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Contrastele politicei maghiare.
Numai p6te fi aeji nimănui ne-1 

cunoscut, că politica interioră a mo- 
narchiei nostre, in ce privesce cu 
deosebire Ungaria, nu concordăză 
cu politica ei esterioră, pe care di
plomația austro-ungară a înaugurat’o 
de un șir lung de ani în Orientul 
europen. S’a enunțat adecă ca direc
tivă a politicei orientale a Austro- 
Ungariei de a lua în scut statele 
mici independente din Orient, um
blând a câștiga simpatiile lor și stă
ruind pentru susținerea stărilor create 
și a păcii în Peninsula balcanică.

E interesant că tocmai un băr
bat de stat ungur, contele Andrassy, 
a fost, care a accentuat mai mult 
acea direcțiune politică amicabilă 
față cu interesele desvoltării statelor 
și poporelor dela Dunăre și din Bal
cani. Der înzadar! Politica acăsta 
esteridră n’a putut secera succese, 
fiind-că a fost mereu desavuată de 
politica interidră a elementului dom
nitor din Ungaria. Față cu naționa
litățile nemaghiare dinăuntru acăsta 
politică a răsturnat cu fundul în sus 
principiile liberale, tolerante și con
ciliante, cele adoptase oficiul nostru 
de esterne în raporturile monarchiei 
cu poporele orientale.

Destul l’au ținut de rău pe An
drassy conaționalii săi maghiari, pen
tru că a fost sprijinit nisuințele de 
independență ale României încheiând 
cel dintâifi un tractat comercial de 
sine stătător cu ea, pe când nu se 
liberase încă de sub suzeranitatea 
Turciei, și pentru-că a favorisat ac
țiunea răsboinică a Rusiei în contra 
Turciei prin aceea, că a stăruit, ca 
monarchia nostră să păstreze strictă 
neutralitate.

Tote silințele ce și le-a fost dat 
contele Iuliu Andrassy de pe atunci 
de a câștiga simpatiile și încrederea 
țărilor și poporelor creștine din 
Orient, au trebuit să rămână fără 

efectul cuvenit, pe câtă vreme sis
temul politic dinăuntru era și de- 
venia din c]i în c]i mai ostil liberei 
desvoltărl a poporațiunei române și 
slave din Ungaria. Acesta a cons- 
tat’o mai târețiu ministrul de esterne 
Kalnoky, când a cjis în delegațiunl, 
că este o cerință capitală pentru 
apărarea prestigiului monarchiei în 
afară, ca politica ei interidră să fie 
adusă în consonanță cu cea esterioră 
seu cel puțin să nu-i fie diametral 
opusă.

Din cansa aedsta contele Kal
noky a și căcjut în disgrația guver
nanților unguri și a trebuit să se 
retragă.

După-cum în urma nisuințelor 
nedrepte șoviniste s’au desfășurat cu 
anii lucrurile înăuntrul Ungariei, acjl 
este un anachronism, decă nu chiar 
o absurditate, de a mai vorbi de 
nisuința bărbaților de stat unguri 
de a face ca Ungaria să fie iubită 
la poporele din Balcani, cum a vor
bit contele Ștefan Tisza în discur
sul său asupra proiectelor militare, 
ținut Sâmbătă în dietă.

Contele Ștefan Tisza, după-ce a 
afirmat, că Ungaria nu-șl pote îm
plini misiunea sa istorică în Orient, 
decât numai ca membru paritetic 
și investit cu-o influință decisivă a 
organismului acestei monarchii, care 
să aibă o armată destul de tare ca 
să se potă valora ca putere mare, 
adause: „Trebue se ne folosim (noi 
Ungurii) de anii păcei și trebue se 
câștigăm încrederea micelor state 
balcanice. Trebue să le convingem, 
că alta nu voim, decât sincera apă
rare a independenții lor“.

Frumose vorbe. Insă unde sunt 
cei ce s’ar mai pute încrede afil în 
ele, după câte le aud fiilnic despre 
pericolul, care amenință esistența și 
desvoltarea națională a poporelor 
nemaghiare din Ungaria? Cine se 
mai credă în sinceritatea asigură
rilor bărbaților de stat maghiari, 

când tdtă lumea vede, că nici drep
turile de limbă, câte sunt garantate 
naționalităților în legile țărei un
guresc!, ei nu le respectăză.

(Răposatul conte Andrassy și-a 
fost luat odinioră un avent frumos 
în direcțiunea salutară de a încheia 
sinceră alianță cu statele, ce ne în
conjură, dăr acel timp a trecut de 
mult. Pe atunci liberalismul ma
ghiar nu’și pierduse încă tot nimbul, 
de care se bucurase odinioră; pe 
atunci încă nu era demascat de fapte 
petrecute, ca acjî.

De geaba fiiul faimosului cres
cător și propagator al șovinismului 
violent se silesce a capacita pe es- 
tremii din oposiție, că Ungaria tre
bue se susțină legăturile ei cu Aus
tria și să contribue în propriul in
teres, ca monarchia să fie tare pentru 
a pute câștiga simpatiile popdrelor ve
cine căci el nici înaintea acestor cona
ționali ai săi nu mai are crecjemenț, 
nici la ei nu mai întîmpină încredere.

Ca Ungaria să-și pdtă împlini 
frumosa chemare, ce o are, de-a 
strînge legăturile de amiciție cu 
statele mici vecine și a-se bucura de 
deplina lor încredere, e de lipsă înainte 
de tote să-și schimbe radical politica 
interioră și se dea cea dintâiu do
vadă a sincerității și cel dintâiu esem-
plu; salutar prin 
sale popore.

împăcarea proprielor

România si chestiunea macedo- 5
neană. Oficiosul „lnd. Roum.u scriind 
despre declarațiile ministrului de externe 
frances Delccisse re ferită re la egala tratare 
a tuturor rasselor din Macedonia, precum 
și despre posiția României în acesta ches
tiune releveză, că Macedonia în privința 
etnică nu e țâră unitară. La soluția ches- 
tiunei trebue se se țină cont de interesele 
tuturor rasselor. In Macedonia există o 
numărdsă populație românescă, loială sen
tinelă a civilisațiunei, element de ordine 
și de progres. Guvernul român păstrâză 
o atitudine liniștită fiind sigur, că factorii 

chemați vor avă în vedere pe Cuțovlahi 
la resolvirea problemei de egală îndrep
tățire.

Oficiosul român își esprimă încre
derea față cu Porta, care sprijinesce în 
mod sincer sforțările puterilor îndreptate 
spre ameliorarea situației prin reforme 
potrivite. Romdma are interese identice 
cu acelea ale marilor puteri și doresce 
menținerea păcii, pentru a se pute con
solida în interior și e convinsă, că inte
resele ei esterne nu vor fi sacrificate.

Maghiarii și politica balcanică 
a monarchiei.

In primul nostru articol de ieri, am 
arătat, că contele Stefan Tisza a luat în 
ședința de Sâmbătă a dietei cuvântul, pen
tru a țină un lung discurs, în care a fă
cut apărarea proiectelor militare. Contele 
Tisza a vorbit între altele și despre poli
tica balcanică a monarchiei. Din acăsta 
parte a discursului să reținem următărele:

....„Națiunea maghiară numai atunci 
păte să-și garanteze esistența, numai atunci 
păte să-și pună esistența pe base sigure, 
decă va împiedeca în Peninsula-balo.anică 
formațiuni, cari fie pe basă centraliste, fie 
pe temeiuri federaliste ar forma un inel 
de bronz în jurul granițelor nostre. Aces
tei misiuni nu pole corespunde națiunea, 
decât atunci, când pe basa parității ră
mâne membru influent într’un organism, 
care e destul de puternic, ca să-și arunce 
în cumpănă cuvântul decisiv, ca mare pu
tere europenă.

Constelațiunile, cari se arată la gra
nițele ndstre de ost și de sub, sunt direct 
acelea, cari adi mai mult ca ori și când 
fac să fie un interes vital pentru noi, de a 
căuta alianțe durabile', a cauta legături 
permanente, pentru-ca apoi să dispunem de 
forță suficientă pentru a resolvi cestiunile 
naționale vitale, cestiunile mari, cari pot 
servi ca garanție de esistență.... Trebue, 
ca acele mici fracțiuni de popdre, între 
cari se semănă cu atâta maliție antipatia 
contra națiunei maghiare, să recundsoă, pă 
libera lor desvoltare și independența lor

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Istoria unei crime.
De Maxim Gorki.

1.
Intr’o di, pe când stăteau la prând, 

dise mama cătră Ionel Kusin: „Ar trebui 
să te duci în oraș, Ionel!“

Ionel tăcea. El își curățea tocmai un 
cartof fierbinte, își făcuse gura gurgoiu și 
sufla tare pe degete și își încrunta sprîn- 
cenele.

Mama se uita la fața lui rotundă și 
tînără, suspina și repetă ceva mai încet: 
„De sigur, ar trebui..."

— De ce? întrebă Ionel, aruncând 
cartoful dintr’o palmă în cealaltă.

— Ia săcurea și plecă!
— Sunt destui de-ai noștri cu securi 

pe acolo!
— Atunci ia lopata ... o să umpleți 

ghețăriile în curând.... Pdte vei tăia lemne, 
seu vei pute face alt-ceva . . și îți vei pută 
câștiga pânea.... încercă Ionel!

Ionel avea și el de gând se mergă 
în oraș, der nu răspunse bătrânei nici un 

cuvânt. In timpul celor două săptămâni, 
ce a trecut de la mortea tatălui, ajunse la 
consciența independenței sale. La pomană 
pentru întâia dată avu și el dreptul să 
bea rachiu, fără se-i tjieă cine-va ceva, er 
acum se preumbla prin sat țanțoș și cu 
sprîncenele încruntate, er cu mă-sa vorbia 
scurt, cum audise vorbind pe tatăl-său.

După prând mă-sa se apucă să-și câr- 
pescă blana, er Ionel se sui după cuptor 
și peste vr’o jumătate de oră întrebă pe 
mă-sa: „Câți bani ai?"

— O rublă și sese-deci de copece.
— Cele șese-decl de copece dă- 

mi-le mie.
— Ce să faci cu ele ?
— îmi trebue pe drum!
— Va să dică te duci?
— Da, mă duc.
— Ei bine, du-te dragul meu! Când 

vrei să pleci?
—Mâne.
A doua di în zori, mama dădu fiului 

său binecuvântarea împreună cu iconița 
sfântului Nicolae.

Ionel își strînse bine brîul, își vîrî 
coda săcurei după el, trase căciula peste 

urechi, se bătu cu palmele peste șolduri și 
dise: Haide! Rămâi sănătosă!

— Se mergi cu Dumnedeu 1 Păzesce- 
te de omenii din oraș, bagă bine de semă, 
căci sunt șirețî. Nu be vin.... grijesce 
de tine!

— Am înțeles! — tjise Ionel, își po
trivi căciula mai bine pe urechi și eși.

Era încă întunerec. Ionel nu se de
părtase dece pași de colibă și când se în- 
torse, să mai vadă odată pe mă-sa, care 
stetea în portiță, nu o mai pute distinge, 
ci putea numai să audă vorbele, cari ră
sunau în liniștea nopții pline de îngrijare:

„Vinul te duce în prăpastie, Ionel.... 
feresce-te de femeile din oraș..,, bagă de 
semă, să nu te pricopsesc! cu vre-o bălă 
de cele rele.

— Sănătate bună! mamă.
Și îi veni de-odată milă de mă-sa, îi 

părea rău de sat și de colibă. Se opri și 
asculta.... totul era însă liniștit.... mama 
intrase în casă. El suspină și înainta prin 
întunerecul tăcut și liniștit, care încă nu 
era colorat de roșeța dimineții.

Cum trecea așa înainte pe câmp, se 
gândea, că în oraș pote va avă noroc, să 
potă face nisce bani, er la primăvară se 

va întdree acasă și va lua pe Vasilca de 
nevastă — și se gândea la Vasilca, care 
era o fată durdulie, voinică și curățică — 
ori pote va găsi vr’un loc ca rendaș la 
vr’un negustor cinstit și bogat, și atunci 
nu se va însura cu Vasilca, ci cu vr’o 
ată din oraș.

Ionel pașia voinicesce, er în dosul 
Iui începeau a se ivi zorile, pe neobser
vate dispărură umbrele nopții și rațlele pa- 
lide-gălbui ale sorelui de iernă cădeau fără 
putere asupra câmpului acoperit cu ză
padă. Zăpada scârțiia sub picidre și Ionel 
începu să cânte.

Cei trei bănuți de argint îi sunau 
îi buzunar și cum mergea el așa cântând, 
fel de fel de planuri îi treceau prin gând.

Drumul era bun, piciorul nu se cu
funda în zăpada înghețată, aerul rece și 
curat îi înviora pieptul și zarea albastră 
era așa de încântătdre. Omenii, pe cari 
îi întâlnia din când în când în drum se 
uitau la el cu drag. Pe musteciora lui, ce 
de abia mijia, se pusese brumă, flăcăul își 
împingea buza din sus înainte și se uita 
cu mulțumire, i-se părea că musteța lui e 
mare și frumdsă. Un corb se plimba pe 
lângă drum, Ionel dădh un flișcăit ascuțit 
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stă în strinse legături cu puterea națiunei 
maghiare și în primul rând cu influența, 
ce o esercită acâstă națiune în politica 
esternă a monarchiei austro-ungare. înainte 
de acesta cu 15—20 ani nici n’ar fi tre- I 
buit, pdte, să spunem acestea. Atunci când 
mișcarea în Peninsula balcanică a luat un 
caracter acut, când aveam înaintea ochi
lor pericolul, ce ne ’amenința de acolo, n’a 
fost maghiar, care să-și fi închis ochii, și 
dâcă politica nostră esternă adeseori și 
forte mult a fost espusă atacurilor păti
mașe, ea n’a fost atacată pentru-că era 
energică și activă, ci pentru-că nu se ames
teca destul și nu lua posiție față cu marea 
putere a Rusiei.... Astădi de fapt domnesce 
pacea și liniștea în Balcani și între marile 
puteri, cari dau direcția, esistă o înțele
gere. Ar fi însă liniștea acesta, înțelegerea 
acesta, decă n’ar simți ele, că sunt puter
nice? Ar fi ea, decă n’am fi tari? Nu va 
fi prea târdiu se ne orgariisăm armata 
atunci, când pericolul a isbucnit? Anii de 
pace și de liniște trebue se-i folosim și să 
deșteptăm încredere în micile state din Bal
cani față de sinceritatea nostră. Trebue se le 
convingem, că nu vrem alt-ceva, decât se le 
păstrăm independența și că avem forțe mili
tare suficiente pentru a-ne esecuta scopu
rile ce urmărim. Din causa acesta nu ne 
este permis a refusa armatei forța sufi
cientă tocmai acum, când și așa e mare 
înstrăinarea între cele două părți ale mo
narchiei.... Ar fi vai de țera acesta, dăcă 
în massele populațiunei sale n’ar trăi con- 
sciența, că nația năstră e chemată spre 
probleme mari, pe cari trebue să le îm- 
plinescă, decă nu vre să piară"....

Jubileul papei Leo XIII.
Iu diua de 20 Februarie au avut loc 

mari serbări în Roma din incidentul ju
bileului de 25 ani al pontificatului lui 
Leo XIII. Sfântul părinte s’a presentat la 
amiadi în sala regia, unde a fost primit 
cu strigăte: „Se trăiescă papa!" In suita 
papei era curtea sa și garda nobililor.

Din sala regie a trecut în sala bea
tificărilor, unde îl așteptau 6000 persăne 
invitate, între cari și un număr de pele
rini din Belgia. Papa se urcă pe tron, 
având la drepta membrii familiei Pecci, 
er d’astânga deputăția extraordinară spa
niolă. Mai departe erau de față șepte car
dinali, numeroși episcop! și prelați. Car
dinalul Per rari ținu un discurs de feli
citare, la care a răspuns papa, mulțu
mind și dând binecuvântarea. După acesta 
i-s’a dat papei o tiara și o medalie de aur.

Cu ocasiunea acestui jubileu i-s’au 
trimis papei sub titlul „dinarul lui Sf. 
Petru" din tdce părțile lumei 600,000 franci. 
Afară de acestea o mulțime de cadouri 
în aur și pietri scumpe. Triregnul împo
dobit cu brilante și rubine oferit papei cu 
acestă ocasiune, a ieșit din atelierul renu- 

der pasărea negră nu se speria de loc, își 
întdrse numai un ochiu cătră Ionel și se 
apropia și mai tare de drum. Atunci Ionel 
bătu în păhni așa de tare, încât ai fi cre- 
dut, că audi o detunătură de pușcă, cor
bul însă nici nu se sinchisia. Uite ce poma 
dracului de pasere! dise Kușin și își con
tinuă drumul mai departe.

Așa cătră amiadi, când Ionel făcuse 
aprăpe jumătate drumul, se urdi un viscol. 
In aer sburau norișori de zăpadă, plutiau 
în stânga și în drepta mânați de vânt și 
acopereau fața lui Ionel. Une-ori se ridi
cau imediat înaintea piciorelor lui grămedi 
de fulgi, par’ că ar fi vrut să-l oprâscă în 
drum, după aceea îi dedea vântul brânci 
pe dinapoi, rnânându-1 înainte. Zarea era 
întunecată de nori negri, vântul șuera mă
turând zăpada și acoperind ori-ce urmă. 
Omenii și caii, cari se iviau din când în 
când, apăreau și dispăreau, ca nisce petrii 
în apă. Ionel închidea ochii și mergea îna
inte, urmat de șuerăturile vântului. II du
reau șoldurile și piciorele i-se îngreu
naseră.

Bodogănind șovăia prin zăpadă și își 
aducea cu ciudă aminte de mă-sa: „Ea 

mitului aurariu Augusto Milani din Bo
logna. Cardinalul Boschi i-a presentat 
nisce blide de aur umplute cu 10,000 de 
galbeni. Archiepiscopul-cardinal Ferrari din 
Milano i-a predat într’un sicriu de abanos 
stăgul primului pelerinaj italian, ce s’a 
făcut în Ierusalim. Țăranii din Carpineto 
i-au oferit un coș împletit artistic plin de 
mere escelente din șcdla de pomi subven
ționată de papa. Cei presenți se apropiau 
de tron și îi făceau reverența obicinuită 
în genunchi. Papa avea pentru fie-care 
câte un cuvânt de mângâiere. La sfârșitul 
audienței miile de dmenl strigau: „Trăiescă 
Papa, rege al Romei P

Ceremoniile bisericesc! mai imposante 
sunt reservate pentru țliua de 3 Martie 
aniversarea încoronărei lui Leo XIII.

* T. s

Papa a primit din tdte părțile ’ jmei 
felicitări și adrese. Foia bisericescă „Uni
rea11, din Blașiti, care din acest incident a 
apărut în număr festiv, publică și adresa 
de felicitare, care s’a trimis Papei Leo 
XIII din Provincia metropolitană unită 
de Alba-Iulia și Făgăraș. Acestă adresă 
e scrisă latinesce și în traducerea româ- 
nescă a „Unirei" este următorea:

Sfinției Sale P. P. Leo XIII.
Roma.

Preafericite Părinte 1
Provincia bisericescă a Românilor de 

ritul grecesc uniți cu Scaunul Roman de 
Alba-Iulia și Făgăraș, supusă domniei co
ronei apostolice a Sf. Stefan regelui Un
gariei, se unesce în bucuria lumei catolice, 
privind la tine, Preafericite Părinte, cum 
ajungi anii lui Petru.

Primesce, rugămu-Te, Părinte Prea- 
bune, simțămintele fiilor tei.

Mulțumită pentru binefacerile cu car! 
n’ai încetat a îngrămădi neamul nostru, 
mai ales când deunăzi pentru sărbătdrea 
de Jouă-ori seculară a unirei părinților 
noștri cu Scaunul Roman, cu părintescă 
dragoste ne înbrățișai.

Iubirea cătră Scaunul Roman, Ție, 
Părinte preaiubite, ca la urmașul lui Petru, 
nu-ȚI este dar de mic preț.

Fii salutat, mare Pontifice.
Să trăiesc!, preafericite Părinte. Târ- 

<Jiu să te reîntorc! la ceriu și mult timp 
vesel să petreci în mijlocul poporului 
Quirin.

Dat în Blașiti, anul Domnului 1903, 
de la S. Uniune COlII, 24 Ianuarie.

Ai Sfinției Tale
Cei mai obedie ți fii 

(Urmeză iscăliturile.)

Regele Serbiei asupra chestiune! 
macedonene.

(O convorbire cu regele Alexandru).

Un corespondent al diarului „N. Fr. 
Pr.“ a fost primit în audiență de cătră 
regele Alexandru al Sârbiei și a convor
bit cu densul despre chestiunea mace- 
donenă.

șede sub scut sigur acasă — er eu tre
bue să umblu pe drumuri!"...

Obosela îl cuprindea din ce în ce 
mai mult, așa că acum nu se mai gândia 
la nimica și nu doria nimic alta, decât să 
sosescă cât mai curând în oraș, să se 
odichnescă și să bea un ceaiu. Cu spina
rea încovoiată și cu capul aplecat mergea 
înainte ca un taur, și habar n’avea, ce se 
petrecea împrejurul lui, pănă ce prin vu
ietul produs de furtună nu se audi flue- 
ratul unei fabrici. Se opri, se uita în sus 
și din pieptul lui eși un adenc suspin. 
Apoi își scdse banii din buzunar și îi băga 
în gură, pentru-ea orășenii, audindu-le zin- 
gănitul, se nu cadă în ispită.

Invălit într’un lințol de zăpadă, ora
șul avea înfățișarea unui nor greu, coborît 
pe pământ. De-odată se audiră clopotele 
de la biserici. Vântul le ducea sunetele 
departe și le îneca în vuietul său. Ionel 
își luă căciula din cap, își făcu semnul 
crucei și dise: „Etă-me-s la țintă!"

(Va urma.)

Regele Alexandru a dis, că politica 
puterilor îndreptată spre realisarea de re
forme, cari vor ameliora administrația, fără 
să atingă întegritatea Turciei, este de sa
lutat în mod simpatic. Reformele însă tre
bue să se întindă și asupra Sârbiei 
vechi.

La întrebarea, decă în Sârbia se crede, 
că ar fi de dorit autonomia Macedoniei, 
regele a răspuns categoric: Autonomia ar 
fi soluția cea mai nenorocită. Ea nu are 
temeiil nici în istorie, nici în raporturile 
naționale și sociale, o Macedonie autonomă 
n’ar pute mulțumi pe nimeni, ci din con
tră ar scormoni si mai tare rivalitatea po- 
porelor, er Turcia ar considera autonomia 
drept atentat la integritatea ei. Prin au
tonomie s’ar crea un nou stat, în care po- 
porele chiar de la început s’ar combate pe 
vieță pe mdrte.

Serbia, urmă regele, este pătrunsă 
de ideia păcii și ar fi bine, decă toți 
factorii interesați ar fi pătrunși de ace
eași loialitate și rîvnă de pace, ca și 
Serbia.

SOIRILE DILEI,
— 11 (24) Februarie.

Ministrul president 0. Szell a fost 
primit Duminecă în audiență de Maj. Sa. 
După amiadi Szell a fost primit de moș
tenitorul de tron archiducele Francisc 
Ferdinand. Se crede, că obiectul convor
birilor au fost proiectele militare.

Când vor fl recrutările? Ministrul 
de honvedi Br. Fejervary a adresat mu
nicipiilor o ordinațiune în care dice, că 
dedre-ce dieta n’a votat încă proiectele 
militare și abia decă le va vota înainte 
de finele lui Martie, recrutările se vor 
amâna.

Căsătorie. Domnul Senator și dămna 
George Eremie din Brăila fac cunoscută 
căsătoria Aiului lor d-1 loan Eremie cu 
d-șăra Irma Vermeulen din Anvers. — Fe
licitările ndstre tinerei părechi și pă
rinților !

Sinod parochial în Herman. D-1 
George Comșa din Herman ni-a comuni
cat adi următdrele: In diua de Sâmbătă 
1 Febr. v. nu s’a putut țină Sinodul anun
țat, din causă, că protopopul tractului 
Brașov a fost împiedecat în acea di a lua 
parte. S’a ținut însă Sâmbăta în 8 Febr. v. 
sub presidiul d-lui protopop V. Voina. 
Ședința Sinodului a decurs în liniște. S’an 
dat socotelile în regulă și au fost aleși 
epitropi din sînul majorității Nicolae Stan- 
ciu și Achim Toma. Asemenea și comi
tetul de 9 membri s’a ales tot din majo
ritate, deși protopopul a sfătuit să se 
alegă unul său doi și din minoritate. încât 
pentru neînțelegerile ivite între preot și 
poporeni din causa cantorului, d-1 proto
pop a declarat în Sinod, că va merge 
Mercur! în 12 Febr. v. la Hărman spre a 
cerceta cașul ca fiind însărcinat de cătră 
consistoriul din Sibiiu.

In memoria regretatului Dr. D. P. 
Bărcianu în loc de cunună trecetdre pe 
mormânt, medicul de stab superior din 
Brașov, d-l Dr. Ioan Popp și soția sa 
Constanția au contribuit 20 cordne pentru 
fondul săracilor din Rășinari. Tot-odată în 
aducerea aminte e reposaților, mult iubi- 
ților și neuitaților lor părinți, respective 
socrii, iȘerdun și Stana Dancășiu, din Ră
șinari, au contribuit 20 cordne pentru fon
dul bisericei din acestă comună.

Succesiunea Momulo-Cardini. In- 
naintea curții de apel secția II din Bucu- 
resci a venit Vineri în continuare proce
sul pentru revendicarea succesiunei de 4 
milidne a defunctei Momulo-Cardini. „Ade
vărul" scrie: D. Take Ionescu din partea 
moștenitorilor, cari au fost despoiați de 
acestă moștenire, a susținut într’o pledoa
rie de câte-va dre temeinicia acțiunei în 
revendicare și a arătat cum actualii de
tectori ai acestei moșteniri o dețin pe 
nedrept, adevăratele rude ale defunctei 
fiind apelanții. La orele 6 sera, procesul 
s’a amânat în continuare pentru Joi, când

va termina pledoaria sa d-1 Take Ionescu 
și vor vorbi tot pentru admiterea apelului 
d nii M. Ferechide și B. Delavrancea.

Marconi și camera italiană. Ca
mera italiană a desbătut în 20 Februarie 
proiectul relativ la înființarea unei stațiuni 
radiografice după sistemul Marconi, cu 
destinațiunea de a mijloci comunicația cu 
o stațiune analogă din America de sud, 
precum și cu cele-lalte stațiuni deja esis- 
tente și cari se vor înființa în viitor.

Deputatul Malvezzi (Bologna) esprimă 
mândria orașului natal al lui Marconi și 
bucuria, că prin acest proiect se onorâză 
numele lui Marconi. In același sens vor- 
besce Galletti, raportorul Crespi și alți 
deputați, cari toți și-au esprimat bucuria, 
că un fiu al patriei lor a făcut o invenție 
atât de importantă. Proiectul a fost votat 
în unanimitate.

Diarul „Figaro" este întemeiat pe 
acțiuni. Dilele acestea acționarii au ținut 
adunare generală, la care gerantul a pre
sentat bilanțul. S’au înoassat 2,984.910 fr. 
10 ct. S’au cheltuit 2,533.874 fr. 76 ct. (Re
dacția a costat 696,255.29 franci). Venitul 
curat al diarului „Figaro" în cursul anului 
1902 a fost aprdpe o jumătate milion de 
franci, ăr adăogând aici și cele 10% date 
gerantului, cari s’a pus la cheltuieli, ve
nitul curat al acestui mare diar întrece 
suma de ’/2 milion.

Un preot martir. Din Pittsburg 
(America) se anunță, că preotul Martin 
Toma fiind chemat la un bolnav, s’a dus. 
de și bolnavul suferea de vărsat așa în
cât și rudele îl ocoliau. Preotul a spove
dit pe muribund, er a doua di cădu și el 
la pat, din care nici nu s’a mai sculat. 
La înmormântarea lui era de față întreg 
orașul, precum și cinci-deci de preoți.

Împerătesă Eugenia și gardistul. 
Văduva lui Napoleon III, fiind vara tre
cută în Paris s’a dus la Tuilerii, unde lo
cuia odinidră ca împerătesă. In parc s’a 
aplecat și și-a rupt o flore de suvenir. 
Un polițist a somat-o să se legitimeze. 
Scena acesta a fixat-o un fotograf—amator 
și tabloul „împerătesă și gardistul" se 
află expus aji în mai multe vitrine din 
Paris și Roma.

La curtea cu jurați din Deva s’a 
pertractat în 16 1. c. un proces interesant. 
Acusatul era Mihail Szentgyorgyi, pantofar 
în Orăștie. El era învinuit, că în 10 Ian. 
a. c. a atacat cu un cuțit, în coridorul ju
decătoriei cercuale din Orăștie, pe sub- 
judele Dr. Biro Kalmaq, când acesta eșise 
din oficiu. Din causa îmbrăcămintei de 
iernă, cuțitul n’a făcut decât o rană de 
2 72 cm., care în timp de 8 (iile s’a vin
decat. Cu tdte acestea, datele investigațiu- 
nei adeveresc, că acusatul .a voit să ucidă 
pe sub-jude. Acusatul s’a apăratAu multă 
dibăcie. El declară, că nu pdte fi vorba 
iîn cașul de față de-o intenție de omor 
premeditată; a scos cuțitul numai atunci, 
când sub-judele Bird l’a lovit în cap c’un 
baston; vrând să se apere, a aplicat sub- 
judelui o împunsătură la abdomen, fără 
intenția de a ucide. Acusatul istorisi apoi, 
că sub-judele a avut relații intime cu ne- 
vastă-sa, despre ceea-ce s’a convins din 
mărturisirea nevestei sale răposate, care 
a spus, că noul copil ce i-s’a născut e 
fructul acelor relații amorose. Sub-judele 
a dat un timp dre-care ajutor pentru în
treținerea copilului, mai în urmă însă n’a 
mai dat ajutorul, deși l’a provocat în di
ferite rânduri să se îngrijescă de întreți
nerea copilului. In causa acăsta voia să 
vorbescă cu sub-judele, care, când s’a în
tâlnit cu el pe coridorul edificiului jude
cătoriei, l’a lovit cu bâta în cap, er el, ca 
să se apere, ș’a scos cuțitul, care ) pdrtă 
tot-deuna cu sine, și i-a aplicat lui Dr. 
Biro o împunsătură. — Sub-judele Dr. 
Biro recunosce, că a avut scurt timp re
lații cu femeia acusatului, a și ajutat’o 
din compătimire, fiind-că bărbatul nu se 
îngrijia de ea și de copil; vădând însă, 
că bărbatul ei vre să-i storcă bani, nu i-a 
mai dat ajutor. Procurorul a cerut în re- 
chisitoriu condamnarea acusatului pentru 
încercare de omor. — Apărătorul Tolnay 
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I. susținu în aperare, că nu acusatul, ci 
sub-judele a atins ordinea de drept prin 
aceea, că a nimicit fericirea familiară a 
acusatului, și acesta este causa pentru 
care omul amărît a ajuns pe banca acu- 
saților. Curtea cu jurați a adus verdict 
negativ, în urma căruia acusatul fu achi
tat. — După-cum suntem informați sub- 
judele Biro Kalman a fost advocat în 
Budapesta, apoi s’a dus la Deva unde a 
funcționat ca sub-jude la tribunalul de 
acolo. De aici fu transferat la Oreștie tot 
ca sub-jude. Se cjlice, că e de origine jidov.

Triumful femeilor la Academia 
francesă. In ultima sa ședință publică 
anuală Academia francesă a fost galantă 
cu sexul frumos. Numărul premiilor de
cernate femilor e un elocvent argument 
în favdrea virtuților femeescî. Omagiile 
au fost împărțite: d-șorei Desbat, fonda- 
tdrea, directricea și umila servă a unui 
asii de bdle incurabile; d-ș<5rei Jeanne 
Schneider, o orbă, care a făcut o adevă
rată minune fondând și conducând ea 
însăși o șcdlă de orbi.... și altele dece, 
pentru tot atâtea fapte marinimdse. Dis
cursul rostit de eminentul academician 
Houssaye a fost un adevărat panegeric 
al femeii. In afară însă de domeniul ca
rității triumful a fost atât de mare în 
domeniul literaturei, și ddmna contesă 
Mathieu de Noailles a fost lăudată după 
cum se cuvenea de academicianul Gaston 
Boissier, care a dis între altele următorele: 
„Am făcut ca totă lumea, am fost supuși 
cu toții de lirismul spontan, de imagina- 
țiunea culorată și bogată, de sensualismul 
naiv, de transporturile de admirație în 
fața naturei, de beția de viâță și pe acestă 
frunte încântătorea am pus o corănău. 
D na contesă de Noailles e autărea a două 
volume: Coeur innombrable și Ombre des 
jours. D-na contesă Noailles pe lângă arta 
de a face versuri și de a le spune, e de 
o rară frumsețe și e născută.... Brânco- 
veanu.

Căsătoria la loterie. Italia are un 
gust funest pentru jocurile de noroc: se 
vor pune la Milan patru-deci și trei de 
fete tinere la tombolă. Ideia e fdrte inge- 
niosă: câștigurile ce se vor pune la loterie 
vor fi alese printr’un concurs de frumu
sețe și prețul unui bilet e de zece lire. 
Cu rețeta adunată se va constitui zestrea 
loturilor. Primul câștig are zestre un mi
lion și pentru-ca să câștigi un milion și 
o nevastă frumăsă, un om de o inteli
gență mijlocie va risca lesne dece franci. 
Decă câștigă, libertatea sa rămâne întregă, 
nu e obligat să se căsetorescă .. cu nu
mărul câștigător va împărți zestrea cu 
tînăra fată, dicându-și rămas bun. De ce 
însă să nu încerce a doua <5ră norocul — 
nu-i ore și căsătoria în sine o adevărată 
loterie? Trebue dâr să pontezi cât ai no
roc. întâmplarea e lucru sfânt. Athenienii 
trăgeau la sorți archonții lor și nu erau 
nenorociți. Credeau că zeii aleg mai bine 
decât omenii și se lăsau în mânile lor — 
ei cari au fost cei mai înțelepți dintre 
<5menT.

Sciri locale.
Representanța comunală a orașului 

Brașov este convocată în adunare gene
rală ordinară pe diua de Mercur! în 25, 
eventual Joi în 26 Februarie 1903 la orele 
3 p. m. în sala din casa sfatului. Intre 
cele 29 puncte, ce se vor desbate la a- 
câstă adunare, este și propunerea asupra 
cererii medicului veterinar D. Popovicitî 
pentru acordarea unui ajutor, precum și a 
unui relut de cuartir în locul locuinței 
sale naturale de la âbatoriu.

Tinerimea română din Brașov 
(Scheiu-Costă) învită la petrecerea popo
rală împreunată cu dans, ce o va aranja 
Sâmbătă, :în 15 (28) Februarie 1903, în 
sala cea mare de la „Schiitzen-haus". în
ceputul la 8'/2 ore săra. Prețul de intrare: 
De persdnă 1 cor. Biletele vândute înainte 
â 80 bani. Venitul curat este destinat pen
tru ajutorarea sodalilor români săraci și 
pentru înmulțirea bibliotecii' societății so
dalilor români din Brașov. Bilete înainte

se află de vândare la comitetul aranjator. 
NB. Ofertele marinimdse se primesc cu 
mulțămită și se vor publica.

Lecții din limba francesă dă o 
profesoră diplomătă de origine francesă 
atât din gramatică, cât și din literatură și 
conversațiune, cu prețul forte eftin de 1 
cordea pe o dră, atât în locuința respec
tivului, cât și acasă la D-sa. Detailii în 
Villa Kertsch, la camera Nr. 12.

Un apel de peste Ocean.
Pittsburg, Pa, 1 Febr. n. 1903.

(America de Nord.)

St. D le Redactor! La Pittsburg și în 
apropiere suntem peste 200 Români. După 
două consfătuiri, o parte ne-am decis a în
ființa o reuniune română. La 1 Ian. 1903 
am făcut primul pas, formând reuniunea și 
alegând conducători.

Reuniunea ndstră o facem cunoscută 
sub numele de „Vulturul", reuniune ro
mână în America. Scopul reuniunei e a 
forma o bibliotecă și a păstra simțămin
tele naționale între Românii aflători în ju
rul ei. Aprope fie-care grupă din națiunile 
lumei aflate în America au reuniuni și so
cietăți prin cari caută a-și păstra limba și 
obiceiurile strămoșesc!.

Numele de Român e fdrte puțin cu
noscut păn’ acum, er numărul nostru, care 
până în timpul de față a crescut binișor, 
ne impune a ne arăta pe față sub numele 
nostru adevărat. Tricolorul român e menit 
se fâlfăe în dile de serbătdre sub ceriul 
liber, alături de drapelul puternicei repu
blice americane.

Românii aflători aicea mai mult seu 
mai puțin seim toți carte, timp de cetit 
avem în fie-care di câte nițel. Der ce să 
cetim? Cărți românesc! nu găsim, dr en- 
glezesce nu soim toți, și chiar decă am sci, 
nu voim să uităm roraânesce. Am abonat 
diarele săptămânale din Transilvania, aces
tea însă ni-s prea puțin; când ne sosesc, 
în o seră le cetim cu anunțuri cu tot.

Pentru a ne pute găsi mai des unii 
cu alții, reuniunea va forma cu o parte din 
membri un cor și se va pregăti a pută da 
din când în când câte un concert, la care 
vă învita pe toți Românii și prietenii lor. 
Concertul va fi după împrejurări, la în
ceput mai simplu, dâr cu timpul se va 
înbunătăți Câte greutăți avem de întâm
pinat, nu le mai scriem, căci nu ne folosesce 
la nimic. Fie-care am plecat de acasă plini 
de vieță și speranță în viitor. Am trecut 
Oceanul și am ajuns în acestă țâră de
părtată. împrejurările ne-au ajutat pe unii, 
de a<ji suntem mulțumiți că am venit, 
căci ne-am deprins cu lucrul și împreju
rările de aicea.

Un alt rău însă cresce între noi și 
cu cât trece timp mai mult, cu atât se 
agraveză. Suntem amenințați a decăde 
moralicesce. Avem între noi tineri, cari 
speră a se reîntdree în patrie. Cum să nu 
fie durere, când după un timp îndelungat 
de lipsire de acasă, la reîntorcere va veni 
tîinpit moralicesce și cu limba maternă 
pe jumătate uitată?

Ca să luptăm contra acestui rău ne 
trebue cărți și reviste române. Puterile 
nostre deși unite, sunt prea fragede de 
astă-dată pentru a pute forma o bibliotecă 
din propriele nostre mijloce. Cu speranță în 

f suflet, că vom găsi sprijin și inimi generdse, 
t facem apel la națiunea română, a-ne da 

mână de ajutor pentru a pute păstra și 
în viitor limba și obiceiurile străbune, cari 
ne-au fost și ne sunt atât de scumpe.

Dați-ne cărți și vă vom fi recunos
cători.

Fie-care Român e rugat a ne încura- 
gia, donându-ne ore cari cărți, pe cari dân
sul le-a cetit și acum pote le ține făr’ a 
beneficia cineva de ele. Domnii donatori 
sunt rugați a-și scrie numele pe fila primă 
a cărței, cu acesta ne va înlesni compu
nerea unui registru de donatori.

Cărțile binevoiți a le trimite la Ad
ministrația „Gazetei", de unde după ce se 
vor strînge un dre-care număr, ni-se vor 
trimite la America.

Cu speranța, că apelul nostru va în
duioșa inimile române generose,

Semnăm cu totă stima:
Ilie Martin președinte, Vasiiie Bozo- 

șanu vicepreședinte, Aureliu Lăpădat se
cretar, loan Bozoșan cassar, Dumitru N. 
Grapa controlor.

Gligorie Bartușan, George Martin, 
Veniamin Muntean, Zosim Mușoiu, Vasiiie 
Braicu, Traian Clotloș, Niculae Bozoșian, 
loan Onic Varga, Irirnie Toma, Octavian 
Lăpadat, Ștefan Nyergeș, Areta Varga, 
Petru Bradi, Vasiiie Câmpian, Zaharie 
Andrei, Nicolae JDancu, loan Chețian, Ni- 
culau Gergelu, Achim Lazaru.

Stări deplorabile.
Bicaz, 25 Ian. 1903.

— Fine. —
Alegerea s’a început cu oficianții mai 

mici', s’a ales apoi un sub-primar în per
sona lui Wivirszki Iozsef, fost cassier și pe 
lângă cassierie i-s’a dat și acest post, care 
l’a ținut un Român destul de vrednic. Ro
mânii sunt astfel înlăturați și s’a dat oficiu 
duplu unui poleac, care de altcum nici 
nu ar avă, după lege, dreptul să fie am
ploiat, dedrece are crișmă. Mai în urmă 
voind solgăbirăul Bdghâty să aducă pe 
tapet alegerea juraților, a fost interpelat 
de popor, nu de inteligență, cu cuvintele : 
„Să vedem cum stăm mai întâiu cu cio
banul, și apoi strungar". In urma acesta 
d-1 solgăbirău față de Teodor Crușitu.Ioan 
Candea, George Gorog, Nicolau Bucur și 
George Pantea candidați români și după 
lege toți capabili de purtarea oficiuiui de 
primar, spre mulțumirea mai sus numiților 
domni și a altora de tagma lor a numit 
pe favoritul seu Miklos Lukâcs, fără ca 
din cei concurenți să candideze trei, ca 
apoi alegătorii să alegă pe cine voesc, 
după cum scrie legea. De acesta proce
dură nelegală poporul s’a scandalisat pănă 
la estrem și a protestat, der fără resultat. 
Răspunsul a fost: Gine nu e mulțămit cu 
alegerea, să apeleze. Apoi pe Csato Iozsef 
fost subnotar și căruia asemenea i-a es- 
pirat mandatul,' l’a declarat ales pe vieță, 
cu tote că a fost publicat și concurs tot 
din partea solgăbirăului pentru acest post 
la care au și concurat George Țifrea și 
Demetriu Colceriu. însă vedând ei, că în 
împrejurări normale nu le va succede să 
mai pună acest spin pe spatele ndstre, au 
esplicat legea, respective nisce hotărîri 
aduse de forurile mai înalte, în favorul lor 
și au dis, că personalul ajutător se alege 
pe vieță și prin urmare și subnotarul 
nostru e pe vieță ales. Poporul de ase
menea șî-a manifestat indignarea și față 
cu aedstă procedere.

Ore unde e legea, d-le solgăbirău? 
Noi seim că trăim într’o țeră cu legi cons
tituționale, administrative etc. Seu ți-ai. 
uitat, că d-ta trebue să fii executorul 
legii? Său legea se pdte înțelege așa cum 
voesce fiesce-care în favorul său ? De ce 
în comunele săcuesci din împrejurime nu 
se procede așa? Pentru-că acesta e co
mună românescă? Ne pui în spate omeni, 
cari nu ne voesc binele, ci dinpotrivă.

Astfel de lucruri ar trebui să tre- 
zescă din letargie pe preoții noștri. Ar 
trebui să-și cunoscă chemarea lor de lu
minători ai poporului. Ei sunt chemați 
în prima linie, să ajiere interesele năstre 
publice și private. Lucru trist, că pe di 
ce merge naționalismul, acest lucru sfânt, 
care e basa la tot binele, tot mai mult 
degenereză și noi devenim tot mai mult 
indiferenți de acestă devisă, care așa di- 
când este unica ce ne mai nutresce și 
susține.

Las să judecați d-vostră, d-le Re
dactor, și lumea din acestea, că cine este 
causa de în comuna ndstră cu 6200 locui
tori români ajung în frunte alte limbi, 
cari să înbogățesc cu mulțimea de jidani 
dimpreună, certele și intrigele între inte
ligența română de la noi sunt neconte
nite, er inimicii noștri rîd 'în pumni. Etă 
și causa pentru care bătrânul d-n loan 
Urziceanu, notarul nostru, acest unic spri
jin al poporului a luat posiție pasivă și e 
alb ca neaua și adi-mâne îl vom pierde 
din sînul nostru, când apoi va fi vai de

noi. De ce, mai încolo, din societățile 
nostre înființate altele au apus cu rușine, 
er altele sunt aprdpe de nimicire, și de ce, 
în fine, noi și poporul sărăcim pe <ji ce 
merge tot mai mult, ba poporul a ajuns 
la sapă de lemn. O, treziți-vă 'pănă mai 
e timp, pănă nu se va scârbi de tot po
porul ajuns la sapă de lemn. Fie-vă frică 
de Dumnedeu, care nu dorme, și de spi
ritele strămoșilor noștri, că-și vor răsbuna 
pentru rușinea ce li-o causați,căci să vede 
că dreptatea și satisfacțiunea atât la fo
rurile civile, cât și la celea bisericesc!, 
sunt puse ad acta.

In contra alegerii s’a dat recurs.
Unul din cei presențl.

Representații, concerte șî petreceri.
Reuniunea meseriașilor și economilor 

din Alba-lulia învită la producțiunea de- 
clamatorică teatrală împreunată cu dans, 
ce se va aranja Sâmbătă în 28 Februarie 
st. n. 1903. în sala cea mare de la hote
lul,, Europa". începutul la 7'/2 dre săra. 
Prețul de intrare: Locul 1. 2 cor., locul 
2. 1.50 fii., locul 3. 1 cor. locul de stat 
60 fii. Bilete se pot procura în prăvălia 
d-lui P. S. Cirlea, dr săra la casă. Veni
tul curat este destinat pentru cassa Reu
niunei. Contribuiri peste taxă se vor pri
mi cu mulțămită și se vor publica.

Programa: 1. Dușmancele, de G. Goș- 
buc predată de d-șorele Letiția Pleșa și 
Elena Pleșa. 2. „Otrava de hârciogi", co
medie într’un act de A. Pop. 3. „Mai am 
un singur dor", de G. Șorban, cântată solo 
de domnișora Elena Pleșa acompaniată 
cu ochestra. 4. „Peneș curcanul" de V. 
Alexandri, declamat de d nul Traian No
vac. 5. „Leac pentru sdere", comedie în
tr’un act de „Trocaru". Dans. P. T. Fa
milii cari din erăre nu sunt invitate, sunt 
rugate a se adresa pentru invitare cătră 
domnul P. S. Cirlea.

Convocare.
Domnii membrii ai „Fonduluipentru 

înființarea unei școle de fetițe în Clușiu'* 
sunt rugați a participa la: Adunarea ge
nerală, ce va ave loc Marți în 3 Martie 
a. c, la orele 3 p. m. în localitățile casinei 
române din Clușiu.

Ordinea de di: Deschiderea adunării 
generale. Raportul secretariului. Raportul 
cassarului. Alegerea comitetului pentru un 
nou period de patru ani. Propuneri. închi
dere.

Din ședința comitetului, ținută în 14 
Februarie 1093.

Pentru comitet:
Dr. Alex de Vaida-Voevod,

președinte.
Dr. Ștefan Morariu,

secretar.

NECROLOG. Comitetul parochial al 
bisericii gr. or. din Oravița-rom. aduce cu 
durere la cunoseință încetarea din viață 
a parochului Nicolae Tatucu, .îpțîmplată 
în 7 (21) Februarie 1903 în etate dă- 55 
ani, lăsând în urma sa familie numerdsă 
și comuna bisericescă în mare jale. Asu
pra defunctului se va celebra Duminecă 
în 9 (22) Februarie la 11 dre a. m. litur
ghia, er progrebania se va oficia d. a. Ia 
orele 2 în biserica ort. din Oravița-rom. 
Osemintele se vor aședa în cimitirul bise
ricii gr. or. din Oravița-montană.

Oravița-rom., la 21 Februarie 1903. 
— Comitetul parochial.

BucireSOl, 23 Februarie. Dumi
necă după amlacji s’a ținut în sala 
„Dacia" întrunirea studenților, con
vocată de „ Asociațiunea generală 
a studenților universitari", în care 
s’a protestat contra persecuțiunei la 
care sunt espuse cjiarele române din 
Transilvania, în deosebi „Tribuna" 
din Sibiiu, prin procesele de pressă, 
ce li-se fac. S’a votat unanim o mo
țiune în acest sens.

Paris, 23 Februarie. După infor
mația cjiarelox' de aici, Sultanul a 
rămas fdrte consternat de faptul, că 
tote puterile aprobă reformele pro
puse de Austro-Ungaria și Rusia.)

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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se pot procura nrmătârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

;• e lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
.^omandație.)

Cărți pentru comercîanți 
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate și 
contabilitatea înpartidă simplă, de 1. 
C. Panțu. O carL bună pentru a învăța ou 
ușurință contabilitatea Pagini I —Vili -|- 
213. Prețul 2 oor. (-|- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială" de /. C. Panțu. Conțiue 
modele de circulare, sorisorl de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(-|- 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. C. Panțu. Acostă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(4- 10 bani porto).

Un capitol din Contabilitatea 
dut/lă ied. C. PaMjfw. Tracteză principiile 
contabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
ple. Prețul 1 cor. (4- 10 b. p.)

Procent, Promil, Interese și Teo
ria conturilor cu- rente de I. C. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe .ani, pe 
luni și pe dile într’un mod practic ; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (4- 10 b. porto.)

Giltataul PlugarUlui.
Se pote procura de la tipografia A. 

Mureșianu — Brașov. Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

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

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

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

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețe“, apoi 
„Diverse" și în fine „Anecdote și Glume".

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

„AUROR A“,
societate de împrumut și păstrare în Năseud.

CONVOCARE.
Domnii membrii ai societății de împrumut și păstrare „Aurora" 

sunt Invitați a participa la

ă ZXiZ-a. adunare generală ordinară
care va ave loc Duminecă în 22 Martie 1903 la 10 ore a. m. în localita
tea institutului din Năseud.

Pentru cașul când acbstă adunare nu s’ar putb ținea din lipsa 
voturilor recerute, prin acâsta se convbcă tot-odată a doua adunare,, 
care va ave loc în 29 Martie 1903 la orele și locul fixat, în care vor 
aduce hotărîri valabile membrii presenți

OrdJLn-ea,
1. Raportul direcțiunei și al comisiunei censurătbre
2. Statorirea bilanțului pe anul 1902, distribuirea profitului, da

rea absolutoriului pentru anul de gestiune espirat
3. Alegerea directorului pe timp de 3 ani.
4. Alegerea a doi membrii în consiliul administrativ pe timp 

de 3 ani.
5. Alegerea comisiunei censurătbre pe timp de un an.
6. Propunerile consiliului administiativ și eventual alte propuneri 

insinuate în sensul statutului.
Năseud, 21 Februarie 1903.

(863,1—3) Direcțiunea.

Cursul la bursa din Viena,
Din 23 Februarie n. 1903.

Cursul leșurilor private
din 18 Febr. 19( 3.

cuuip. ndt>

Basilica.................................. 19 30 20 30
Credi'........................................ 434.— 439 —
Clary 40 11. m......................... 182.— 186 —
Navig pe Dunăre................... 182.— 186.—
Insbruck ........................ 85.— 89 -
Krakau ............................. 74 - 7 7.—
Laibach................................. 75 — 78.—
Buda...................................... 180 - 183.—
ea'fiy...................................... 179- 189,—
Crucea roșie austriacă . . 55.(0 56 60

„ „ ung-................... 28 35 29
„ „ ital.................... 28.25 29.25

Rudolf................................. 74 — 76.—
Salm...................................... 235.— 240.—
Salzburg.................................. 75.— 78 50
St. Geuois ........................ 280 — 310. ~
Sranislau ........................ 74 — 78 —
Trientine i’/î^/o 100 m. c. . 441 — 445 —

„ 4% 50................... 14.25 46.—
Wuldstein............................. 68.— 72.

„ de 10 fraud . . . 32.— 36 —
Banca h. ung. 4% .... — —•—

Renta ung. de aur 4°/0......................121.15
Renta de corone ung. 40/0 • • • 99 50
Impr. căii. fer. ung. în aur 31/2°/0 . 93 —
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 . 99.55
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.60
Boruri rurale ungare 4% .... 93 85
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.60
Impr. ung. cu premii......................201 —
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 159.—
Renta de hârtie austr......................... 100.80
Renta de argint austr......................... 100.80

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Februarie n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.80 Vend
Argint român. „ 18.60 n
Napoleond’orl. „ 19.04 n
Galbeni „ 11.20 n

18.84
18.76
19.07
11.30

Renta de aur austr............................121 10
Rente austr. 4°/0 de corone . . 101.10
LosurI din 1860.................................. 154 25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.78
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 738.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 686.75
NapoleondorI...................................... 19.08
Mărci imperiale germane . . . 11.6 9772
London vista............................. 239.90
Paris vista.......................................... 95.35
Note italiene..................................... 95.30

ffri

Ce la vice-comitele comitatului Brasso. ■4'Brassovârmegye alispânjătol.

Nr. 2352—19. 3

Concurs.
Devenind vacant postul de me

dic secundar la spitalul public oră
șenesc din Brasso, public prin aebsta 
concurs pentru ocuparea acestui post, 
' are se va face prin denumire con
form dreptului ce-inl compete după 
§. 6 cap. IX al art. de lege XIV 
din 187.6

Salariul anual împreunat cu 
acest post e de C. 1200, cuartir li
ber cu acea condițiune, ca respec- 
iiva! medic se locuescă în spital, 
adausuri de cinci quinquenale de 
câte 200 corone și 24 metri pătrațl 
lemne de foc Postul de medic se
cundar al spitalului este împreunat 
cu drept de pensiune conform regu
lamentului de pensiune al orașului.

Doctorii de medicină, cari ar 
dori se competeze la acest post, au 
a și înainta petițiunile lor provecjute 
. u documentele prescrise despre cua- 
1 ficațiune in sensul §. 9 al art. de 
lege I din 1883 respective §. 63 al 
ari de lege XIV din 1876, la oficiul 
meu, cel mult pană în 18 Martie a. 
c. la 12 ore a. in.

Brass6, în 23 Februarie 1903
D r. J e k e 1,

(861, 1—1) vice-comitele.

8z. 2362-1903.

Pâlyâzati hirdetmeny,
Brasso rend, tanăcscsal bird szab. 

kir. vâros tulajdonât ktpezfi polgâri 
kbzkbrhâznâl a korbâzi mâsodorvosi 
alias, megiiresedvân, annak kmeve- 
ze-s folytân leendo betoltese vegett 
az 1.876 evi XIV t. cz. IX fejezetă- 
nek 68 §-âban megszabotl jogomnâl 
fogva ezennel pâlyâzatot nyitok.

Ezen âllâssal 1200 korona evi 
fizetbs, szabad lakâs azon kotelezet 
tseg mellett. hogy az illeto orvos a 
kbrhăzban Jakni tartozik es 200 200 
koronâbol âllo ot otodbves potlbk, 
valamint 24 urmbter faătalâny jâr. 
A kbrhâzî mâdodorvosi âllâs a vâ- 
rosi nyugdijszabâlyzat brtelmeben 
nyugdij jogosultsăggal van egybe- 
kotve.

Pâlyăzni kivâno orvostudorok 
felhivatnak, hogy a szabâlyszeruen 
felszerelt s ar; 1883 6vi I. t cz 9 
§-a, illetve 1876 6vi XIV t. cz. 63 
§-âban elOirott kbpesitest igazolb ok- 
mânyokkal ellâtott folyamodvânyai 
kat hbatalomhoz legkbsâbb folyo 
6vi Mărczius ho 18 dâlelfitt 12 orăîg 
beterjesszbk.

Brasso, 1903 âvi febr. 23-ân.
Dr. Jekel Frigyes

(861) aii spân.

a

Săpun SCHICHT

Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și 

cel mai îeftine.
Nu conține ingrediențe streine vetămătore

Se capelă pretutensSem

C e î* b n

La cumpărare s6 se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
să fie numele „Schicht^ și una din mărcile sus indicate.

33 -40.(72-4,

A ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungai ia:
irgi luai . . G g®?. 
șâg® luai . . lâ 

h aa aa .... §4

1

o

6 Pentru România și străinătate:
Pa fcm luai ... 10 & 

ș@g@ luai... §0 ,, 
w&a ..... 40 ,,

9 9 ,
✓

99 r 
= o o=

I

5
.Abonamente Ia numerele cu data de Dumineca;-

APentru Austro-Ungana:
ÎP® aa ...

luai
tagi luai.

Abonamentele

. 4 e e r.
. â „

1a ci do

Pentru România și străinătate:
ai. 9 . a a . i

99

99
I
i

se fac mai ușor și mai repede
----- mandate poștale, o---------

Domnii cari se vor abona din nou, s6 binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

AdMumistfi'ațhmea

„GAZETEI TRANSILVANIEI."
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