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Procese politice.
IV.

Sistemul de cârmuire tiszaist, 
părăsind odată basele legalității și 
ale echității în tratarea naționalită
ților și inaugurând prin legile șco
lare de la 1879 și 1883 o direcțiune 
politică diametral opusă spiritului 
conciliant,, ce a dat nascere legei 
de la 1868 despre egala îndreptățire 
a naționalităților, a ațîțat puternic 
poftele nesățiosului șovinism, care, 
grație acestei direcțiuni' și a unelti
rilor necurmate ale pressei militante 
evreo-maghiare, ajunse a stăpâni 
massele poporului maghiar.

Curând s’au vecjut rodele poli
ticei de maghiarisare violentă întro 
dusă de regimul Tisza. Un spirit ne
spus de ostil și intolerant a început 
a se manifesta față de noi Românii 
mai ales în orașele locuite de Ma
ghiari. Agitatorii șoviniștl se foloseau 
de cea mai mică ocasiune, ba o tră
geau chiar de per cu tot adinsul și 
când nu li-se oferea, numai ca se 
potă demonstra, striga și țipa con
tra naționaliștilor români cerând in
tervenția puterei publice, a guvernu
lui și a procurorilor lui pentru pre
tinsa salvare a statului și a națiunei 
maghiare.

Ori ce ar fi întreprins Românii 
în apărarea drepturilor lor și în ma
nifestarea iubirei cătră limba și nea
mul lor, era în ochii agitatorilor șo
viniștl maghiaro-evrei trădare de 
patrie, piarele maghiare susțineau 
agitațiunea. In ajunul alegerei func
ționarilor municipali, pe la sfârșitul 
anului 1883, se plângeau că Românii 
organisându-se în partid național se 
manifestă și în viața municipală tot 
numai ca Români, și nu ca partid 
maghiar; er un cjiar ai guvernului 
scriea : „Din ce în ce ne vin soiri 
mai multe despre organisarea în se
cret a naționalităților, am aucjit chiar 
de aceea, că va curge sânge!... libe

ralii tiszaiștl ca și toți patrioții să 
stea dâr la pândă!“

In modul acesta se agitau spi
ritele în contra Românilor și a ce- 
lor-lalte naționalități și, după-cum 
fiiceau străbunii, gutta cavat lapidem. 
Marele public maghiar începu în 
adevăr a crede, că este încunjurat 
tot numai de dușmani ai națiunei 
maghiare și ai patriei.

In primăvara anului 1884, tine
rimea maghiară din Clușiu, punen- 
du-se în fruntea plebei orașului, dă 
semnalul de atac, arejend în piața 
Clușiului (fiarele naționale române. 
La un an după aceea se înfîințeză 
tot în ClușitL „Kulturegylet“-ul ar- 
delen și din momentul acesta mem
brii acestei reuniuni încep a emula 
cu inspectorii de școle și solgăbirăii 
maghiari în inventarea de mijlăce 
de maghiarisare și a-se întrece cu 
procurorii în descoperirea „conju- 
rațiunilor secrete11 și în urmărirea 
așa flișilor agitatori români.

O nouă eră de procese politice 
începe acum înaintea Curții cu ju
rați, strămutată dela Sibiiu la ClușiA 
Limbagiul foilor maghiare devine 
tot mai violent, și șovinismul tot mai 
nerăbdător.

Nu voim să întrăm în amănun
tele evenimentelor din—<mii treenț-L 
Ajunge să constatăm, că dela 1885 
încoce așa c|isa, opiniune publică 
maghiară — adecă pressa cu căpe
teniile șoviniste din diferitele ținu
turi — a ajuns a fi cu totul stăpâna 
pe decisiunile guvernului în raportu
rile cu naționalitățile nemaghiare' și 
acesta ia succes cu atât mai mult, 
cu cât în organele guvernului din 
țâră, mai ales în cele din Ardeal cu
rentul șovinismului violent a aflat 
cel mai mare sprijin și însuși guver
nului îi plăcea a se lăsa se fie dus 
de acest curent, pe care numai po
litica lui l’a creat.

Firesce, că în asemeni împre
jurări predominând „vocea“ masse- 

lor ațîțate de continuele atacuri, 
suspiționări, denunțări nebasate și 
calumniări răutăciose ale pressei os
tile naționalităților, considerațiunile 
dedegalitate, dreptate și echitate au 
ajuns a fi din ce în ce mai mult 
năpăstuite și tot mai mult înăbușite 
de pasiunile politice și ale antagonis
mului de rassă.

Interviev c’un politician român. 
„Die Zeitu din Viena publică un inter
viev pe care corespondentul său din Bu- 
curesci l’a avut, dice el, c’un bărbat poli
tic din România și care ar fi cjis: — Din 
fericire, România, cel puțin pentru acum, 
nu are nici un ’motiv d’a se escita, de 
6re-ce în cașul unui conflict turco-bulgar 
va rămâne perfect neutră. România face 
calde urări, pentru-ca pacea să fie men
ținută.

In dieta ungară se continuă des- 
baterea proiectelor militare. In ședința de 
Sâmbătă ministrul de finanțe a presentatun 
proiect de lege despre regularea salarelor 
funcționarilor de stat, pe care camera l’a 
primit cu aplause. Trecându-se la ordinea 
dilei, independistul Veress J. a atacat vio
lent proiectul militar. El a atacat pe de
putății, cari în calitatea lor de ofițeri în 
reservă, s’au presentat în uniformă înain
tea Mcj Sale, ceea-ce e.pnstitue un gra
vamen. Ministrul br. Geza Fejervary l’a 
întrerupt dicând, că nu pote fi gravamen 
în aceea, că respectivii domni sunt mân
dri de rangul lor de ofițer. Un mare sgo- 
mot se produse în urma acestor cuvinte. 
Oposiția striga: la ordine! la ordine! Pre
sidents suna clopoțelul, der în deșert. 
Ordinea nu putu fi restabilită, decât fdrte 
târdiu.

Alegerea de episcop în Arad.
Arad, 14 Februarie 1903.

Revenind asupra celor comunicate 
deja pe scurt despre actul alegerii de 
episcop săvârșit în diua de 12 Februarie, 
relevez, că președintele sinodului electoral 

P. 0. Sa Dr. Eusebiu Roșea în discursul 
său de deschidere a accentuat înainte de 
tote importanța actului și responsabilitatea 
cea mare, de care trebue să fie conscienți 
membrii sinodului. După aceea președin
tele face o comparație între trecutul du
reros al bisericei și între starea actuală, 
în care, grație stăruințelor fericitului în 
domnul Metropolit Șaguna. biserica orto
doxă se bucură de o or^aiiisare autonomă 
din cele mai bune.

Trei-decI de ani de viâță constituțio
nală bisericescă — dice d. Dr. Roșea — 
nu sunt încă de ajuns pentru fixarea unei 
practice bine stabilite, în urma căreia cu 
probabilitate se fim feriți de eventuale 
greșeli. Deci, decă se întâmplă asemenea 
greșeli, acestea trebuesc apreciate cu in
dulgență.

Liber de ori-ce preocupațiune, Prea 
Cuvioșia Sa recomandă aceeași libertate 
de preocupațiune și Sinodului întru exer- 
ciarea dreptului de vot, ca astfel la dem
nitatea erarchică-apostolică să fie chemat 
cel mai vrednic dintre actualii fiii ai bi
sericei. >

După acestea implorând darul Duhu
lui sfânt asupra lucrărilor Sinodului, de
clară ședința deschisă.

Numărul total al membrilor presențî 
era, după cum s’a comunicat deja, 59, lip
sind numai d. Demetrie Negreanu din 
Beiuș, care fiind bolnav, își motivâză ab
sența.

Făcendti-se scrutiniul, pe la firele 12 
președintele anunță următorele :

„Venerabil Sinod! Cu ajutoriul lui 
Dumnedeu alegerea este săvârșită. Din 57 
voturi date (Cei doi candidați n’au votat, 
ci s’au retras în timpul votării în altar.— 
Cor.) 36 a primit protosincelul I. I. Papp, 
20 Augustin Harnsea, er un bilet de vot 
a fost alb. Majoritatea absolută fiind 29, 
protosincelul I. I. Papp întrunind peste 
majoritatea cerută încă 7 voturi, este ales 
episcop al veduvitei eparchii a Aradului".

Catedrala la aceste cuvinte ale pre
ședintelui răsună de repețite strigăte de 
„Se trăescă!“ Președintele comunică re- 
sultatul și protosincelului I. I. Papp, care 
într’aceea eșise din altar, felicitându-J. și

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Cântecul Șoimului.
De Maxim Gorki.

Trad, de I. C. Frunză.

Marea se odihnesce.
întinsă, răsuflând liniștit aici la țărm, 

pare că dorme și stă nemișcată învălită 
în albastra lumină a lunei. Mfile ca și ca
tifeaua și negră se împreună ea în de
părtare, la miadă-di cu ceriul albastru; 
dorme adenc și reoglindesce norii subțirei, 
ce stau par-că în loc și lasă să se zărescă 
stelele a,urii. Se pare, că ceriul tot mai 
mult se plfică peste mare, ca și cum ar 
voi se pricepă mai cu dinadinsul șoptele 
valurilor somuurfise, cari se prăvălesc 
cătră țărm.

Munții, cu arborii lor încovăiațî fan
tastic de crivăț, își înalță culmile cu pis
curile lor ascuțite în sus cătră pustiul al
bastru, er conturile lor, învălite în câța 
mole și delicată a nopților de vară, apar 
în forme rotunde.

Munții sunt adânciți în gânduri. Ei 
aruncă negre umbre pe undele verdui ale 

mării și le acopere, ca și cum ar vrâ, ca 
și acestă lină mișcare să înceteze și chiar 
suspinele spumelor să le molcomfiscă, că 
ast-fel nimic să nu mai conturbe liniștea 
fermecătdre, ce se întinde peste tot în 
lumina albastră-argintie a lunei, care se 
vede încă în dosul piscurilor.

„A — Ala — ah — acbar!“ sus
pină încet Nadir-Rahim-Ogly, un bătrân 
păstor din Crimea, pururea trist și melan
colic; un bătrân înalt, sur, uscat și ars de 
arșița sfirelui de miadă-di.

Eu stăm trântit pe năsip lângă o 
stâncă ce se deslipise de mamă-sa din 
munte și se afla acum singură și tristă în 
umbră și plină de mușchi...

Pe partea de cătră mare aduseseră 
valurile nomol și diferite buruenî, de-o în
gropase binișor; se părea, că stânca stă 
ca și legată de năsipul, ce desparte marea 
de munți. Flăcările focului, ce-1 aprinse- 
sem, luminfiză partea ei de cătră munte, 
pâlpâie și aruncă umbre fermecătfire' prin 
crepăturile stâncei. Se părea, că stânca 
însa-șî se gândesce și simte.

Eu și cu Rohim ne ferbiam o ciorbă 
din pescele prdspăt ce-1 prinsesem, și amân
doi ne găsiam în rara disposiție, când to

tul apare străvediu și însuflețit și omului 
îi cade bine să se concentreze în sine, 
ușurat în suflet și liniștit și se nu aibă 
altă dorință, decât numai — de a-se 
gândi.

Și marea unduleză întruna cătră țărm 
și valurile murmură melancolic, blând ca 
și cum s’ar ruga să le lăsăm să se încăl- 
dfiăcă la focul nostru. Câte-odată în ar
monia generală a murmurului se aude un 
sunet mai tare, un sunet șăgalnic și șiret 
■— când vr’un val mai îndrăsneț se aruncă 
și stropesce pănă la noi...

Rahim face o asemănare între valuri 
și femei, bănuind, că aceste valuri ar voi 
se ne desmierde, se ne îmbrățișeze, se ne 
sărute.

EI sta trântit cu pieptul pe năsip, 
cu capul îndreptat spre mare și privesce 
gânditor în depărtarea posomorită; se 
proptesce pe cdte, și-și pune capul în 
palme. Căciula mițosă și-o dă pe cefă și 
de cătră mare îl adie răcorea pe fruntea 
lui înaltă și plină de încrețituri. El este 
dus pe gânduri, vorbesce singur, și nu-1 
supără, decă ascult și eu seu ba, — nici 
nu se uită la mine; e tocmai așa ca și 
cum ar vorbi cu marea:

„Omul, care crede în Dumnedeu, 
ajunge în împărăția cerului;... er cel-ce 
nu se închină lui Dumnedeu și profetului 
său?... Pote că se află aici în aceste spu
me... și licăririle acelea de argint pe apă 
sunt ale lor... cine pfite sci?“...

Marea întunecată și nemărginită se 
luminfiză puțin câte puțin și ici colo se 
văd dungi din lumina lunei, aruncate ne
regulat. Luna s’a ridicat peste piscurile 
sure ale munților și-șî răvarsă lumina gân- 
ditore peste mare, er marea îi răspunde 
cu suspinele ei.

„Rahiml... Spune-mi o poveste!“ die 
eu cătră bătrânul păstor.

„De ce?“ întrebă Rahim, fără să se 
întorcă la mine.

„Așa!... îmi plac poveștile tale“.
„Ți le-am spus pe tdte .... nu sciu 

altele“.
El voesce se-1 mai rog. L’am și 

rugat.
„Dfică vrei. îți voiu povesti un cân

tec din betrâniu, cjise Rahim.
Doriam să ascult vechiul cântec...
El începu să povestfiscă într’un reci

tativ trist, dându-șî silința să imiteze me
lodia monotonă a pustiului... El nu scia 
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urându-i putere și har de la Dumnedeu 
spre a pute cârmui cu mână tare epar
hia. Nou alesul episcop răspunde prin ur- 
mătdrea cuvântare:

Preacuviose d-le mandatariu! 
Venerabile Sinod!

Acest vot al venerabilului Sinod, pe 
basa căruia venarabilul presidiu mă declară 
ales de episcop pentru scaunul vacantei 
nostre episcopii, mi-a mișcat sufletul și 
mi-a electrisat întrega mea ființă în așa 
măsură, în cât pentru moment nu-mî aflu 
cuvinte destul de potrivite pentru a da 
expresiune fidelă simțului meu de grati
tudine și mulțumitei mele profunde pentru 
acesta înaltă distincțiune.

Am crezut și trăesc în credința pro
pagată de a nostră maică biserică, că în 
lume tote se întâmplă cu voia celui prea 
înalt, și alegerea mea de astădi nu numai 
pe mine, der trebue se întărescă și pe 
alții tot mai mult în acăstă credință a bi- 
sericei lui Christos; de aceea nainte de 
tdte cătră tine părinte ceresc ’mî ridic 
ochii minții și ai sufletului, și Te rog cu 
umilință: primesce mulțumită mea fier
binte, pentru-că Duhul Tău cel sfânt a 
inspirat alegătorilor voința Ta preasfântă, 
ca la 'îndeplinirea scaunului episcopesc 
vacant sS-șî întorcă privirea asupra mea; 
cu umilința robului mă închin atotputer
nicei Tale cu rugarea mea evlavidsă: „Vie 
împărăția Ta, fiie voia Tau.

Mulțumesc în rendul al doilea vene
rabilului Sinod pentru încrederea pusă în 
mine. Și acestei mulțumiri dau expresiune 
sinceră nu numai pentru-că prin acâsta 
alegere mi-s’au recunoscut serviciile pur
tate sfintei nostre biserici în tote funcțiu
nile ocupate din încrederea representa- 
țiunei clerului și poporului credincios din 
eparchie, der mi-s’a dat tot-odată și cea 
mai mare răsplată la carea pote aspira un 
funcționar bisericesc, și acestă împrejurare 
are să servâscă de cel mai bun stimul 
pentru toți aceia, cari chemați sunt și 
chemați vor fi după timp a se dedica 
cu abnegațiune, serviciilor mai înalte bi- 
sericesci.

Când însă dau espresiune profundei 
mele mulțumiri pentru acest vot de deo
sebită încredere, tot-odată chemat mă 
simt a declara: că primesc cu totă reso- 
luțiunea alegerea și mă supun cu totă 
resignațiunea votului Veneratului Sinod, 
făcând într’una acea promisiune solemnă, 
că decă acesta alegere va întâmpina apro
barea din partea Preasfințitului Sinod 
episcopesc și din partea Preaînaltului tron 
al Majestății Sale, Preagrațiosului nostru 
monarch, datorința mea va fi să conduc 
biserica în spiritul păcii și al dragostei 
creștine.

Nu voiu perde din vedere raportul 
ce esistă și trebue se esiste între biserică 
și stat, și astfel stărui-voiu ca clerul și 
poporul credincios din acestă eparchie, pu
rurea credincios Tronului și Dinastiei, să 
rămână și în viitor neclătit în aceste cre
dințe tradiționale și în supunerea sa oma
gială; stărui-voiu, ca aceste două elemente 
constitutive ale bisericei să fie cu respect 
cătră legile țărei și catră guvernul răs
punzător al Majestății Sale preagrațiosul 
nostru împărat și rege apostolic, stărui-voiu 
a cultiva în aceste două elemente simțul de 
iubire și alipire cătră iubita nostră patrie 

bine rusesce... cu tdte acestea, așa cum 
sciea, îmî istorisi următorele :

„Sus pe munte trăia un șarpe, el se 
tîra de icî colo și mai pe urmă merse de 
se vîrî într’o văgăună mai umedă, se în
colăci și privia în mare.

„Pe ceriiî strălucia sdrele, de pe munțî 
se ridica în sus arșița Zilei, valurile mării 
săltau jos pe stâncî...

„In văgăuna întunecată de umbre se 
grăbia un vălcel, sărind sburdalnic printre 
petri și spumegând cu putere, trecea prin 
munte și cu sgoraot se arunca în mare.

„Intr’aceea căZu din înălțime, din 
cerifl, în văgăuna unde sta șarpele înco
lăcit, un șoim cu pieptul rănit și cu pe
nele pline de sânge...

„Dând un țipet cădii la pământ și 
mânios de neputința lui, se lovi cu pieptul 
de stâncile târî.

„Șarpele se speria, și se tîrî repede 
înapoi; îndată însă a băgat de seină, că 
paserea era sdrobită și nu avea să mai 
trăiescă multă vreme...

„Atuncî se apropia erășî de rănita 
pasere și-i șueră în față: 

comună, nu altcum simțul de dragoste și 
bună înțelegere cătră connaționalii și con
fesionalii noștri, precum și celelalte con
fesiuni, cu cari chemețî suntem a promova 
ordinea morală și vieța pacînică în bise
rică și stat.

In fine mă adresez Prea Cuvioșiei 
Tale, d-le mandatariu președinte, și mulțu- 
mindu-țî pentru conducerea înțelâptă și 
demnă de chemarea unui mandatar me
tropolitan, Te rog a fi interpretul fidel al 
sentimentului meu de reverință față cu 
înalt Preasfințitul Archiepiscop și Metro- 
polit al nostru.

Acesta fiind răspunsul meu la votul 
Veneratului Sinod, rog pe toți din depu- 
tațî și pe fie-care în deosebi, să fie inter
pret fidel mulțumitei mele cătră clerul și 
poporul din a cărui încredințare v’ațî va- 
liditat acest drept electoral și șă-mî păs
trați și pe viitor acestă stimă și încre
dere.

După discursul nou alesului episcop, 
luă cuvântul d. Dr. Nicolae Oncu și ținu 
un discurs din care estragem următdrele :

Dr. Oncu mulțumesce înainte de tdte 
președintelui pentru ostenelă, și pentru 
înțelepciunea și tactul, cu care a condus 
sinodul. Apoi își esprimă siguranța, că 
Prea Cuvioșia Sa a dobândit convingerea 
cumcă învinuirile ce s’au adus sinodului 
și întregei diecese, că aici s’ar fi încuibat 
anarchia, nu sunt adevărate. Er astăzi 
prin alegerea ce s’a săvârșit, s’a dat o 
nouă dovadă, dice d. Dr. Oncu, cum că 
Sinodul a lucrat în tot-deuna pentru bi
nele și pacea în biserică, de dre-ce alesul 
I. I. Papp nu este omul partidului, ci 
este omul bisericei. D-l Dr. Oncu își în
cheie discursul cu următdrele cuvinte:

Să deie ceriul, ca Z>ua de aZi să fie 
începutul unei ere nouă de reculegere, 
de regenerare, de dragoste și de nobilă 
emulare între fiii acestei diecese; — deie 
ceriul ca în locul răsvrătirilor și uneltiri
lor netrebnice din trecut...., să se înstă- 
pânescă între noi spiritul păcii, sentimen
tul respectului reciproc, și mai presus de 
tote iubirea evangelică, pe care am rîv- 
nit’o noi în tot-deuna, și pe care o oftăm 
din adâncul sufletului să se sălășluiescă 
în sînul bisericei spre mărirea lui D-deu 
și întărirea nostră!

Vă rugăm prea Cuvidse Părinte să 
fiți sincerul nostru intrepret și să duceți 
înalt Prea S. Sale d-lui mitropolit acestă 
veste, cu sentimentele nostre de iubire, 
pace și dragoste în sînul bisericii, pe de
plin convinși fiind, că și Prea Cuvioșia 
Sa nou alesul nostru episcop este animat 
împreună cu noi tot de aceste sentimente, 
și că tot în acest spirit va guverna și 
păstori turma ce i-s’a încredințat astăZi.

Nou alesul episcop 1. I. Papp este în 
etate de 52 de ani și este originar din comu
na Pocioveliște, cercul Beiușului. Tatăl său 
era cantor la biserică. Studiile și le-a fă
cut în Beiuș, unde a trecut și esamenul 
de maturitate. Absolvind teologia la Arad, 
fu numit archivar la; consistoriu, mai târ- 
Zjh ajunse secretar consistorial, asesor 
referent în senatul bisericesc. După rnor-

— „Ei, ce este, ai să mori?"
— „Da, eu mor!11 — răspunse șoimul 

suspinând. — „Am dus pănă acum o vieță 
frumosăl.. Eu cunosc fericirea! — Am 
luptat vitejesce 1... Am văZut ceriul... Din- 
tr’o așa apropiere tu nu-1 vei vede nici
odată, nefericitule 1“

— „Și adecă ce este ceriul ? — un văz- 
duch gol... Cum m’așî și pută tîrî eu 
acolo? Aicî mă simt destul de bine... aicî 
este cald și umed1“

„Astfel răspunse șarpele paserei rîv- 
nitdre de libertate, și rîdea în sine de vor
bele fără semă, ce le spusese ea.

„Și șarpele gândia: „Sboră, orî te tâ- 
resce, se scie sfîrșitul: cu toții ne întor- 
cem în pământ, cu toții ne prefacem în 
țărînă...“

„Der șoimul îndrăsneț se scutură 
odată, se ridică puțintel și’șî aruncă pri
virea prin văgăună.

„Printre stâncile sure țîșnia apa, și 
era zăduf în văgăuna întunecată, și mi- 
rosia a putred.

„Șoimul se reculese, îșî adună tdtă 
puterea și strigă duios și plin de amar:

— „Ah, încă odată de m’așî mai pută 
sui la ceriu !... Așî strînge pe dușman... la 

tea episcopului Goldiș, consistoriul plenar 
l’a ales pe timpul vacanței scaunului pre
ședinte al Consistoriului.

Agitația în Macedonia.
Desmințirile turcescî referitdre la 

înarmările Porții n’au fost îndreptățite, 
decât în parte. Deși seraskieratul nu se 
gândesce de-ocamdată de a înmulți con
tingentul trupelor otomane cu 200.000, 
totu-șî se vor forma câte-va trupe nouă 
pentru provinciile amenințate de cătră 
bandele bulgăresc!. Urcarea contingentului 
nu întrece suma de 10.000 omeni. Garni- 
săna acestor nouă trupe este situată de 
altmintrea la vr’o 80 chilometri de frontiera 
bulgărescă, așa că nicî nu se pote vorbi 
de-o amenințare directă a principatului.

Agitația șovinistică, ce se face de 
cătră comitetele macedonene fără nicî o 
reservă, nu este aprobată de întrega 
pressă bulgară. Unele din organele de pu
blicitate sunt cu desăvîrșire ostile acestor 
agitațiuni. Așa organul partidului lui Ka- 
ravelow Z>ce> că cestiunea reformelor se 
află actualmente în bune mânî și Bulga
ria nu trebue să dea pretexte, ca să se 
pdtă Zice, că atitudinea ei ar împedeca 
seu îngreuna acțiunea de reforme. „Fron
tierele Turciei nu trebuesc neliniștite prin 
incursiuni din Bulgaria, altmintrea riscăm 
a-ne face ridicoli11. „Nov Wek“, organul 
Stambuloviștilor spune, că patrioții bul
gari n’ar trebui să se lase tîrîțî se facă 
nesocotințe, cari ar pută să aibă urmări 
fatale pentru Bulgaria. Se face mare gre- 
șelă, decă prin manifestații importune se 
provdcă impresia, ca și cum ar fi juste 
acusările ridicate de Portă la puteri în 
contra Bulgariei.

In cercurile diplomatice din Viena 
se crede, că Sultanul va primi încă în- 
nainte de 20 Februarie proiectele de re
forme referitdre la Macedonia și elabo
rate din partea Austro-Ungariei și a Ru
siei. Majoritatea puterilor europene au 
luat notă despre aceste reforme, apro- 
bâqdu-le, er unele au făcut ore-carî mo
dificări și adause. Proiectele de reformă, 
ce se vor presenta Sultanului, se vor pre- 
senta sub cooperația tuturor puterilor sig
nature ale tratatului de Berlin din iniția
tiva Austro-Ungariei și a Rusiei.

Puterile observă o atitudine reser- 
vată față cu representațiile Bulgariei re
lative la înarmările din partea Turciei. 
Puterile interesate au avisat Turcia se 
fie pregătită pentru o eventuală mișcare 
revoluționară în Macedonia și să trimită 
acolo trupe în număr suficient, spre a 
menține pacea, însă trupe regulare, nu 
bașibozuci.

Puterile speră, că tocmai trimiterea 
de trupe turcescî va fi chemată a paci
fica Macedonia și a-se opune pretensiuni- 
lor bulgare.

pieptul meu rănit.,, și s’ar îneca în sân
gele meu!... O, farmec sublim al luptei!...“

„Șarpele atunci gândi în sine: „In- 
tr’adevăr trebue să fie plăcut să petreci 
în ceriii, decă sunt ființe, carî rîvnesc așa 
de mult după el...“

„Și astfel Z>se paserei dcritore de 
libertate: „Tîresce-te pănă la marginea 
prăpăstiei și asvîrle-te în jos! Pdtetemai 
țin aripile și în chipul acesta ai să mai 
trăiescî puțin la largul tău.11

„Șoimul tresări, țipă odată și începu 
să mârgă împletecindu-se pe ghiarele lui 
printre stâncile pleșuve, cătră prăpastie.

„Ajuns la margine, îșî întinse aripile, 
răsuflă din tot pieptul, îșî aținti ochii ful
gerători și se prăbuși. Lunecând însă peste 
stâncî, căZu ea o petră; aripile i-se sdro- 
biră, er penele sburau în tdte părțile...

„Undele vălcelului îl apucară, îi spă
lară sângele, îl aooperiră cu spumele lui 
și-l duseră în largul mării.

„Și valurile mării se loviau de valurî 
într’un cântec jalnic.,. Șoimul dispăru și 
paserea mortă nu se mai vedea în mare..."

(Va urma.)

Se crede, că Sultanul se va vede 
moralicesce obligat,' a primi reformele 
propuse, căcî altmintrea îl vor face pe 
dânsul responsabil de agitația crescândă 
din Macedonia. Textul proiectelor de re
forme, se Zice, că ar fi deja cunoscut în 
Constaritinopol. Ultima stilisare a acelora 
se va face însă numai după-c.e tdte pu
terile signature îșî vor fi dat avisul. Pro
iectele conțin numai reforme administra
tive, nicî decât însă politice.

Proiectul de reforme, ce se va pre
senta Sultanului va fi așa, încât nicî cele
lalte state din Balcani, cari au conațio
nali în Macedonia, cum e Grecia, Româ
nia și Serbia să nu fie genate în intere
sele lor. Grecia în special face oposiție 
energică bulgarisării Macedoniei și preferă 
un status quo fără reforme, decât o refor
mare a Macedoniei în favorul Bulgariei. 
Elementul grecesc e forte tare, mai ales 
în orașele de pe cdsta mării, dr față cu 
Salonicul Grecia are un interes atât de 
mare național și comercial, încât față cu 
veleitățile bulgare ea crede, că are mai 
mult sprigin în stăpânirea turcescă.

Puterile nu sunt de altmintrea în- 
grijate. că Bulgaria oficială ar vre răsboifi 
cu Turcia, dr decă ar fi elemente turbu
lente în Bulgaria, carî ar crede, că răs- 
boiul cu orî-ce preț ar pută ave resultate 
bune diplomatice pentru dânșii, chiar și 
în cașul, când ar fi bătuțî, după analogia 
răsboiului greco-turc, din care Grecia a 
obținut resultate favorabile față cu Creta, 
— trebue să se observe, că analogia n’âre 
nicî un temeiîi, deore-ce Creta era națio- 
nalicesce grecescă, pe când în Macedonia 
pe lângă turcî mai sunt alte patru na
țiuni: Bulgari, Greci, Șerbi și Romani.

In sfîrșit nu se pote tăgădui, că în 
Rusia esistă un partid, care ar vre să în
demne pe Bulgarî cu orî-ce preț la răs- 
boiu. Rusia oficială însă nu este de loc 
de acord cu aceste tendințe. Acesta reiese 
lămurit din atitudinea și vorbele destul 
de recente ale contelui Lamsdorff.

După-curn se anunță din Sofia, un 
consiliu de miniștri ținut sub președința 
principelui, a desbătut măsurile de luat 
contra comitetelor macedonene.

Din Constantinopo) se anunță diaru- 
lui „Berliner TageblatP, că nota comună 
a Austro-Ungariei și Rusiei referitdre la 
insuficiența reformelor macedonene, s’a 
predat alaltă-erî Portei. Nota este scrisă 
în termeni destul de blândî, așa că Sul
tanului i-se mai ofere odată ocasiunea de 
a-șî arăta bună voința. Ilusiunî marî însă 
despre acestă bună-voință să nu-șî facă 
nimenî. *

Din Sofia se anunță, că guvernul a 
disolvat tdte comitetele macedonene și a de
ținut pe conducetorii lor, anume: Zoncev, 
Mihailovski, Staniev, și pe alțî-membrii ai 
comitetelor.

Deputatul oposiționist Takev a inter
pelat pe ministrul president Danev, că de 
ce au fost arestați Zoncev și Mihailovski și 
de ce a disolvat comitetele. Danev a 
răspuns, că guvernul a hotârît nimicirea 
comitetelor.

Societatea agricolă și
Congresul agrar român.*)

*) A se vede nr. 24 al „Gaz. Trans.“ din 
anul 1903.

— Fine. --

Succesul a fost remarcabil, der nu 
și fără se lase o umbră ărecare în urma 
sa. Mulțî au plecat cam desilusionațî. Nu 
numai că congresul fusese convocat prea 
în pripă, cum se fac multe lucruri la noi, 
der s’a văZut îndată lipsa de uiîftiate de 
vederi între membri, lipsa de directivă și 
mai presus de tdte lipsa de bărbați com
petent în materiile ce aveau se trateze. Pe 
când în corpurile legiuitore și în ministe- 
riu nevoile agriculturei le discută și re- 
solvă advocații, în congres erășî se con
stată îndată o intervertire a rolurilor: Vor
nicii erau tot advocații, veterinarii predau 
pentru crescerea vitelor, agricultorii arătau 
desastrele cele marî ce au venit peste 
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dânșii cu diferite bdie de vite, că în Do- 
brogea s’au împușcat peste 300 de cai de 
ai țăranilor de răpciugă și oile de la oieria 
statului sunt tote pline de râie, că un mânz 
de al statului costă la 4000 lei, un cal 
de 4 ani 12.000 lei și crescătorii particu
lari nu pot se dea la stat vre-o remontă, 
decât numai cu forte mari greutăți. La 
Gestiunea esportului de vite grase și de 
■carne din țeră, respunde un domn mare 
proprietar Săulescu, că proprietarii și aren
dașii mari abia au 8°/0 din vitele de țeră, 
er restul sunt vitele țăranilor degenerate 
și pipernicite de f<5me și negra miserie, și 
decă le-ar esporta, nu ar mai ave cu ce 
dânșii să-și lucreze moșiile, și apoi cine o 
să cumpere atari vite și atare marfă?

La măsurile de propus pentru îmbu
nătățirea agriculturei, un domn director 
de șcdlă. profesională a vorbit despre 
rolul și influința bacteriilor și microbilor 
din pământ, ca proprietarii și arândașii 
se lase cât mai des ogore sterpe și 
să facă ogorul de vreme și încolo să n’ai- 
bă grije, că lucrâză pentru ei bacteriile 
din păment(ll). Un alt director de școlă 
profesională pledâză pentru introducerea 
și crescerea cailor grei de povară în țeră, 
pe motiv, că s’au produs la uzina de gaz 
din capitală 2—3 mânji grei, din tată ro
mân și mumă română, fără să fi protes
tat cineva din partea numerosului public 
auditor. Un domn Pariano a vorbit despre 
neajunsurile și nevoile de tot soiul ce bân- 
tue Dobrogea. Cel mai bun orator și mai 
bine în materie a fost Alexandru Oiurcu, 
de origine transilvănean.

Neapărat era se fie așa. Efectele cul- 
turei rapace de 20, 30, 40 de ani, făcută 
cu tot felul de elemente recrutate din tote 
clasele societății, a făcut ca agricultorii de 
meserie, cari din moși’din strămoși se ocu
pau cu plugăria și crescerea vitelor, să nu 
să potă menține, dânșii se se retragă din 
moșii și locul lor să-l ia cultivatorii im- 
provisațî. Unde și câți mai sunt adi marii 
proprietarii rurali și posesorii de domenii 
și moșii întinse, mai cu sâmă din Moldova, 
cari stăteau tot anul la țâră și pe moșie 
și cresceau acolo mii de capete de vite 
mari și mici de tot soiul și făceau și es- 
periențe de agricultură sistematică cu so
iuri de fructe și struguri nobile introduceau 
și fosfatele și plugul cu abur prin anii 
1860—70?! I-a luat și dus curentul pe 
toți cu sine, și locul lor l’au ocupat stră
inii—jidanii în (Moldova Mokifischer sin
gur are acji 80 moșii mari în arândă), er 
în Muntenia Grecii, Albanesii, Bulgarii și 
mocanii. Din acâstă causă și discuțiile în 
congres și resoluțiunile luate au fost de
parte sub nivelul memorabilului discurs 
de deschidere al președintelui, care me
rită să-l citescă ori ce bun Român, care-și 
iubesce țera și nemul.

Intre cestiunile desbătute în congres 
au fost bălele țăranului — pelagra, căci 
sunt în țeră peste 40,000 pelagroși, și fri
gurile de baltă și au cerut secarea bălți
lor de prin cătune și sale de către stat, 
când o putea face fie-care proprietar pe 
moșia sa, de drece bălțile și eleșteiele cu 
pesce și fără pesce sunt mai tdte propri- 
etăricesci, și proprietarii și arândașii fac- 
zăgazuri și eleșt.eie la ele cu băligarul 
de la vite, cu care otrăvesc apa de beut 
a locuitorilor, mai cu seină vara pe căl
durile cele mari, și le produc friguri de 
baltă și tifosul.

— Apoi mulțimea serbătorilor, ce se 
sărbeză la țâră, creștine și păgâne, și dau
na ce resultă din ele pentru țărani și agri
cultura țărei în genere, căci țăranul d’aci 
serbâză 9 Marți și 9 Joi după Pasci, 9 Fi- 
lipi, pe Iuda, Mariana, Vinerea sâcă și apoi 
posturile cele multe și hrana deplorabilă 
a țăranilor pe timpul lor. O singură di de 
sărbătore generală echivalâză cu o pagubă 
de 2 milione de lei pentru țeră, socotind 
2 milione lucrători agricoli câte un leu 
pe di.

Tote acele dile de ședere și de săr- 
bătdre însumeză aprope pe trei părți ale 
anului, ceea ce constitue o colosală pier
dere națională. Lipsa de siguranță și ne- 
aplicarea legilor la sate.

Der că țăranul este ținut cu porum
bul nedijmuit, ori și ne cules pe câmp 
până prin Novembre și Decemvre, uneori 
și prin Februarie, pentru-ca să-șî reguleze 
și achite conturile, de i-se încinge și mu- 
cezesce pe loc, care-i produce lui pelagra 
și marfa stricată, depreciază și pe cea bună, 
care se scdte din țâră și el nu are la cine 
se plânge — despre aceea n’a fost nici o 
singură pomenire. Ba un domn inginer T. 
după ce a adus cele mai mari elogii, nu 
umile, der adulătdre până la disgust, la 
adresa M. S. Regelui și a Administratoru
lui Domenielor corânei, în loc de a în
demna și pe ceilalți proprietari se facă 
atari sacrificii pentru deșteptarea și întă
rirea țăranului, începu să tragă și să tra
gă la ocări și invective la adresa .țăranu
lui, de totă lumea să scârbise. Terminii 
măgulitori la adresa Românilor din Tran
silvania din cărțile de legi unguresc!, fai- 
mosele aprobate, și compilate erau floricele 
la ureche față de cele debitate de orator 
la adresa țăranului de aici. Regimul lui 
Vlad Țepeș ar fi singurul mijloc de cumin
țire a țăranului de aci, după orator!

O discuție mai animată provocă ces- 
tiunea esportului și traficului de cereale, 
și viitorele convenții comerciale, la care 
luară parte mai mulți membri, și unii cu 
multă pricepere și competință arătară nea
junsurile, ce întâmpină producătorul ro
mân la desfacerea lor în țeră și străină
tate, și cum întreg traficul de cereale din 
nepăsarea nostră a ajuns cu totul în mâna 
străinilor. Ou chestia sindicatelor (seu a 
tovărășiilor agricole) s’a terminat congre
sul, fără de a ajunge la o conclusiune de
finitivă. Și cu greu se vor pute realisa 
sindicatele în țâră, cât timp durâză sis
tema actuală de plugărie. Ele presupun 
stabilitate, siguranță și încredere mutuală 
desevîrșită între membrii ei. Oum s’arpute 
introduce ele în țâră, când unul are 5—6 
moșii în arendă, în diferite plăși și județe, 
și nu ține nimic pe ele, decât semănă
turile făcute, și el stă la oraș, unde-și 
vede de negoț ori de biurou?! Apoi un 
sindicat, care se cuprindă și împace și pe 
proprietarii mari, pe arendași și pe micul 
cultivator țăran?! Ou arendile și arendașii 
pe 3—4—5—7—10 an! de dile și în di
verse localități și regiuni în același timp, 
cu greu se vor putâ combina instituțiuni 
de durată, de felul sindicatelor.

Chestia moșnenilor și răzeșilor, ridi
cată forte bine de președinte, cari sunt 
puși cu totul înafară din legile țărei adi 
în vigore — dâr ei se mențin și progre- 
seză, — apoi chestia pășunilor naturale 
pentru vite, chestia pădurilor și ponorîrea 
dâlurilor despădurite, punerea unei stavile 
devastărei pădurilor și supunerea tuturor 
pădurilor particulare regimului silvic, re
constituirea viilor, comasările și segregă
rile, regulările cursurilor apelor și irriga- 
țiunile, clădirile economice suficiente pen
tru țăran și gospodăria sa, decăderea in
dustriei naționale de casă etc. au rămas 
cu totul date uitărei, și nu s’a vorbit un 
cuvânt de ele, deși trebuiau să ocupe un 
loc de onăre înt’run congres agrar român.

Der totuși este un început și o în- 
tdrcere și îndrumare spre bine. Nu țâra 
este ajunsă în faliment, ci sistema vițiosă 
și cu totul greșită de esploatarea pămân
tului și-a ajuns și trebue să ia sfîrșitul.SOIRILE BILEI.

X
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Mortea unei archidncese. In Viena 
a răposat la 14 1. c. archiducesa Elisabeta 
sora archiducelui Iosif, în etate de 72 ani. 
Elisabeta Francisca Maria s’a născut la 17 
Ianuarie 1831 în Buda, ca prim copil al 
palatinului Iosif. S’a căsătorit în Octom- 
vrie 1847 cu archiducele Ferdinand de 
Modena. După pierderea primului bărbat 
și după o văduvie de aprdpe 30 de ani 
s’a căsătorit a doua oră cu archiducele 
Carol Ferdinand. Curtea imperială și re
gală a luat un doliu de patru săptămâni. 
Archiducesa va fi înmormântată la 15 1. 
c. în cripta bisericei Capucinilor din Viena.

Serată dansantă la curtea română. 
Joi 30 Ianuarie v. s’a dat la curtea ro
mână prima serată dansantă, la care au 
fost învitați membri corpului diplomatic, 
miniștrii, mai mulți senatori și deputați, 
înalții demnitari ai Statului și persdne din 
societate, împreună cu domnele, în total 
peste 800 persone. Regele și Regina și 
Principele și Principesa României au in
trat în sala cea mare la orele 93/(1 după 
care s’a început dansul. Serata s’a termi
nat cu un frumos cotilion de peste 200 
părechi, la care a luat parte și Principele 
moștenitor.

Furtună în Budapesta. Vântul care 
a suflat dilele acestea pretutindeni, în 
Budapesta a devenit un uragan îngro
zitor. Acoperișul fabricei de tutunuri a 
fost dărîmat Vineri la 4 ore diminâța, pe 
o suprafață de 400 metri pătrați, și a 
cădut în strada Baross pe care a ob- 
struat’o. S’a întâmplat 62 accidente. Vi
neri diminâța «l’abia eșiseră elevii din 
școlă de pe strada Rigo, când coperișul 
s’a dărîmat. Este cu neputință să se trâcă 
peste poduri. Furtuna a descoperit un 
tramvai electric pe podul Margareta și a 
pricinuit grave stricăciuni nouei biserici 
Elisabeta. Mai multe statue din oraș s’au 
prăbușit și s’au spart.

De la primăria Bucurescilor. Si
tuația cassei primăriei Bucurescilor la 1 
Februarie curent a fost următârea : De la 
1 Aprilie pănă în sera de 31 Ianuarie 1903 
încassările, împreună cu soldul aflat în 
cassă la 31 Martie 1902, au fost de lei 
12,354,585, er cheltuelile de lei 12,175,503, 
rămânând un sold de lei 179,081, care a 
fost pe deplin justificat de cassier. Pe 
aceeași periodă de timp încassările pe 
seina cassei de pensiuni au fost de lei 
232,587, er cheltuelile de lei 227,284, ră
mânând un sold de lei 5,303 lei.

Pensionarea honvedilor din 48. 
„Bud. Corr." împărtășesce următorele date: 
Cifra cea mai mare a armatei din 48 
se urca la 130,000 luptători, dintre cari 
astădi după 54 ani, mai sunt în viâță cam 
20,000. Din aceștia cu sfârșitul lui Ianuarie 
a. c. trăgeau pensie 18044 honvedi, 
anume 3 generali, 9 coloneii, 12 sub-co- 
loneli, 35 maiori, 197 căpitani, 299 loco- 
tenențî, 526 sublocotenenți, 1394 capo
rali și 9829 soldați de rând.

Pentru masa studenților academici 
din Clușiu a întrat de la d-na Eugenia I. 
Paraschiv din Sebeșul săsesc, în Ioc de 
cunună peritore pe mormântul regretatului 
Dr. Stefan Păcurar, suma de 20 cor. Pri- 
mâscă piosa donatore cele mai E'erbințî 
mulțămite. — Direcțiunea institutului de cre
dit și economii „Economul11.

„Aur". Cetim în „V. Națională11: D-na 
Constanța Hodoș, cunoscuta scriitore, ale 
cărei nuvele și fragmente de roman, pu
blicate în revistele „Viața", „Semănă
torul" etc. au fost atât de mult apreciate, 
a presentat direcțiunei Teatrului Național 
o puternică dramă în 4 acte întitulată 
„4ur/“ Acâstă dramă a fost admisă și se 
crede că va pute fi representantă chiar în 
acâstă stagiune, cu d-șdra Agata Bârsescu 
în rolul principal.

Nenorocire causată prin fumat. 
Servitorul Nicolae Lepa în diua de So
borul S. loan Botezătorul, 7 Ianuarie a. c. 
st. v. aflându-se beat în grajdul stăpânului 
său Ilie Mândruț, a adormit cu pipa aprinsă 
în mână. Din pipă a cădut jăratic și a 
început cu încetul a arde înfundat paiele 
cele ude cari Servian spre așternut anima
lelor; de-odată Lepa s’a trezit și a început 
a căra vestmintele sale afară, eră celelalte 
vestminte ale păcurarului,precum sumanul, 
cojocul ș. a. au rămas ori din adins, ori 
din nebăgare de sâmă în grajd. Intr’un 
t-ârdiu Anastasia Sfetcu, nora lui Ilie Mân
druț striga „Săriți că arde grajdul". Să
rind toți membrii familiei, află în grajd un 
foc ardând; grajdul și curtea erau pline 
de fum, de nu se vedea nimic, er anima
lele cu ajutorul vecinilor, tăindu-le ștrean
gurile, abia cu mare greutate au reușit | 
a-le scote afară din grajd. Pănă sâra a I 

murit un cal, la 3 cjile a murit al 2-lea și 
un bou, la 7 <jile a murit calul al 3-lea și 
la 14 dile și calul al 4-lea. Adi nefericitul 
om Ilie Mândruț prin perderea a 4 cai și 
un bou, precum și a veștmintelor arse, 
este de compătimit. Paguba se urcă la 
1500 corone, âr nefericiții membrii ai fa
miliei sunt toți bolnavi de întristarea cea 
nespusă ce le-a causat focul. Servitorul 
N. Lepa s’a depărtat momentan din curtea 
stăpânului său, nici nu voesce să scie 
despre cele întâmplate. Ar fi fdrte bine 
ca tutuțor servitorilor să li-se interzică 
fumatul în curtea stăpânului lor. — 1. P.

Soiri locale.
Petrecerea tineriniei române, ce 

s’a ținut Sâmbătă sera în sala de la „Ge- 
werbeverein“, a întrecut tote așteptările. 
Contrar încordării inevitabile ce domnesce 
aprope la t<5te petrecerile pe la început, 
la petrecerea tinerimei române de la pri
ma horă o notă de animație și cordialitate 
a început să se manifeste. Erau cu toții 
cunoscuți și prietini. „Romanele11 s’au ju
cat cu precisiune, se vedea esercițiul do
bândit la cele 6 repetiții din „sala al
bastră*.  Atât „Romanele" cât și „cadrilul11 
au fost dansate de câte 32 părechi. Pu
blicul era compus din elita inteligenței 
române din Brașov. La finea cadrilului 
prim într’un moment când în figura a 6-a 
damele formau cordon de o parte, domnii 
de alta, unul dintre aranjori a surprins 
damele cu nisce elegante port-bombdne, 
o probă frumdsă de delicateță și atențiune 
din partea comitetului aranjator. înainte 
de pausă altă surprisă. Câți-va tineri au 
aruncat de pe galerie în sală serpetine de 
hârtii în cele mai diferite colori, ce în 
scurt timp înfășurară pe dansatori și dan- 
satore, cari la rândul lor improvisară apoi 
o bătaiă de „confetti“ în totă regula. Intre 
dame am remarcat mai multe costume 
naționale, forte drăgălașe cum a fost mai 
ales cel de Seliștâncă, de Prahoveancă 
etc. Sala din parterre a noului edificiu al 
societății industriașilor este frumâsă și spa- 
țidsă. Un cusur mare am observat însă, că 
din acestă sală mare nu este comunicație 
directă în sala restaurantului, ci trebue să 
eși în coridor și numai după ce mai faci 
o cotitură, poți întră în sala de mâncare 
In pausă mesele salei restaurantului au 
fost cu tote acestea înțesate de public, 
care și-a petrecut și aici de minune cu 
musica cunoscutului lăutar Dick.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat de la d-1 Sofron 
Stan din Blașiti 10 corone. Primescă 
mărinimosul donator cele mai căldurdse 
mulțămite. — Direcțiunea școlelor gr. or. 
române.

Șoșoni schimbați La balul de Sâm
bătă s’au schimbat o păreche de șo
șoni bărbătesc.! c’o păreche de șoșoni de 
dame. Aceștia din urmă se află la res
taurantul din „Gen'erbeverein“ și se pot 
lua în schimbul celor bărbătesc!.

Diverse.
Jucăriile „Hjimbertu. Familia Hum

bert, care a săvîrșit cea mai mare escro
cherie a veacului, a devenit populară și 
ca probă e, că s’au inventat multe jucă
rii, ce pdrtă numele lor. Așa de esemplu 
e o jucărie numită casa de bani Humbert. 
Acâstă casă de bani e cu secret și are 
diferite combinațiuni. O asemenea casă de 
fier, împreună cu „instrucțiuni tipărite11, 
se vinde cu 2 lei și 45 bani. S’a inventat 
apoi un joc numit „de masacru11, în care 
membrii celebrei familii, sunt representați 
în caricaturi, d-na Humbert, scurtă și 
grâsă, er Eva Humbert slabă și nemăsu
rat de lungă. Mai e apoi o serie de figuri : 
d-na Humbert dinaintea agenților, cari de 
câte-ori o văd întorc spatele; sâu magis- 
trații, cari se înclină pănă la pământ, ea 
ridică mâna.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
I Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 14 Februarie n. 1903.

Renta UDg. de aur 4%......................121.25
Renta de corone ung. 4% • • • 99 60
Impr. căii. fer. ung. în aur 372°/o • 93 70
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.60 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 94 30 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.60
Impr. ung. cu premii................... 201 50

Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 159.25

Renta de hârtie austr.........................100.90
Renta de argint austr.........................100.90
Renta de aur austr........................... 121 15
Rente austr. 4°/0 de corAne . . 10130
Losurî din 1860............... .... . . .16450
A.cții de-ale Băncei austro-ungară . 15.85
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 747.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 692 50
Napoleondorî.......................................19.08
Mărci imperiale germane . . . 117 07
London vista............................. 239.92

Paris vista . . .
Note italiene . .

........................   95.42
........................  95.30

Cursul pieței Brașov.
Din 14 Februarie n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.82 Vând. 18.86
Argint român. „ 18.60 „ 18.76
Napoleond’ori. „ 19.04 „ 19.07
Galbeni „ 11.20 „ 11.30
Mărci germane „ 116.90 „ 117.02
Scris fonc.AIbina 5% 10L- „ 102.-
Lire turcescl „ 21.40 „

£ „FORTUM
institut de credit și economii, societate pe acții în ROONA-VECHE.

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

U N A“„FORTsunt înviuați în sensul § 21 din statutele institutului, la a
XIX. Adunare generală ordinară.

care se va ținA la 10 Martie st n 1903 la 9 ore a. m , în localitățile institutului.
Când din lipsa voturilor prescrise nu s’ar putea ținA adunarea la terminul de sus, prin acAsta 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 o
1. Raportul anual al direcțiunei împreună cu 

Bilanțul anului de gestiune 1902 și Raportul consiliu
lui de supraveghiere.

Rodna-veche, la 7 Februarie 1903.

t e
2.
3.
4.

le:
Distribuirea profitului curat.
Alegerea consiliului de supraveghiere. 
Pertractarea propunerilor direcțiunei.

I. Coxxtvil pro IROS
ACTIVE: Corone f. PASIVE: Corone f.

Cassa în numerar.....................
Capital: a) hipotecar . . 99493 46

b) pe obligații . 95910 71
c) cambial . . 103656.32

4817

299060
8550

922
569 

1357 
2199 

40498
2580
1934

89

49
90
85
17
62
50
82

70

Capital acționar..........................................
Depuneri cu interese................................
Credite..........................................................
Reescompt................................................
Fond de reservă......................................
Fond cultural...........................................
Deposit de cassă......................................
Profit curat ................................................

40000
180313
46090
66985
19528

577
185

8811

21

70
54
80
30
39

Interese restante .....................................
Interese anticipate la reescompt și credite 
Dare de stat și comunală ant'C pro 1903 
Inventar după amortisare de 10°/0 . 
Antici păți uni................................................
Inmobile.....................................................
Efecte...........................................................
Diverse conturi active...........................

362491 94 362491 94
l

II. Ooxxt'CLl 2pz?o&t si

Rodna-veche, 31 Decemvrie 1902.

D E B 1 T: Corone f. CRED IT: Corone f.

Interese: I n t.e r e s e :
a) după depuneri . C 4890.66 Bl. a) după împrum. hipo-
b) „ reescompt . . „ 4589.06 „ tecare . . . . C 6832.92 fii.
c) „ credite . . „ 3487 13 „ 12966 85 6) după împrum. pe

Dări: obligații . . . „ 8991 20 „
a) de stat și comunală „ 2348.84 „ c) după împrum. cam-
b) „ rente . „ 1295 42 „ biall . . . . „ 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 întârfiiere ................................ 990 8C
PretensiunI dubidse . 1627 84 Chirie de casă........................................... 600 —
Diverse ..................... 865 59 Diverse ........................................................... 728 20
Profit curat 8811 39

32159 75 32159 75

Pamfiiiu Grapini m. p., 
presed. instit.

Zagyva Llihăly m. p.

Ioan Issip m. p., Traian Turcu m. p.,
director esecutiv. contabil.

jVSemhrsi 1> i rec ți u n ei:
Lazar Avram m. p.

Inocențiu Clain Porcius m.
cassar.

P >

Nicolau Mureșan m. p , 
secretar.

S’a revecțut și aflat în consonanță cu cărțile principale și auxiliare duse în ordine deplină. 
Rodna-veche, la 7 Februarie 1903.

Membrii consiliului de supraveghiere:
Cosma Cotul m. p. Silvestru Mureșan m. pLeontin Pop m. p.

1903 B. 95. Mâsolat
3.

0 Felsege a Kirâly neveben!
A brassdi kir. jârâsbirosâg, mint 

buntetd birdsăg, becstilet sertAs vAt- 
segAvel terheit llie Văzul elleni bun- 
iigyben a Sorescu Octav iigyved ma- 
gânvâdld kApv. Altai emelt văd fo- 
lOtt a Brassdban 1903 januâr ho 30- 
ik napjân F. ZsigaLajos jegyzfikonyv- 
vezetd es terheit, valamint vedd Len- 
geru Jănos iigyved reszvetelAvel meg- 
tartott nyilvânos târgyalâs alapjAn a 
văd es vAdelem meghailgatâsa utân 
kdvetl- ezoleg

ateii:
Terheit llie Văzul 50 eves, rozs- 

nyoi sziil. As lakos, gr. kel. vallâsu, 
n6s, kisbirtokos As kereskedd, 2 gyer- 
mek atyja, vagyonos, iroi, olvasni 
tud, bîintetlen, bunfisnek mondatik 
ki a btkv. 261 §-âbau irt As 261 §. 
szerint minosuld becsiiletsertes vet- 
segAben, elkdvetve az Altai, hogy 
1903 januâr 4-en Rozsnyon Kirsto- 
lovean Romulust tolvajnak szidva, 
mellbe !6kte s azert a btkv. 261 §-a 
alapjAn a btkv. 92 § alkalmazAsAval 
az 1897 Avi XXVII t.-cz. 3 §-Aban 
jelzett czAlokra forditandd 15 nap 
alatt kuldnbeni vAgrehajtâs terbe 
mellett ezen jbirdsâghoz befizetendd 
a btkv. 53 §-a alapjAn 1 (egy) napi 
foghâzra AtvAltoztatandd 5 (ot) kor. 
pAnzbiintetAsre s az eddig felmerult 
s a feimerulendd biinugyi koltsAgek 
viselesAre itAltetik, mely utobbiak az 
1890. Avi XLIII t.-cz. 4 § 2 bekez. 
ertelmeben egyeldre behajtatianok- 
nak nyilvAnittatnak As koteles ma- 
gAnvAdldnak az iigyvAdi kApviselet- 
tel felmerult kdlrsâgei iejâben 20 
(husz) koronât, tanudijakban 8 koro- 
năt 15 nap alatt kiildnbeni vAgre- 
bajtâs terhe mellett megfizetni.

Vegiil elrendeltetik, hogy elitelt 
ezen itAletet indokaival egyiitt a Bras- 
soban megjelend „Gazeta Transilva
niei" nevii lapban 15 nap alatt a sa- 
jât kdltsegAn tegye kozzA, mit ha 
nem tenne, jdgâban AII magânvâdlo- 
nak sajât koltsegen a kozzetAtelt e<z 
ko. olni As ez esetben terheit a fel- 
meriilt kdzzotdteli kdltsegeknek 15 
nap alatt kiildnbeni vtgrehajtAs ter
he melletti teritesâre koteleztetik.

i n d o h a k:
Terheit tagadAsâval beigazolăst 

nye.'t a tArgyalâs sorAn kihal'gatott 
As vallomAsaikat eskujtikkel megerd- 
sitett Bude Virgil As Butnariu Gydrgy 
tanuk bizonyitâsai Altai az a teny- 
Alladek. hogy a rendelkezd reszben 
irt iddben As helyen, a mikor mar. 
vâdld fdlvett fizetesAt As az arrol ki- 
Allitott nyugtAt a kezeben tartotta 
— terheit m. vAdldt tolvajnak szid.- 
va mellbe ldkte.

A kifejezAs As a tettlege-i bân- 
talmazAs a btkv. 261 §-ban irt be- 
csiiletsertAs tAnyâlladAkât kimeritvân 
terheit u. a § ban biinosnek volt ki- 
mondandd As u. a. §. alapjAn a tdntii 
btintetAssel sujtandd.

De tekintettel terheit biintetlen 
eldeletere As azon hiszeme miattr 
hogy in. vAdlA a pAnzt As nyugtAt 
egytitt magAval fogja vinni — uagy 
valdsziniiseggel fdlteheid izgat tt ke- 
dAly Aliap< țâra, tovâbbAhogy snlyd- 
sito korulmeuy nem inerții lei: a 92 
§ alkalmai-âsAval a biintetes kisza- 
bâsâban a lehetd legkisebb mArti k 
volt megkozelitendd.

A b. ii. es iigyvAdi kdltsAgekre 
vonatkozd intezkedAst a bp. 479 As 
480 §§. illetve a bp. 485 a indokoljâk.

Az itâîet kozzetetele a btkv. 
277 §-a alapjAn reedeltetett el, inert 
m. vAdl-6 azt kerte.

Brass 6, 1903 januâr lid 30-ân..
Reich 8. k. 

kir. jriro.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


