rist Gr. Ventura din Bucuresci, a escelat 
atâta la esamene pentru admiterea în con
servatorii), la Paris, încât a fost clasată în
tâia la ultimul concurs pentru bursele de 
600 lei pe an, pe cari le dă statul fran- 
ces. După regulament, aceste burse nu se 
acordă decât elevelor de naționalitate 
francesă; der în urma raportului forte fa
vorabil al juriului, ministrul instrucțiunei 
publice a făcut o escepție în favorea d-rei 
Ventura.

Profesorul Donjuan. Profesorul de 
la școla civilă de fete din Korrnend, eu 
■numele Mocsări, despre care am scris, că 
.și a desonorat mai multe eleve, și că a 
fost condamnat la 2'/2 ani închisore, a 
fost achitat eri de cătră curtea de apel 
din Jaurin.

Furtună. Luni noptea a fost la P.- 
Neamțu o furtună din cele mai grdznice. 
Numerdse case au fost descoperite și una 
dărîmată. Un căruțaș și calul lui au fost 
.uciși.

Scirî locale.
Legate pentru scopuri filantro

pice. Repausatul comerciant Nicolae Ere- 
mia a lăsat prin testament mai multe le
gate. Așa pentru biserica din cetate a lă
sat 8000 cordne, pentru „Asociațiunea 
meseriașilor români11 400 cordne, pentru 
„Masa studenților" 400 cor., pentru bise
rica din Bacifalu 500 cor., pentru Gim
nasiul român" 1000 cor., precum și alte 
mai multe legate de câte 100—200 cor. 
pentru diferite societăți.

Petrecerea tinerimei din Brașov. 
Mâne, Sâmbătă în 1/14 Februarie tineri
mea română din Brașov va da o petre
cere cu dans în sala cea mare de la 
„Gerverbeferein'1. Am anunțat deja acestă 
petrecere și decă revenim acuma este, ca 
se atragem din nou atențiunea publicului 
nostru asupra acestei petreceri, al cărei 
venit se va oferi pentru „Masa studenți
lor11 din Brașov. Datoria fie cărui Român 
și a fie-cărei românce este a sprigini acest 
nobil scop. Petrecerea însa-și va avă un 
caracter familiar, damele nu trebue să se 
presente în toalete scumpe și după-cum 
spune biletul de invitare, dorința tinerimei 
ar fi, ca să vedem la acestă petrecere cât 
mai multe costume naționale. Sperăm, că 
vom pută raporta în numărul de Luni al 
diarului nostru despre o splendidă reușită. 
Se ne dăm acolo cu toții o întâlnire!

Pentru masa studenților români 
din Brașov au intrat de la d-l loan și 
Paraschiva Eremie, în loc de cunună pe 
sicriul iubitului lorunchiu Nicolae Eremias, 
suma de 8 corone. Primescă pioșii dona
tori cele mai căldurose mulțămite. — 
Direcțiunea școlelor medii gr. or. rom.

Ilusionistul Carmellini, a cărui re- 
presentație am anunțat-o deja, s’a distins 
și de astă-dată prin dibăcia sa estra-ordi- 
nară de prestidigitator și ghicitor de cu
gete. Un public număros și distins, care a 
umplut sala din restaurantul Gabel (Re
dută) a urmărit cu viuă atențiune produc- 
țiunile lui Carmelini și l’a răsplătit cu 
aplause. Astădi, Vineri, și mâne, Sâmbătă 
sera va mai da câte-o representaținne în 
același local cu program cu desăvîr- 
șire nou.

Regele Âlesaniru la Cruședol.
Regele și regina Serbiei au sosit la 

11 Februarie n. în Cruședol, ca se visi 
teze mormântul răposatului rege Milan, 
din mănăstirea de acolo.

La Semlin, părechea regală serbescă 
a fost întâmpinată de Banul Croației 
Khuen-Hedevary, de comandantul de corp 
Klobus, de căpeteniile autorităților și de 
o companie de ondre cu musica. Khuen- 
Hedervary representa pe Maj. Sa raonar- 
chul. De la Semlin părechea regală a 
plecat spre Carloveț, er de aici la Cru
ședol, unde la sosire fii întâmpinată de 
episcopul sârbesc Mitrofan S evict și de 
nurnăroși membrii din cler. Episcopul con
duse pe înalții ospețl în biserică, unde s’a 
oficiat un serviciu funebru, după-care pă
rechea regală s’a dus să visiteze mor
mântul în care zac osămintele lui Milan. 
La mormânt regele și regina s’au rugat. 
După rugăciune s’a servit un dejun.

La ora 4 p. m. regele și regina s’au 
întors la Carloveț, er de aici au plecat 
cu trenul spre Belgrad.

*
In ședința de eri, 12 Februarie, a 

dietei Dionisie Sebess a presentat urmă- 
torea interpelație urgentă:

„Are cunoscință d-l. ministru-preșe- 
dinte, că la primirea părecheei regale sâr
besc! în Semlin, Banul a rostit un discurs 
în numele monarchiei austro-ungare, în 
care ar fi dis, că Semlinul ar fi granița 
monarchiei. Demnitatea de Ban este după 
dreptul public ungar o demnitate ungară 
și la primire Banul a funcționat în acestă 
calitate. Presența lui la acestă primire, 
ca representant al monarchiei austro-un
gare, este în eolisiune cu dreptul public 
ungar. Are de gând d-1 ministru-președinte 
a îndrepta acest procedeu, care violeză 

dreptul public ungar și vada statului 
ungar?"

Ministrul președinte Ssell a răspuns 
la interpelație, asigurând pe interpelau!, 
că Banul n’a avut intenție de a viola 
dreptul public ungar. Cum că la începutul 
discursului său a vorbit în numele mo
narchiei, n’a fost decât o greșâlă, pe care 
în cursul discursului a și îndreptat’o di- 
când: „Salut pe Maiestățile Vdstre pe te
ritoriul Cordnei ungare."

*
Mănăstirea Cruședol.

Când a murit Stefan fiiul despotului 
George Brancovici din Serbia-veche, pe 
care îl orbise sultanul Murad II, văduva 
lui s’a mutat mai întâiu în Transilvania, 
după aceea în Sirmiu. Văduva era o fe
meie evlavidsă și virtudsă. întreg poporul 
sârbesc o venera sub numele „mama An- 
ghelina" La dorința ei, fiiul său George, 
după ce s’a făcut mai întâiu călugăr, luând 
numele de Maxim, zidi mănăstirea Cru
ședol în anul 1486, într’una din văile cele 
mai atrăgetdre din Frușca-Gora.

Cei dintâi morțî princiari, cari au fost 
aședați spre odihnă vecinică în mica, ne- 
înfrumsețata biserică a mănăstirei, astădi 
împodobită cu frescuri șterse și cu câte-va 
icdne prețiose au fost „mama Ange
lina", mdrtă în 1516, și fiiul ei George 
ajuns într’aceea „episcopul Maxim"/' mort 
la câteva dile după mama lui adorată. 
Mai târdiu s’au strămutat aici și osele ta
tălui său, a mult încercatului despot George 
Brancovici.

Acolo au odihnit toți pănă când sul
tanul Achmed III în a. 1716, o aprinse și 
o dete pradă hordelor sale sălbatice. Cru
ședol a fost jăfuită atunci de oddrele ei 
cele mai prețiose, der nici mormintele 
despoților n’au rămas cruțate. După mai 
mulți ani, când s’au reîntors călugării 
alungați erăși în mănăstire, au găsit de la 
„mama Anghelina" și de la fiiul e>, numai 
câte o mână. f Acestea ap fost păstrate ca 
moște.

De atunci încoce, mănăstirea din 
Cruședol, toți Sârbii o consideră de loc 
sfânt. Un șir nenumărat de bărbați și fe
mei fruntașe au cerut se fie înmormântați 
în mănăstirea acesta.

Acest locaș de repaos și l’a ales și 
Milan, fostul rege al Sârbilor.

Cruședol este una din cele treispre
zece mănăstiri sârbesc! de călugări în
chinate tdte ordinului „Sf. Vasilie", cari 
sunt aședate în văile romantice din „Fruș- 
ca Gora“, renumite pentru frumsețele lor. 
De la Carloveț ajungi în Cruședol în două 
ore. De la podul prințului de coronă Ru
dolf, drumul merge tot la deal. In stânga 
sunt numai vii, la drepta renumitele po- 
meturi din valea Dobrilovac. De aici se 
vede muntele Strajilovo, pe culmea căruia 
se află mormântul poetului sârb Radice- 
vicî. De aici se deschide o privelisce fru- 
mdsă spre valea Ubavac, unde sclipesce 
crucea de pe turnul mănăstirei de la Ve- 
lica Remesa.

Mănăstirea zace în vale. Este o clă
dire pătrată, massivă, cu un etaj. In mij
locul pătratului se ridică biserica mănăs
tirei. Clădirea principală cuprinde încă
perile starețului, camerele reservate pentru 
patriach, chiliile călugărilor, refectoriele 
etc. Tn sicriile cu moște se află un picior 
al sfântului Maxim, mâna stângă a des
potului loan Brancovici, și drepta mamei 
lui Maxim, a sf. Angelina.

ULTIME SCIRÎ.
Budapesta, 12 Februarie. „Ma- 

gyarorszăg" pretinde a fi bine infor
mat, că toți ofițerii din reeervă ai 
corpului 4 de armată din Budapesta, 
au primit ordin confidențial, în care 
sunt încunosciințați, .se fie gata, ca la 
cas de mobilisare se pbtd merge lă regi
mentele lor.

Petersburg. 12 Februarie. Cu oca- 
sio ultimului bal de la palat, marele 
duce Wladimir a declarat unui cerc 
de diplomat!, că ceea ce se întâmplă 
acji în Macedonia dă a-se bănui, că 
se vor repeta evenimentele petrecute 

I înainte cu 25 ani în Bulgaria.
Sofh. 12 Februarie. Guvernul 

bulgar a invitat pe representanții 
Bulgariei din Viena, Petersburg și 
Paris, se atragă atențiunea guverne
lor respective asupra concentrărilor 
de trupe turcescl. Decă Turcia nu 
va înceta cu concentrările, guvernul 
bulgar va lua mesurile necesare.

Cu inima înfrântă de durere facem 
cunoscută perderea scumpului nostru frate 
și unchiă

Nicolae G. Eremias,
Comerciant, membru al „Gremiului le
vantin", membru în representanța comu
nei și a comitatului Brașov, membru al 
„ Asociațiunei pentru cult, și liter, poporu
lui român", etc. care și-a dat nobilul seu 
suflet în mânile creatorului, adi Mercur! 
în 29 Ianuarie (11 Februarie) Ia 10’/2 dre 
a. m. fiind împărtășit cu sf. Taine, în etate 
de 63 de ani.

Rămășițele pământescl ale mult re
gretatului decedat vor fi conduse din casa 
sa Strada Hirscher Nr. 9, Vineri în 31 
Ian. st. v. la orele 3 p. m., și se vor aședa 
spre vecinică odihnă în cimiteriul gr. or. 
din Groveri.

Brașov, 29 Ian. v. (11 Febr. n., 1903.
Fie-i țerîna ușdră și memoria binecu

vântată !
Jalnica familie.

Diverse.
Brahmanismul este religiunea in

diană, care în legătură cu peridda vedică 
s’a desvoltat în timpul așa numitei litera
turi brahmane (între 1000 — 600 a Ghr.)

Centrul dogmei este deul Brahma 
(în limba sanscrită brachma = rugăciune, 
în religiunea brahmană numele acesta în- 
semneză noțiunea colectivă a tot ce se 
ținea de rugăciune, sacrificiu și preoție. 
Intru cât însă noțiunea acesta se substan- 
țieză ca putere supremă a lumei cârmu- 
itore a tdte, Brahma, în legătură cu Atman 
— causa primordială și centrul lumei — 
devine de pe la mijlocul primului mileniu 
a. Chr. Dumnedeu personal).

Unirea strînsă a Iui Brahma cu sufletul 
lumei (Atman) a produs o filosofic pante- 
istă, a cărei teorie de emanațiune a dus la 
doctrina despre peregrinarea sufletelor (me- 
tempsychose).

După cum tdte ființele singuratice 
emaneză din Atman-Brahma, așa se și întorc 
el îndărăt. După gradul vinovăției înse și 
a îndepărtării sale de Atman-Brahma. fie
care suflet are să facă un drum mai scurt 

seu mai lung, trecând prin o serie de fi
ințe diferite, până ce se curăță și apoi se 
unesce erășî cu sufletul lumei. Pe cre
dința acesta se întemeia morala Brahma
nismului.

Centrul cultului este sacrificiul, cu 
un ceremonial forte complex, care era cu
noscut numai Brahmanilor. Redus prin 
Budhism, aderenții Brahmanismului numai 
de pe la sec. VII. d. Chr. au reușit a de
veni stăpâni peste celelalte religiuni. Din 
acel timp se începe o reformă a teologiei 
brahrnanice, care s’a unit cu filosofia in
diană. Printr’un compromis, deii princi
pali ai religiunii poporale, Vișnu și Siva, 
fură recipiați în sistemul brahmanic, de- 
clarându-se a fi nisce eradiări a unpi fi
ințe, Brahma (învățătura despre trinitate 
său tri-murti. In museul indian din Lon
dra se află o statuă, representând acesta 
trinitate.)

Brahmanismul este religiunea națio
nală indiană, avend relațiuni cu vieța so
cială și de stat. In acestă religiune este 
desvoltat sistemul castelor. Preoții (Brah
mani său Brahmin!) erau singurii cunoscă
tori ai ceremonialului la saciificii, do aceea 
poporului indispensabili. Ei erau în același 
timp și învățătorii poporului și consilieri 
domnitorilor, nu plăteau biruri și erau in
violabili. îngâmfarea castei preoțesci înse 
a provocat mai târdiu indignarea poporu
lui. Budhismul a fost o reacțiune naturală 
contra Brahmanismului.

Orolâgele cele mai mici. Intre ar
ticolele cele mai rafinate de lux, se nu
mără astădi și oroldgele mici, cari se par 
a fi confecționate numai pentru Liliputani. 
Totuși, în ce privesce micimea, secolul 
nostru este întrecut de secolul XVI. Oro- 
loserii din secolul acesta introduceau cea- 
sornice chiar și în cercei, și Ana de Dane
marca, soția regelui Iacob I, avea un inel, 
a cărui bordură de cristal ascundea un 
orologiu, care bătea orele, nu înse pe clo
poțel, ci pe degetul stăpânei, atingând 
ușor degetul cu un ciocănel.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Renta ung. de aur 4('/0...................
Renta de corone ung. 4°/o ■ ■ •
Impr. căii. fer. ung. în aur 3%% •
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4% . . . .

121 20
99 70
93 70
99.50
99.60
94 45

Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.60
Impr. ung. cu premii......................201.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 159.—
Renta de hârtie austr......................... 100.90
Renta de argint austr....................... 100 90
Renta de aur austr............................121 05
Rente austr. 4n/ft de corone . . 10145
Losurî din 1860.................................. 1F4 50

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.85
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 745.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 693 50
NapoleondorI ........ 19.08
Mărci imperiale germane . . . 117O7'/2
London vista.............................. 239.95
Paris vista......................................... 95.40
Note italiene .................................... 95.40

„F O R T U M A‘%
institut de credit și economii, societate pe acții în R O O î® A -V E C H E.

13504-1902 sz.
tlkvi.

Ărveresi hirdetmeny kivonat,
A fogarasikir. torvânvszek, mint 

telekl'dnyvi hatâsâg, kbzhiriA teszi, 
hogy Borzea Gybrgy vâgrehajtatonak 
Borzea Jânos a Vazulâ vâgrehajtâst 
szenvedd elleni 90 kor. Mkekbvete; 
Ies 6s jârulekai irânti vegrehajtăsi 
•iigyeben a brassbi kir. torvânyszâk 
(a fogarasi kir.? jârâsbirosâg) terule- 
tân levfi az Als6-Visten fekvfi az al-

CONVOCARE.
Domnii acționari ai institutului de credit și de economii, societate pe acții

„F O R T U N A“
sunt înyiuați în sensul § 21 din statutele institutului, La a

XIX. Adunare generală ordinară.
care se va ținâ la 10 Martie st. n 1903 la 9 ore a. m, în localitățile institutului.

Când din lipsa voturilor prescrise nu s’ar putea ținâ adunarea la terminul de sus, prin acesta se con
vocă pre 17 Martie st n. 1903, la 9 ore a. m., o altă Adunare generală ordinară, în acelaș local.

O "b 1 e C
1. Raportul anual al direcțiunei împreună cu 

Bilanțul anului de gestiune 1902 și Raportul consiliu
lui de supraveghiere

Rodna-veche, la 7 Februarie 1903.

tele:
2. Distribuirea profitului curat.
3. Alegerea consiliului de supraveghiere.
4. Pertractarea propunerilor direcțiunei.

Direcțiunea.

I. Coxxt“CLl ■bila.xxțxxlvii pro
ACTIVE: Cordne f. PASIVE: Cor6ne f.

Cassa în numerar .... 4817 89 Capital acționar.............................................. 40000
Capital: a) hipotecar . 

i) pe obligații
99493 46
959-0 71 Depuneri cu interese................................... 180313 21

c) cambial 103656.32 299060 49 Credite................................................................ 46090 —
Interese restante .... 8550 90 Reescompt.................................................... 66985 70Interese anticipate la reescompt și credite 922 85
Dare de stat și comunală antic pro 1903 569 17 Fond de reservă......................................... 19528 54
Inventar după amortisare de 10% . . 1357 62 Fond cultural.............................................. 577 80
Antici pațiuni............................. 2199 50
Inmobile................................... 404(,8 82 Deposit de cassă......................................... 185 30
Efecte......................................... 2580 — Profit curat ..................................................... 8811 39Diverse conturi active 1934 70

362491 94 362491 94

II. Coz^-tixl 2pxo±it si pierderi.

Rodna-veche, 31 Decemvrie 1902.

DEBIT: Corone f. .CREDIT: Cor6ne f.

Interese: Interese:
a) după depuneri . . C 4890 66 fii. a) după împrum. hipo-
b) „ reescompt . . „ 4589.06 „ tecare . . . . C 6832.92 fii.
c) „ credite . . . „ 3487 13 „ 12966 85 ti) după împrum. pe

Dări: obligații . . . „ 8991 20 „
a) de stat și comunală „ 2348 84 „ c) după împrum. cam-
b) „ rente 1295 42 „ biali . ... „ 8048.48 „ 23872 60
c) competințe de timbru „ 19 28 „ 3663 54

Salare.......................................................... 4073 70 Provisiune.......................................................... 5968 15
10°/0 amortisare din mobiliar .... 150 84 Interese de întârziere ................................... 990 8C
Pretensiuni dubi6se......................................... 1627 84 Chirie de casă............................................... 600 —
Diverse................................................................ 865 59 Diverse ................................................................ 728 20
Profit curat .................................................... 8811 39

32159 75 32159 75

Pamfviu Grapini m. p., Ioan Issip m. p , Jraian Turcu m. p., Tnocențiu Clain Porcius m. p ,
presed. instit. director esecutiv. contabil. cassar.

IVI e in br i i Direct Dinei:*
Zagyva Milialy rii. p. Lazar Avram m. p. Nicol au Mureșan m. p.,

secretar.
S’a revăcjut și aflat în consonanță cu cărțile principale și auxfliare duse în ordine deplină. 

Rodna-veche, la 7 Februarie 11 03.
.73 e in b r î i consiliului <le supravesjhi ere :

Leontin Pop m. p. Cosma Cotul m. p. Silvestru Mureșan m. p

W* „Gazeta Transilvaniei" cu numeral â 10 fii. se vinde la Eremîas Nepoții.
Tipografia A. Mureșiauu, Brașov.

so-visti 248 szămu tljsvben A f
529, 530, 535 hrsz. fekvbre 376 kor
685/1 w 15 36 51

847 77 » 23 7?

1023 « n 20 57

1077 77 n 45
2006, 2007,
2008, 2008 77 51 5 57

2185 n 77 23 57

2278 r 55 7 51

2303, 2304 57 n 6 77

2360 n n 17 77

2476/2 r 7? 45 77

2626/3 77 55 35 57

2764/2 n 5? 36 57

2786, 2787 51 57 22 71

2796,2799,2^01 „ 55 71 57

3524 71 77 8 fi

3741 55 n 4
4306/2 >7 55 9 77

4389 55 55 3 r

45 12, 4513,4514 „ 55 13 57

4794' 51 55 5 37

5395, 5398 55 77 18 77

5639 5? 77 1 1 77

5756, 5759/1 55 71 6 W

5878/2 55 15 15 55

5900/74 55 51 11 57

5900/269 .55 55 20 77

6429 55 n 73 57

6815 51 75 12 75

7071 51 35 27 J7

7199/1 15 55 22 57

7200 55 51 13 Yf

7203 n 75 16 n

7204/1, 7207 55 51 4 77

7327/1 55 M 30 17

7655/1, 7787, 5’ 55 78 57

7788/1 55 77 5?

7809 r 51 31 57

2841 7? 75 36 W

a 266 sz. tljkvben A J 642 hi SZo

fekvfibfil Borzea Jânos a Vazule idfi- 
1 Ozben Blehusz Froszina frj. Borzea 
Jănosnera âtirt 4/36 râsz-jutalâkra 
177 kor 77 fill. Osszesen 1409 kor. 
77 fill.-ben ezennel megâllapitott ki- 
kiâltâsi ârban az ârverest elrendelte 
6s hogy a fennebb megjelblt ingat- 
lanok az 1903 evi Mârczius ho 2-ik 
napjân delelott 9 orakor, Alsfi-Visti 
kozsâgben megtartandb nyilvănos âr- 
verâsen a megâllapitott kikiâltâsi 
âron aloi is eladatni fognak. '•

Arverezni szândâkozok tartozuak 
az ingatlanok becsârânak 10(/0-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 
42 §-âbau jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881. evi november l-6n 
3333. sz. alatt kelt igazsâgngymiuisz- 
teri rendelet 8. § âban, kijelolt dva- 
dekkâpes ârtâkpapirban a kikuldbtt 
kezâhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. cz. 170. §-a ertelmâben a lâuat- 
pânznek a birdsâgnâl elfileges el- 
helyezesârdl kiâllitott szabâlyszeiii 
elismervânyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogarason, 1902 evi noveni- 
ber h6 11-ik napjân.
A kir. jbirdsâg, mint tlknyvi hatosăg.

Schupîter, 
824,1—1. a. bird.
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