
„gazeta» iese în fle-care i}i, 
Abonamenîe pentru Austro-Ungaria: 
Pe un. an 24 cor., pe ș6se luni 

12 cor., pe trei luni,6 cor.
N-ril de Dumlneoă 2 cor. pe an.

Pentru România și străiuătate: 
Pe un an 40 franci, pe ș6so 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rlI de Duminecă 8 fr. pe an

Se .prenumeră Ia tote ofi- 
ciole poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brasov
Administrațiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe ș£so 
luni 10 cor., pe troi luni 5 cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 cor., pe șăse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.
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PREȚUL ASERȚIUNILOR : o se
rie garmond pe o colonă 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagin,a 8-a o seriă 20 hani
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Ce vreau „independîștîî ?-‘
In cele din urmă a eșit iepurele 

din tufă. însuși conducătorul fracți
une! koșuthiste, fîiul „dictatorului“ 
de odinibră, vine și dă la lumină 
planul, ce-1 urmăresc așa numiții 
independentiști cu obstrucțiunea lor 
în contra proiectelor militare și cu 
demonstrațiile ce le însceneză.

întrebat fiind înainte cu trei 
dile de cătră corespondentul din 
Budapesta al cjiarului „Neue freie 
Presse“, că la ce țântesee partida 
independistă și pe ce basă de drept 
public stă ea în lupta actuală, Fran- 
cisc Kossuth a răspuns, că acesta 
partidă își basbză pretensiunile ei 
actuale față cu armata pe legea du
alistă (§-ul 12 al art. de lege din 
1867), după care dieta ungară are 
dreptul de a stabili condițiunile de 
cari face dependentă încuviințarea 
recruților.

Stă că cei mai înverșunați con
trari ai legei dualiste, cei ce până 
acuma au luptat pentru delăturarea 
acesteia și deplina independentă a 
terii, s’au făcut de-odată apărătorii 
drepturilor, ce pretind, că le-ar sta
bili acel § 12 al ei cu privire la 
armată.

Este în drept Ludovic Mocsary 
când se miră, că partida indepen
distă, a căreia președinte a fost și 
el odinibră și care pănă acuma în- 
tot-dbuna a afirmat, că acea lege a 
nimicit armata ungară de sine stă- 
tătore, vine astăfli și vrea se con- 
strubscă armata ungară tocmai pe 
basa articolului de lege XII din 
1867, din punct de vedere al legali
tății.

Mocsary, e adecă de părere, — 
și în privința acesta conglăsuesce cu 
vederile conților Andrassy și Tisza, 
cari au sărit în ajutorul guvernului 
Szell și a proiectelor sale militare, 
— că organisația actuală a armatei 
comune și conducerea ei unitară 

germană, ce a remas reservată mo- 
narchului, corespund literei legei 
dualiste dela 1867 și armonieză cu 
spiritul ei.

Ce vor așa-der independiștii lui 
Kossuth ? De ce nu cuteză ei a pre
tinde de-a-dreptul separarea armatei 
într’una ungară și altă austriacă ?

O spune Francisc Kossuth în 
convorbirea amintită mai sus.

„Dbră nu veți crede44 — îl în
trebă interlocutorul vienes — „că ar 
fi posibil ac]I a înființa o armată un
gară independentă ?“

„Partida nostră crede44, răspunse 
Kossuth, că „îndată ce regele va 
respecta legile tării și va dovedi, că 
se alipesce de poporul seu, va fi 
posibil ba chiar necesar, ca și în 
organisația actuală a armatei se 
ajungă a-se validita direcțiunea na
țională maghiară și ca se se facă 
concesiuni, cari se potă corespunde mai 
bine și dualismului, și prin carii forța 
armatei nu numai că nu ar fi slă
bită, ci ar fi mult ridicată44.

Cum se pote vede din aceste 
cuvinte, cei cu idealele mari națio
nale maghiare au devenit în timpul 
din urmă omeni speculativi și pre- 
cauțl seu, cum se obiclnuesce a se 
mai dice ac|I în limba vulgară, 
forte practici;

Apropesenu mai cunosc!de loc 
pe „tigrii1-* de odinibră, așa de mult 
s’au dedat cu ideia, că dualismul le 
dă teren de ajuns spre a-șl desvolta 
ad libitum nesăbuitul lor șovinism și 
esclusivism !

*) fiber die Einbilduogskraft, II. o. 9.

Faptul, că „înfricoșații44 cam
pioni de odinibră pentru „idealele44 
naționale maghiare din stânga es- 
tremă își iau acum ca basă de ope
rațiune chiar constituția dualistă a 
monarchiei, mai dovedesce, că se 
simt slabi, că le lipsesce curagiul — 
cum cu drept le impută Mocsary — 
și că deci albrgă după concesiuni, 
făcend presiune asupra monarchului.

Tot Mocsary le-a fost spus inde- 
pendentiștilor, că nu vor pută do
bândi independența țării pe câtă 
vreme nu se vor împăca sincer cu 
naționalitățile nemaghiare, lăpedân- 
du-se odată pentru tot-dâuna de ten
dința maghiarisării forțate; vrend 
înse a continua politica de maghia- 
risare, acesta o vor pută face numai 
în cadrul și sub scutul dualismului.

Avut’a ori nu dreptate? In tot 
cașul procederea actuală a oposițiu- 
nei estreme și vorbele lui Francisc 
Kossuth nu dovedesc, că vestiții 
„independiștl44 ar avă încredere, că 
stând numai pe picibrele lor ar pute 
s’ajuDgă la vr’un resultat bun și că 
s’ar pute lipsi de razimul dualismului.

Francisc Kossuth cere concesi
uni de la regele în direcția națio
nală maghiară pe motiv, ca partea 
ungară a armatei se potă fi pătrunsă 
de „însuflețire națională44 și astfel 
să potă deveni mai aptă de bătaie.

Față cu acesța pretensiune d>a- 
rul vienes sus amintit pune întreba
rea mult semnificativă pentru situa
ția, ce și-a creat’o nenorocita politică 
de maghiarisare în țeră însăși, cți- 
cend:

„Putea-se-va conta, în cașul unei 
separări a armatelor, la însuflețirea 
națională, de care vorbesce Kossuth, 
măcar încât privesce armata întrâgă 
ungară?

Ni-se pare că în împrejurările de 
față social-democrații din Budapesta, 
care s’au ciocnit cu independiștii la 
demonstrația de erl, au nemerit 
cuiul în cap, când au declarat, că 
oposiția obstrucționistă și protestă- 
tore nu face decât treburile celor 
de la cârmă, ajutându-le se stbrcă 
de la conducerea armatei câteva con
cesiuni, rămânând în piciore tote 
neajunsurile de păn’ acum.

Parlamentul român a votat cu 
63 bile albe contra 19 legea pentru orga- 
nisarea poliției de stat.—In senat d-l ministru 

de domenii a depus mai multe proiecte 
de lege de recundsceri și înpămenteniri. 
Ministeriul de esterne a intervenit pe 
lângă președintele camerei, ca în cursul 
săptămânei acesteia să se voteze recunds- 
cerea calității de cetățăn român a unui 
grup de 40 Români originari din Sofia.

România și Turcia. D-l T. G. 
Djuvara a ținut dilele trecute o confe- 
rență despre Edgar Quinet, în care vor
bind și de cestiunea Orientului a <Jis ur- 
mătdrele:

„Ideia lui Quinet despre o înțelegere 
intimă între România și Turcia este tot 
atât de interesantă astădî, când cestiunea 
Orientului domineză politica Europei. Este 
neîndoios, că avem interes, ca Turcia se 
fie cât se pote mai tare, pentru păstrarea 
equilibrului în Peninsula balcanică. In 
testamentul politic al marelui vizir Fuad 
Pașa, Englesii sunt indicați ca cei mai 
buni prietini ai imperiului otoman; dife
rite circumstanțe și faptul că Englitera e 
absorbită în Egipt și în extremul Orient, 
fac că dânsa astăcji nu mai ia în mână 
cu pasiune interesele Turciei. Se pdte 
(jice că astădî Românii sunt împreună cu 
Germanii cei mai buni prietini ai imperiu
lui otoman.

„Pentru-că am trăit opt ani în Tur
cia și în Bulgaria, îmi permit să exprim 
convingerea ce ara, că temerile de o apro
piată conflagrațiune în Peninsula balcanică 
sunt exagerate. Starea ce va resulta din 
reformele impuse în Macedonia de Rusia 
și de Austro-Ungaria. va dura multă vreme 
încă. Inse pentru orî-ce eventualitate ne- 
prevedută, linia politică de purtare ce a 
fost indicată cu atâta istețime și, a-șî în- 
drăsni să die, cu atât patriotism românesc 
de Edgar Quinet, îmi pare și astăzi demnă 
de a fi urmată44...

Demonstrația Croaților. Partidele
5 J

croate din oposiție au hotărît ca Miercu
rea viitore să facă o mare demonstrație 
pentru independența financiară a.Croației. 
Seim, că o demonstrație de felul acesta
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be G. Todică.

Când ora sosesce, când nălucirea piere. 
Se trage de odată și veclnica perdea.

(Xfexandrescu.)

Vieța trupescă se curmă cu raortea; 
vieța individuală, internă, se continuă în 
linie infinită, Pythagoreii considerând aces- 
tă transformare de o nascere = „yeveaîa^-a, 
sufletelor. In martirologiile creștine dilele 
morții sunt botezate „dies natales44 = di
lele nascerei, și Angelus Silesius califică 
mortea de „cel mai mare bun dintre tote 
lucrurile11. Pedepsa cea mai teribilă, apli
cată cuiva, ar fi traiul conținu între îm
prejurările și în trupul nostru, cam în sen
sul cum legenda ne spune, că a fost con
damnat „Evreul rătăcitor11.

încrederea pusă în vieța de dincolo 
încă nu esclude tema de crisă. Mulțî inși 
nu se tem de radrte ca atare, ci se în
grozesc de minutul de trecere.

I. Suferim seu nu suferim, când 
trecem pragul? — etă o întrebare destul 

de importantă, la care vom căuta să și 
dăm un răspuns lămurit.

Din nenumărate observațiunî făcute 
pe lângă muribund!, s’a constatat, că anu
mit timp înaintea morții nu mai esistă 
nicî un sentiment de durere, și evenimen
tul temut se petrece analog cu adormirea 
în urma unei dile obositore. Mortea e 
precedată de un fel de narcosă, întocmai 
cum se întâmplă cu cloroformisarea.

Confusia, caracteriseză momentele 
critice. Confusia pote dura, câte-va minute, 
câte-va dre său secol! întregi: după indi
vidualitatea muribundului. Abia după risi
pirea ceței, după înseninarea ideilor, supra- 
organismul se regăsesce, își vine în fire, 
cum s’ar trezi din un somn adânc.

Suspinul din urmă nicî odată nu e 
dureros, căci simțul dispare cel dintâiu 
înaintea morții, er unde nu e simț, nu e 
nici durere.

Un om celebru, care fusese readus 
în vieță în urma unei morți aparente, măr- 
turisesce, că înainte de a-șî perde consci- 
ința, ar fi aucjit o musică nespus de 
plăcută.

Somnambulii își compară starea tre- 
cătdre cu starea de după morte. Repausul 

nu e decât o stare somnambulică perma
nentă. Toți somnambulii își declară, în 
acord, starea lor cataleptică de superidră 
celei normale, de mai reală, vorbind cu 
dispreț de persdna lor. Muratori*)  amin- 
tesce de o fată, care după un acces de 
friguri, se părea, că a murit. Se pregăteau 
de^'a se o îngrăpe, când îi auijiră un sus
pin. Cu ajutor medical suficient au re
adus-o cu greu la consciență. Ea însă în
cepu atunci să plângă cu hohot, reproșând 
că au răpit’o dintr’o liniște și fericire in
comparabilă. Nici o bucurie a vieții sale, 
nu atinge măsura celei observate în letar
gie. Ea a auijit destul de bine bocetele 
părinților și planurile lor de înmormântare, 
der aceste văerărî nu i-au turburat som
nul. De acu înainte nici nu-șî mai bate 
capul cu păstrarea vieții trupeșei.

Somnambulii nu odată manifestă su
părare evidentă în fața trezirei lor. „Cum 
să nu fiu supărat — dise un astfel de som
nambul — când sunt silit din nou a-mî 
îmbrăca haina Incomodă, trupul cel gre- 
oiu44. Mulțî inși nu voiesc să-și facă auto- 
diagnosa, fiind-că nu mai pun nicî un preț 

pe însănătoșarea trupului; mdrtea nu-i în 
grozesce, convinși fiind, că vor fi fericiți, 
decă vor scăpa de trup în mod loial.

O femee, care fusese lovită de trăs
net, mărturisise, că e adenc convinsă de 
faptul, că mdrtea prin trăsnet e nedure- 
rosă, dedre-ce densa adurmise ușor. Un 
om, căruia i-se rupse ștrăngul de la spân- 
durătore, avusese visiunea, ca și cum ar 
fi întrat în paradis, încunjurat de tdte mă- 
rețiile.

II. Sub raportul ideilor, ce turmen- 
teză pe muribund!, mortea pdte fi grea 
seu ușoră. Moralitatea și vidța intelectuală 
a sufletului constituesc singura basă, care 
determină trecerea într’un sens seu altul 
Despărțirea e mai anevoidsă în cașurile, 
din nefericire cele mai dese, când sensua- 
lismul, plăcerile trupeșei, preocupațiunile 
materiale, au fost singura țintă a vieții 
pământesc!. Legea de atracție are valdre 
generală. Supraorganismul pătruns de idei 
materiale ține morțiș la trup, câtă vreme 
trupul i-a servit și servă de intermediar 
între lumea intelectuală și cea materială. 
Etă deci a priori posibilitatea unei agonii 
sinistre, isvorîtore de lacrimi, a acestor mu
ribund!, cărorali-se potrivesce tristul refren 
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au făcut mai întâiu {studenții de la uni
versitatea din Agram. De sigur, că se 
vor audi și de rândul acesta proteste 
energice contra șovinismului.

13 400 emigrant! intr’o lună. 
Oficiosul „Sztatisztikai havi kdzlemenyeku 
constată, că în decursul lunei Ianuarie au 
emigrat din țările aparținătdre cordnei 
ungare nu mai puțin de 13.400 per- 
sone. Cele mai multe pasaporte s’au 
dat în comitatele: Făgăraș 8000, Bra
șov 793, Ciuc 636, B. Bodrog 529, Si- 
biiu 367, Abauj-Torna 351, Szepes 336, 
Ugocia 324. Șaroș 286, Alba inferidră 265, 
Sătmar 247, Târnava-mare 229, Tolna 202, 
Treiscaune 192, Maramureș 168, Sabolciu 
165, Heves 154, Borsdd 138, Bereg 127, 
Ung 110 și Turoț 108. Cele 8276 persone 
cărora li-s’au liberat pasaporte în Ungaria 
propriu disă au avut alți 829 însoțitori. 
In Croația-Slavonia s’au dat 4325 pasa- 
pdrte. In America au emigrat 4057, în 
România 2613 din Ungaria. Din Croația 
au emigrat în America 2454, în Bo8nia- 
Herțegovina 1098.

Acțiunea koșutiștilor contra proiec
telor militare.

Pănă acuma s’au înaintat camerei 
deputaților mai bine de 300 petiții cu nu
merose iscălituri contra proiectelor mili
tare, se înțelege tote puse la cale de 
agenții partidului independist și în parte 
chiar și de partidul poporal. De asemenea 
s’au presentat câte-va deputațiuni monstre 
la președintele camerei, Apponyi, dintre 
cari cele din urmă au fost deputațiunile 
independiștilor din Zălau și Careii-mari. 
Acesta din urmă sub conducerea unui dre- 
care Adler (!)

Intr’aceea s’a pronunțat și veteranul 
48-ist Ludovic Mocsăry, odinioră președ. al 
partid. 48-ist, din care post onorific a trebuit 
să se retragă din causa sentimentelor sale 
echitabile față cu naționalitățile. Mocsăry 
își publică părerile sale față cu acțiunea 
oposiției, la loc de frunte în diarul „Ma
gyar Szo“. Etă, în estras, mersul ideilor 
lui Mocsăry:

„După părerea mea — dice Mocsăry 
— este o idee nenorocită, că partidul in
dependent atacă proiectele, ce se află în 
desbatere din punctul de vedere al lega
lității și că vre să construescă armata in
dependentă ungară, drept eflux al art. 12 
de lege din 1867. Acâsta este ceva nou 
de tot. Pănă acuma acest partid susținea, 
că acdstă lege a nimicit armata indepen
dentă, creată la 1848 prin art. 3. Acesta 
a fost motivul principal, pentru care eu 
diceam întotdeuna despre acea lege: Gar- 
thaginem delendam esse censeo. Espresiu- 
nea „armată ungară" care se află în §.11 
al articolului de lege 12 din 1867, nu este,

Mintea vede, simțul cere : 
Ce folos, că nu-i putere!

Trecere și mai penibilă pentru cei 
necredincioși și josnici tot-odată : în sufle
tul cărora M’a :fost în stare se încolțescă 
o rază de iubire, de credință, de speranță; 
cari n’au fost în stare să se încăldâscă 
de idei mai sfinte, decât de interesul mes
chin al banului, al rangului, al carierelor

Când li-se apropie minutul fatal, su
fletul nu se gândesce la despărțire, despre 
care nu scie nimic, fiind-că n’a credut în 
vieța de dincolo, în posibilitatea ei, — ci 
se gândesce esclusiv la nimicirea, peirea, 
anihilarea de veci: Ca o fiară, care luată 
la gdnă, îngrozită se retrage în vizuina 
sa, astfel și aceste supra-organisme se 
retrag îngrozite la trupul lor, prin ceea 
ce despărțirea se îngreuneză, fiind-că tre- 
bue se urmeze brusc, convulsiv. Etă pen- 
tru-ce e atât de îndelungată, atât de chi- 
nuitore agonia la mulți inși!

Cu totul de altă natură este procesul 
despărțirei la mdrtea forțată (sinucidere.) 
In cașuri de acestea despărțirea trebue se 
urmeze din trupuri — în general — să- 
nătose, tari și în orî-ce cas capabile încă 
de resistență față de intemperiile vieții. 

decât o frasă, în cașul cel mai bun o re- 
servă juridică, după norma lui „corpus ju
ris^ cu care Deak și Andrassy voiau să 
într’aurescă sacrificarea drepturilor năstre. 
Organisațiunea actuală a armatei comune, 
menținerea conducerei unitare germane, 
care a rămas reservată Monarchului, nu 
se contradice de loc cu litera articolului 
de lege 12 din 1867 și este în armonia 
cea mai deplină cu spiritul ei. Acestă 
stare faptică este consecința naturală și 
necesară a pactului comun. In privința 
acesta contele Andrassy și contele Tisza 
au avut -dreptate deplină cu argumentele 
lor ce le-au invocat în cursul desbaterii“.

Acestea fură scrise de Mocsăry, care 
a îmbătrânit în convingerile independiste 
și stă cu un picior în mormânt. Argumen
tele lui sunt bombe umplute cu dinamită 
și cari sdrobesc tdte argumentele indepen
diștilor produse în desbaterea ce dureză 
de cinci săptămâni deja.

Bătrânul Mocsăry nu s’a mulțumit cu 
primul articol și a lansat în aceeași f<5ie 
un al doilea articol în potriva posițiunei 
false a soților săi de principiu. El întrebă 
partidul independist, de ce nu reînoiesce 
pretensiunea de a separa, armata într’una 
austriacă și alta ungurescă, și susține, că 
partidul a ocupat o posiție, ce nu se pdte 
apăra. Ou legea de la 1867 nu se pdte 
contrabanda armata ungară și decă par
tidul independist persistă pe drumul de 
pănă acuma, atunci cu drept cuvânt se 
ridică eontra ei reproșul, că n’are cura- 
giul opiniunei sale. După acestea este 
ușor de dovedit, că partidul independist 
a întrat într’o înfundătură, din care nu 
pdte eși, fiind-că și-a închis singur calea.

Interesant este, că independiștii dau 
o importanță pănă acuma neobicinuită par
tidului socialist. Deputatul Visontai (evreu) 
și Molnar s’au dus în redacția organului 
socialist și au presentat propunerea, că 
oposiția este gata a face socialiștilor la 
meetingul proiectat pe diua de eri t<5te 
concesiunile imaginabile, pentru a ajunge 
la valore și tendințele lor. Partidul social
democrat a delegat pe domnii Dr. Adolf 
Goldner (/), Max Grossmann (!) și Iacob 
Wellner (!) spre a se înțelege cu delegații 
independiștilor, Hollo și Lakatos, ca repre- 
sentanțî ai comitetului aranjator.Delegații 
socialiștilor au stăruit, ca procesiunea de
monstrativă să nu se facă pe corsoul Du
nării, ci în păduricea orașului. Oposiția in- 
dependistă susținea părerea, că deraons- 
trațiunea acâsta să se facă pe malul Du
nării, pentru ca lumina torțelor să se vadă 
din palatul din Buda. Delegații socialiști
lor mai susțineau, că demonstrațiunea se nu 
aibă caracter antidinastic, fiind numai gu
vernul responsabil pentru proiectele mili
tare. Socialiștii au mai presentat un pro
iect de resoluțiune, care se se pcesente 
în cameră și în sensul căruia oposiția să

Circulația respirată prin nenumărate re
țele să întrerupe de-odată. Supraorganis- 
mul se vede momentan amăgit. Ideile 
funeste, cari l’au determinat la pasul ne
fericit îi rămân și mai departe. S’a sinucis 
să scape de torturi sufletesc), și totuși nu 
a scăpat; s’a sinucis să scape de trup, și 
totuși i-se pare că trăesce cu trup cu 
tot. Despre felul despărțirii nu are ideie !

Celui bun pretutindeni îi merge 
bine: celui rău pretutindeni îi merge rău. 
Sufletele, cari deja de pe aici au sciut 
răbda, suferi, a se acomoda, cari și-au 
sciut înfrîna pasiunile, a-și domoli porni
rile, a-și mulcomi poftele sufletesc!, pe 
cari speranța le-a înviorat, desamăgirile 
nu le-au frânt, nemulțumirea nu le-a îm- 
pintenat la răsbunare; cari 'nu au dorit 
mai mult, decum puteau da; nu au nutrit 
invidia, reprimând ori-ce urme de dispreț, 
de ură; ținând esclusiv la armonia, ce o 
ofere vieța paclnică: etă, înaintea acestor 
suflete iute se deschid porțile fericirii, 
căci:

Binele vine pe urmele mâhnirei
Și o zîmbire dulce dup’un amar suspin. 

Alexmidrescu.
(Va urma). 

fie obligată nu numai a continua obstruc- 
țiunea contra proiectelor militare, der și 
în contra proiectului al doilea de indem
nitate. Deputatul Hollo a răspuns, că par
tidul ar fi înclinat a desarma cu obstruc
ția, decă s’ar pute obține dre-cari conce
siuni naționale din partea guvernului. So
cialiștii au propus atunci întreruperea 
tratativelor, deorece precum se vede sco
pul obstrucțiunei nu este resturnarea pro
iectelor militare, ci stdrcerea de concesiuni 
naționale. Partidul socialist a hotărît ține
rea unui meeting în aceeași di și oră pe 
piața libertății. Comitetul arangiator al 
meetingulni independist a chemat la o 
conferență comună și pe representanții 
studenților.

Cum se vor fi formulat conclusiunile 
definitive ale celor trei factori chemați a 
pune la cale meetingul de eri, se va vede 
din soirile ce ne vor sosi adi din Buda
pesta.

Campania socialiștilor austriac! contra 
unui comandant de corp.

In „Reichsrat“-ul din Viena s’a încins 
în ședința de la 5 Martie o desbatere vio
lentă provocată de o moțiune de urgență a 
social-democraților, în care se cerea regle
mentarea comandantului de corp Galgoczy 
din Przemysl pe 'motiv că a luat măsuri 
aspre mai ales față cu jidovii. Măsurile 
lui Galgoczy le resimt cu deosebire fur- 
nisorii armatei, cafegiiflboicotați de ofițeri 
în urma ordinelor lui Galgoczy și recruții, 
cari fiind jidovi, erau recrutați chiar și 
decă erau bolnavi de tuberculosă. Acusă- 
rilor aduse de socialistul Daszynski a răs
puns între alții și deputatul Schneider din 
partidul [social-creștin, care între altele a 
dis următorele:

„Dintr’o scrisdre ce a primit-o dânsul 
— dice deputatul Schneider — resultă că 
Galgoczy este forte iubit atât în cercul 
soldaților, cât și al ofițerilor din causa 
simțului său de dreptate. O a doua scri- 
scîre, ce a primit’o din Przemysl spune, că 
tdtă campania acesta s’a înscenat de fur- 
nisorii jidovi, cărora le este forte neplăcut 
că Galgoczy insistă ca furnisorii jidovi să 
nu mituesoă.

„Decă Galgoczy — continuă Schnei
der — nu permite ofițerilor săi să frecuen- 
teze cafenelele jidovilor, are mare drep
tate, deore-ce vre să-i ferescă, ca se nu 
cadă victime fetelor nerușinate, cari își 
fac prin cafenele meseria lor de exploa- 
tatore. Decă au fost vândute planurile for
tificațiilor din Przemysl și Cracovia, tre
bue să seim, că și aici tot jidovii au fost 
la mijloc.- Decă domnii socialiști îl acusă 
pe Galgoczy, că ar fi dis, că jidovul nu e 
om, a avut perfectă dreptate, căci în tra
tatul Megillah al Talmudului se dice des
pre creștini,jcă sunt porci și câni. Noi nu 
vrem să fim decât dmeni, er jidovul să fie 
jidov?

Deputatul Breiter întrerupându-1 dice: 
Dâr nevasta lui Galgoczy este evreică.

Schneider: Cu atât mai bine, căci 
Galgoczy a putut să cunoscă, ce fel de 
omeni sunt jidovii, după propria sa nevastă. 
Dâcă moțiunea lui Daszynski va fi primită, 
atunci propune și el (Schneider), ca să se 
facă o cercetare spre a se constata de ce 
confesiune seu mai bine rassă se țin fur
nisorii din Galiția ai armatei. Er încât pen
tru Galgoczy, trebue se i-se aducă laude 
și ar fi fost bine să fi fost el ministru de 
răsboiîi în locul lui Krieghammer, care fă
cea hatîrurî jidovilor la furnisări.

După acesta ministrul Landwehrului 
Welsersheimb a luat în apărare pe genera
lul Galgoczy.SOIRILE BILEI.

— 24 Februarie v.

Un nou „agitator? Preotul român 
din Ciomocoz Lazar lernea, este citat pe 
diua de 11 Martie c. la judele de instruc
ție Bodo din Careii-mari, acusat fiind de 
agitație contra ideii de stat maghiar.

Proces de pressă. Din Turoț-St.- 
Mărtin se scrie, că la 21 Martie n. se va 

judeca procesul de pressă intentat d-lui 
Svetozar Hurban Vajanszky pentru două 
articole publicate în „Narodnie Noviny“.

Consuli austriac! și ruși în Ma
cedonia. Vătjând că Rusia a înființat un 
consulat la MitrovitZa, Austro-Ungaria a 
reușit să obție și ea înființarea unui con
sulat în aceeași localitate. De asemenea 
la Vales se vor înființa câte un consulat 
rusesc și austriac, pentru-ca să potă eser- 
cita un control mai de aprdpe asupra 
aplicărei de reforme. Consulii austriac și 
rus din Mitrovitza sunt însărcinați, ca 
împreună cu autoritățile turcesc! să liniș
tească populațiunea albanesă, de a nu face 
răscdle și agitațiuni.

ț Traian Mețiann, protopopul din 
Zârnesci, a repausat Sâmbătă sera, după 
o bălă scurtă de câteva dile. înmormân
tarea i-se va face în Zernescî, mâne Marți 
la 12 ore. — Fie-i țărâna ușoră!

Regele Saxoniei în Viena. Se 
anunță, că în Aprilie a. c. regele Saxoniei 
va face o visită Maj. Sale monarchului în 
Viena. El va fi găzduit la palatul impe
rial și primirea lui va . fi solemnă. Se 
vor da mari serbări în ondrea regelui și 
se vor face și declarațiuni politice întoas- 
tele rostite cu ocasia prândului, ce se va 
da în ondrea regelui.

înmormântarea lui Rieger s’a făcut 
alaltăeri în Praga. Din tote părțile Boe- 
miei, Moraviei și Silesiei au sosit parti
cipant în număr estraordinar de mare. 
Orașul Praga a îmbrăcat vestmânt de 
doliu. Printre asistenți se afla și ministrul 
ceh Rezek represintând guvernul, apoi 
mareșalul Boemiei, comandantul corpului 
armatei din Praga, presidentul camerei 
Seniorilor, nutnăroși representanți ai aris
tocrației și clerului, șefii autorităților, a- 
prdpe toți deputății cehi din „Reichsrath“ 
și din dieta provincială, numărose dele- 
gațiuni, societăți, corporațiuni, tinerimea 
universitara, membrii societății „Sokol“ 
etc. Funerariile le-a săvîrșit primatele car
dinal br. Skrbenski cu mare asistență. 
La catafalc au ținut discursuri funebrale 
primarul Srb, directorul suprem Mattusch 
și deputatul Herold, După acesta publicul 
a părăsit Panteonul. Studenții au rideat 
sicriul și cortegiul imposant s’a pus în miș
care. La mormânt a ținut un discurs miș
cător vice-presidentul Zacek, relevând me
ritele lui Rieger pentru poporul cehie. — 
Rieger a lăsat, prin testament, 200,C00 
cordne pentru scopuri culturale și națio
nale. In testament el conjură pe Cehi să 
țină la drepturile lor, der se evite vio
lențele. Poporul să-și pună încrederea în 
propriele forțe, se respecteze faptele ideale 
creștinesc! și să se rețină de la pismă, 
care zădărnicesce intențiile cele mai bune.

Slovacii și mdrtea Ivti ‘Rieger. Dia- 
rele șoviniste maghiare iau în nume de 
rău Slovacilor, că participă și ei la 
doliul Cehilor pentru mortea lui Dr. Rie
ger. La înmormântarea lui Rieger a par
ticipat și d-1 Paul Mudrony, advocat în 
Turoț-St.-Mărtin și president al societății 
editore a diarului „Narod. Noviny“. D-1 
Mudrony a depus pe cosciugul lui Rieger 
o cunună cu inscripția: „N. N. în numele 
Slovacilor—patriarchului Dr. Rieger? Șo- 
viniștii noștri ar vre ca nici celor morți 
să nu li-se dea cinstea cuvenită.

Cooperativa din Berlad. După esem- 
plul Ardelenilor, au început de câți-va ani 
a se înființa ș.i în România societăți co
operative de credit și economii. Primim la 
redacție al IV-lea Raport al consiliului de 
administrație și al censorilor cătră aduna
rea generală ordinară ce o va ține „Coope
rativa din Bârlad* 1 la 2 Martie a. c. Acest 
institut de credit și economii îndeplinesce 
o misiune frumdsă în acele părți, unde 
bîjbăie un adevărat furnicar de cămătari 
evrei. După cum vedem din bilanțul Coo
perativei, institutul este în continuu as
cendent. In fruntea lui vedem pe doi Tran
silvăneni, anume ca președinte: pe d-1 
profesor pensionar și senatorStroe Belloescu 
cunoscut și pe la noi din numerosele sale 
fundațiuni filantropice, er ca director pe 
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farmacistul Curții regale Lazar Bistrițanu. 
In consiliul de administrație vedem nu
mele d-lor: Dr. Cerchez, Ferhat, Toderiță 
loan, Michalache Hagi Ivanciu, Gr. Ne
gură și G. Vidră.

„România Jnnă“. Societatea acade
mică și social-literară „România jună44 din 
Viena publică „Raportul anual" pe al 
XXXII an administrativ (1 Nov. 1901 — 
31 Octomvrie 1902.) Asupra acestui ra
port vom reveni cu amănunte.

Cât e (le ușoră limba românescă 
despre acăsta nl-a dat o dovadă frapantă 
tînărul candidat de notar Henri Biron din 
Paris, care a venit la Brașov înainte de 
asta cu 3 săptămâni, fără să curtescă un 
cuvent românesc, și adî pote conversa cu 
orî cine românesce și pronunță limba nds- 
tră destul de corect. D-l Biron și-a 
luat locuință la un domn învățător 
din Reșnov și are de gând a petrece 
aici pănă prin Iunie, nu numai pen
tru a învăța perfect limba românescă 
dăr a face și un studiu asupra situației 
economice și politice a poporului român 
din Transilvania. Densul se va supune pe 
urmă unui esamen din limba română la 
„Ecole Orientale14 din Paris, unde se află 
ca profesor d-l Picot, care a fost timp în
delungat consul la Budapesta și posedă 
limba română terțe bine.

Cum se va anunța mobilisarea în 
Serbia. O telegramă particulară din Bel
grad spune, că afară de capitală, în tote 
celelalte orașe ale țării eventuala mobi- 
lisare se va anunța prin aprinderea a 
patru făclii în turnurile bisericelor. Acesta 
va fi semnul, ca toți cei datori a purta 
arma, se se presente la regimentele lor.

Sciri locale.
Societatea gremiului român de co- 

merciu levantin din Brașov, a ținut eri în 
8 Martie adunarea generală anuală. In 
acesta s’a ales comitetul pe noul pe
riod de 3 ani. S’au reales: Th. Nicolau 
președinte; N. Petra-Petrescu vice-preșe- 
dinte; loan Lengeru secretar, loan Dușoiu 
controlor. Membrii: loan Săbădeanu, loan 
Ciur cu, Ioan Burduloiw, ca membrii noi 
d-l loan Bidu, Nic. Dușoiu, și Ilie Savu. 
Raport special va urma.

Listele alegătorilor dietali. Magis
tratul orașului Brașov aduce la cunoscință 
următdrele: Pe basa relațiunei comitetului 
de alegere central orășenesc, se aduce la 
cunoscință generală, cum-că deputațiunile 
de conscriere, alese spre scopul compu- 
nerei listelor alegerei deputaților dietali, 
valabile pentru anul 1904, și anume depu- 
tațiunea de conscriere pentru cercul I de 
alegere sub presidiul d-lui Ludwig Kam- 
ner și aceea pentru cercul al Il-lea de 
alegere sub presidiul d-lui Friedrich Lurtz 
— își vor ține, — începând cu 12 Martie 
a. c. pănă când își vor fini lucrările de 
conscriere, în localul oficiului de dare — 
ședințele publice, și anume în fie-care di 
de lucru de la 3—6 ore d. a. Fie-căruia 
îi stă în drept, ca să se înfățișeze înaintea 
acestor deputațiuni și să-și documenteze 
dreptul de alegător.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au intrat de la „Cassa de 
păstrare11 societ. pe acții din Șasea mont. 
10 cor. de la d-l Dr. Iustin Colbasi medic 
militar în Orăștie, 20 cor. în loc de cu
nună pe sicriul neuitatului seu moș Sabin 
Piso, protopresbiter în Săcărâmb. Primescă 
marinimoșii donatori cele mai vii mulță- 
rnite. — Direcțiunea scotelor medii gr. or. 
rom. din loc.

Teatru german. Vodevilul „Er und 
seine Schwesler^ ce s’a dat aseră, este o 
piesă nouă de Bernhard Buchbinder creată 
pentru a stârni multă ilaritate în public 
și a-1 susține în bună disposiție, după cum 
s’a dovedit și aseră. D-l Bedl comicul ne
întrecut și mult simpatic publicului prin 
umorul său natural, a contribuit în cea 
mai mare parte, împreună cu șubreta di
bace și viuă în jocul ei, d-ra Schwarz la 

reușita piesei. întreg ansamblul a fost po
trivit. jocul a decurs cât se pdte de viu 
și pausele au fost scurte.

Mâne Marți se va representa come- 
diaîn 4 acte „Die Katacomben“, de Gustav 
Davis.

Concertul din Clușiu.
Despre serata musicală, ce s’a dat la 

1 Martie n. în Clușiil, „Familia" scrie ur
mătdrele :

„Serata a început cu un concert cu 
următdrea programă: 1) Mozart: Quar
tette I. (1. 2. 3.), esecutat de d-nii S. C. 
Negrea de Pojorta; I. Gl. Iuga ; A. Helt- 
ner; Cornel Muntean. 2) P. Scheletti: „Ge 
te legeni codrule"; H. Kirchner: „Solo- 
mfjne, căpitane14; H. Kirchner: „Foie verde 
de bujor", esecutate de d-șdra Delia Ola- 
riu. 3) Saint-Saens: „Fantasie", esecutată 
de d-șdra Aurelia Gerbert. 4. Danela: 
Une symphonie concertante, eșec, de d-na 
Victoria Popovici, d-șdra Ersilia PopovicI 
d-l Cornel PopovicI. 5) a, Donizetti: Aria 
din opera „Maria di Rohan14; b, „Doină44, 
esecutată de d-șdra Virginia Gall. 6) 
Strauss: Reminiscenzen a. d. Optte: „Die 
Fledermaus44, esec. de orchestra reg. de 
inf. nr. 51.

„Care va șă dică, programa promitea 
muși că atât clasică, cât și poporală. Cân
tări cu gura, cu violina și pianul, precum 
și piese de orchestră. O variație cât se 
pdte de interesantă și atrăgetore.

„Care parte a reușit mai bine, este 
greu a spune hotărît Au fost mult aplau
date și unele și altele. Căci tdte au fost 
interpretate admirabil de perfect. Aveam 
înaintea nostră adeverați artiști. Musica 
ndstră poporală a găsit nisce interpreți, 
cari ni-au representat’o cu măestrie în- 
cântătore ; er musica clasică ni-s’a tâlcuit 
dulce, clară și ademenitdre.

„D-șdra Delia Olariu ne-a fermecat 
audul, sufletul și inima, eu vocea sa d’un 
timbru sonor, cântându-ne frumușele com- 
posiții de musica poporală.

„A avut un succes enorm, răsplătit 
prin un ropot de aplause, escelentul trio 
esecutat de d-na Victoria Popovici, d-șdra 
Ersilia Popovici și d-l Cornel Popovici, toți 
trei membrii ai distinsei familii musicale 
Popovici din Hațeg. Debutul lor au fost 
nisce momente de înalte delicii, cari ne 
inspirau bucurie și mândrie. Efectul a fost 
covârșitor. Totă sala a aplaudat cu entu- 
siasmul cel mai mare. Artiștii, căci în 
adevăr sunt artiști, ne-au făcut plăcerea 
să mai cânte o piesă. De astă-dată româ
nescă, în care dulceța melodiei s’a com
binat cu cea mai rafinată esecutare. Un 
prilegiu, care ne-a arătat cu câtă artă se 
pote cânta un cântec poporal.

„Culmea succesului a fost însă de
butul d-șorei Virginia Gall. Tînăra și în- 
cântătdrea artistă, face din an în an pro
gres tot mai mare; vocea i-se întăresce 
și devine tot mai flexibilă. Cântă ușor și 
tonurile cele mai înalte. Er coloratura-i 
d’o fineță uimitdre, ne surprinde din ce în 
ce mai mult.

„De astă-dată a cântat acompaniată 
de orchestra militară atât de bine con
dusă de dirigintele Kucera. Bravura cu 
care artista s’a achitat a uimit și pe cei 
mai buni cunoscuți ai d-sale. Aplausele 
nu mai conteniau. Entusiasmul era ge
neral.

„Atunci în mijlocul unui entusiasm 
fără margini, d-sa a intonat un cântec 
poporal, care cu acompaniare de orches
tră militară, a primit o putere cutreeră- 
tore.

„Sub impresiunea aedsta covârșitdre 
s’a încheiat concertul, după ce musica 
militară a mai cântat o piesă".

A doua seră o mare parte a socie
tății s’a întrunit în aceeași sală la o nouă 
petrecere cu dans, care a durat pănă după 
miedul nopții.

NECROLOG. Văd. Sora Bartolomeiu 
Mețianu ca mamă, Efrosina Mețianu născ. 
Tipeiil ca soție, Traian și Eugenia Mețianu 
măr. Proca ca fii, loan Tipeiil protopres
biter emeritat ca socru, Costi Proca ca gi
nere, au nemărginita durere a anunța în

cetarea din viață a preaiubitului lor fiu, 
soț, tată, ginere și socru Traian Mețianu, 
protopresbiter al tractului Bran, întâmplată 
în 22 Februarie v. 1903 la 11 ore năptea, 
după o scurtă, dăr grea suferință, împăr
tășit fiind cu sfintele Taine. Mortea nemi- 
ldsă i-a scurtat firul vieții la verstă de 49 
de ani, în anul al 28-lea al fericitei sale 
căsătorii și al 27-lea al sfintei preoții.

Rămășițele scumpului adormit în 
Domnul se vor ridica din biserica Sf. Ni- 
colae din Zâmesci, Marți în 25 Febr. v. 
1903 la 12 ore m. și se vor depune spre 
veclnică odichnă în cimitirul acelei bi
serici.

Zernesci, în 23 Febr. v. 1903. Odih- 
nesce, Domne, în pace sufletul fericitului 
adormit!ULTIME SCIRI.

Budapesta, 9 Martie. Meetingul 
kossuthiștilor, care s’a ținut eri în fața 
parlamentului, pe cheiul Dunării, n’a 
putut se se țină în liniște din causa 
amestecului tulburător al socialiștilor. 
La procesiunea demonstrativă au 
participat vr’o 20.000 de Omeni. 
Ploua necontenit. La casele, unde 
nu erau arborate drapele, ca la clu
bul liberal etc. demonstranții au spart 
ferestrile. Poliția a șargeat plebea și 
a împrăsciat’o. S’au făcut multe 
arestări.

Voci din public.*)

★) Pentru forma și cuprinsul celoi’ publicate 
sub rubrica acesta redacțiuuea nu ia răspunderea.

La 12 Ianuarie a. c. a fost alegerea 
de al doilea paroch la biserica sf. Ador
miri din Satulung, și cu mare majoritate 
a reușit tinerul învățător Zenovie Popo
viciu contra părintelui Romul Verzea de 
la biserica Sf. Archanghell. Asupra resul- 
tatului acestei alegeri, cineva a publicat 
în „Telegraful Rom." o notiță obiectivă 
și fiirte nevinovată, la care însă 5 membri 
ai com. par. de la biserica Sf. Adormiri 
au aflat de bine să răspundă in „Gaz. 
Trans.unr. 29, sucind lucrurile și năpustin- 
du se cu deosebire asupra vechiului pa
roch VictorPopeași asupra nouluiales Zeno
vie Popoviciu. — Ei bine! Acest mod de 
scriere pe SecelenI și în deosebi pe noi 
Sătulungenii ne-a lăsat reci, căci de vre-o 
doi ani suntem obicinuiți cu droia de co
respondențe și „atestate despre hărnicia" 
păr. Romul Verzea, și în care preoții mai 
bătrâni și cu merite reale, der netrâmbi
țate, rând pe rând sunt insultați, când în 
„Gaz. Trans.44, când în „Tel. Rom.44 și 
„Tribuna44 din Sibiiu. — Da! E durerosă 
căderea păr. Verzea atât pentru dânsul, 
cât și pentru partisanii dânsului, acesta o 
admitem, ba după cum vom dovedi mai la 
vale, chiar rușinosă; der atunci, după pă
rerea nostră, cel mai înțelepțesc lucru ar 
fi fost tăcerea. Vor însă acei 5 onorabili, 
ca să se scie tot istoricul acestei alegeri, 
fie, n’avem nimic în contră. Noi vom răs
punde numai la 2 din domniile lor, er pe 
ceilalți 3, cari în totă afacerea au umblat 
numai în cetlău, îi ignorăm cu totul. — 
E adevărat, că adi fondul bisericei nostre 
se urcă aprdpe la 30 mii cor. De la 1893 
și până la 1897 tetă administrația a fost 
în mănile preoților Radu Popea ca președ. 
al comit, par., și Victor Popea, ca epitrop, 
când apoi muri părintele Radu Popea și 
păr. Victor ne mai putând funcționa ca 
epitrop, a fost ales domnul I Mandai. Dân
sul însă a primit acesta funcție onorifică 
numai cu condiția, ca păr. Victor se-i stea 
întru ajutor, fiind el om bătrân. Er de 
atunci încoce amândoi cu multă silință și 
cu cinste au ridicat fondul la suma de 
mai sus. Am voi derâ să seim, cari sunt 
meritele d-lui Sandu Munteanu la cresce- 
rea averei bisericei nostre? Domnia sa, 
care e cetăten român și proprietar în ju
dețul Tulcea, trăesce 11 */ 2 luni în 
România și numai câte 2 — 3 săptămâni le 
petrece în Săcele. și decă vine aci, ne face 
buclucuri și neajunsuri, și totuși are me
ritul de a fi ridicat el averea bisericei? 
Un om fudul până la deșertăciune, care 
ca fariseul, numai ca să i-se dică, „domnule 
președinte", apeleză printr’o epistolă la 
d-l Dumitru Comșa și-l rogă se stăruăscă, 
ca să fie ales de președinte al comit, par. 
și în noul period. Da, are merite, că a 
insultat, și încă în sf. biserică și în fața 
prea on. domn protopop Vasile Voina, pe 
părintele Victor Popea cu cuvinte din 
iecsiconul surugiilor.

Ba împreună cu cumnatul săuJI. Man- 

dai a insultat pe întrăga majoritate, care 
n’a votat după gustul d-lor, încărcând-o 
cu epitete ca „venetici" și „conițașt4, cei 
cari își aduc lemne cu conița, seu cidcla). 
Dăr ce boieri mari sunt d-lor? Din ce 
năm de caimacam seu guvernatori își trag 
denșii obârșia? Noi seim că atât pentru 
unul, cât și pentru celălalt au votat dmenii 
de tetă starea și le-ar fi stat frumos, ca 
la un astfel de act să nu fie conduși de 
furie și reutate, mai vîrtos că sunt dmeni 
bătrâni.

Părintele Victor Popea și-a părăsit 
turma credinciosă? Der de când numai 
d-lor vre-o câți-va îngâmfați sunt turma 
credinciosă? Der ceilalți, inassa poporului, 
ce sunt? Și apoi noi seim, că d-l Man
dai pănă în ajunul alegerei declara, că 
nu se deslipesce de păr. Victor și de pă
rerile lui, pe dedesubt însă argații dân
sului întrebuințau fel de fel de epitete la 
adresa sfinției sale. (5re nu d-l Mandai 
striga numai cu vre-o câteva săptămâni 
mai înainte de alegere: „Nu ne trebue Ro
mul Verzea, n’avem lipsă de advocat, 
nouă ne trebue preot44? Bag semă, că d-l 
Mandai cu asta ar voi să-și dregă busiocul, 
cum se 4'ce pe românesce.

Mai nostim decât tdte e afirmația, 
că voturile lui Z. Popoviciă au fost câș
tigate „prin influințări, presiuni și corum- 
peri nepermise". Audi minune! Der cine 
l’a vedut pe Z. Popoviciu umblând totă 
săptămâna, și cu deosebire în presăra ale
gerei, în sanie cu vre-o 12 inși, cum a um
blat părintele Romul Verzea? Ore nu păr. 
Verzea era în fiecare seră, când la Sandu 
Munteanu, când la Constantin Stoica, și 
acolo încheia la planuri.

Ore nu pe păr. Verzea, împreună cu 
12 inși, parte din parochia dânsului, l’a 
prins păr. Victor în cârciuma lui Manole 
Boghiciu năptea pe la 9 ore? Și acesta 
s’a întîmplat în presăra alegerei, și când 
în fața martorilor i-a atras atențiunea asu
pra paragrafului din „stat org.44, densul a 
răspuns, că a yenit în visită. Da, era diua 
lui sf. Manole, și părintele Verzea venise 
să-l hiritisescă. Apoi la 7 Ianuarie Zenovie 
Popoviciil cutreera casele alegetorilor îm
preună cu Ștefan Boroș? Cine făcea 
abus cu persdna înalt prea sf. Sale d-lui 
Archiepiscop și Metropolit? și cine să vă- 
eta că-șiține copilașii cu mămăliguță? până 
ce într’o casă i-s’a arătat ușa Domnii 
Radu Aldea, care are legături comerciale 
cu toți meșteșugarii și loan Butu corteșau 
în presăra alegerii pentru Z. Popoviciu? 
său pentru par. Verzea? Ce căutau acești 
omeni parochieni de la bis. ss. Arhan
gheli? Și sunt permise acestea și demne 
de un preot, înzestrat cu tote „atestatele 
de hărnicie?!"

Mai amintim și punctul în care se 
afirmă, că alegerea de preot s’a făcut pe 
basa unei liste necorecte. — Apoi bine, 
onorabililor! Cine a întregit lista pe anul 
1903? Nu comit, par. presidat de Sandu 
Munteanu? Cine a dispus cetirea listei în 
biserică prin notariul comit, par., și cine a 
declarat P. O. D. Protopop Vasile Voina 
în biserică, că e de prisos să se mai ce- 
tăscă încă odată? Nu Domnul Sandu Mun
teanu ?

Cu suceli și cu învîrteli. nu e bine 
să umblăm. — Alegerea a fost cum nu 
se pote mai liniștită și mai corectă. Omul 
cel mai capabil a fost ales,,- cum l’a 
recomandat păr Romul Verzea în „Gaz. 
Trans44 și în „Telegr. Român14, că fericită 
va fi comuna, care’l va ave de preot pe 
Z. Popoviciu. — Ei bine! Comuna n’a fă
cut altceva, de cât a ascultat sfatul păr. 
Verzea, a ales pe cel mai capabil, blând, 
nefudul, nu lăudăros, și activ, pe el l’a 
socotit majoritatea poporului de cel mai 
vrednic urmaș al răposatului paroch Radu 
Popea și .de cel mai potrivit tovarăș al 
părintelui nostru Victor Popea, pentru-ca 
amândoi în dragoste și în înțelegere fră- 
țescă să restabilescă în parochie liuiștea 
turburată, nu de fii acestei biserici, ci de 
alții din afară, cunoscuți din vechime de 
ămeni lacomi, pizmași, lăudăroși și min
cinoși, și pe cari pdte că și cei 5 la nu
măr, decă nu-i, cunosc, credem că cel pu
țin îi gâcesc. Er noi ou toții să ne grupăm 
în jurul-preoților noștri și să dăm dovedi 
conlocuitorilor noștri unguri, că suntem 
români pacinici, omeni de ordine și fii ade
verați ai bisericii ndstre strămoșesc! orto
doxe, cu un cuvent vrednici de numele 
cel bun, de care ne-am bucurat pănă 
acuma.

Satulung, 17 Februarie v. 1903.
Stan 'Boncotă, Sandu Bucurenci, 

Radu R. Popiea, Stan Eneika, Ion R. 
Părvu, Vasile V. Vlad, Ioan Sroa, Ge
orge Șeitanii, Stoica M. Gologan, mem
bri în comitet. Radu I.Panama, epitrop. 
George I. Moroinu membru în comitet.
Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 

Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Bureșianu“ 
din EBritșov, 

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

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

Scries*!  economice

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Manual complet de agricultură 
rațională, de Dr George Maior, profesor 
de agricultură la șcdla euperioră dela Fe
răstrău și la Seminarul Nifon Metropoli- 
tul din Bucurescl. Cartea cuprinde patru 
volume :

Vol. I Agrologia, său Agricultura 
generală. 34 cole de tipar cu ‘217 figuri îu 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agricultură al României cu de- 
cisia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II. Fitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română cu premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 cortine.

Vol. III. Zootechnia, său Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună eu lânărip și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 cortine.

Vol. IV. Economia Rurală, său or
ga nisațiunea și administrarea moșiilor mari 
și mici. Costă 8 cortine.

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

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, învățător • la șoăla 
principală română din Lăpușul Unguresc. 
Edițiuuea a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. 
porto.)

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lama-ck, cu un studiu asupra lui Larcaivk 
dePanuite losîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior. pro‘esor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto : „Sărac în țâră săracă11. Euainesou. 
Prețul 2 cor. plus Iu b. porto.

„Cartea Plugarilor* 1 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor11 etc. scrisăȘde loan 
Georgescu. 90 pag. Form, 8° costă 50 b. 
(-J- 6 b. porto).

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

Grădina de legume, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor în Blașiii. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
ile cel mai mare folos practic. Costă 50 b. 
(plus 5 b. porto).

Vinuri dinpome, de Gr. Halip 
prof. Este o carte în care se dau esplieați 
și învățături amănunțite asupra modului 
enm este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pome. Prețul 40 b. (cu posta 45 
baș I.)

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

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

„Cultura și îngrijirea grâului11, de I.
F. Negruțiu. Pr. 14 b. (plus porto 5 b.) 

„Economia11, pentru școlele poporale, 
de Teodorii Roșu. Prețul 60 bani (plus 
porto 5 b.)

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

Cărți pentru comercianta 
și funcționari de bancă:

Introducere in contabilitate și 
contabilitatea inpartidă simplă, de 1. 
C. Panțu. O carte bună pentru a învăța cu 
ușurință contabilitatea. Pagini I —VIII -j- 
213. Prețul 2 cor. (-|- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială**  de I. C. Panțu. Conține 
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. Acăstâ bro
șură conține : afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-j- 10 bani porto).

Cn capitol din Contabilitatea 
duplă de 1. C. Baw/w. Tractăză principiile 
contabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
ple. Prețul 1 cor. (-j- 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 într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (-]-10 b. porto.)

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 20 Martie 1903

S 6 in i n ț e
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 ch.ii.0grame

dela pănă la
ttrâu Bănățenesc . . . 80 8.15 8. H0
Grâu dela Tisa .... 80 8.05 8.20
Grâu de Pesta • < 80 8.10 8.25
Grâu de Alba rej-ală . . 80 .— .—
Grâu de Bâ.cska .... 80 .— ,—
Grâu unguresc de nord . 80 .— t—

Grâu romanesc .... 80 .— •—

Cuali-
Semințe vechi

Soiul tatea Prețul per
ori noua per 

Hect. 10C chilogramc

dela pănă la
gficara . . • .0--72 6.80 6.90
O-iz . • • nutrey. . 60--62 6.70 6.75
orz * . de rachiu 62- 64 5.10 6.10
Orz . . de bere . 64- -66 5 70 5.80
Ov6s . .
Cucuruz . . bănăț.en . 75 ,__ .__
Cucuruz . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . .
Hirișcă

n n
5.75 6.—

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1

dela pan ă
Săm. de trifoiti Luțernă ungur. 0 45.- 54.—

„ transilvană ll
ol

—.— —.—
n „ bănățeni
n „ roșiă « « n f6.— 62 —

Ulei de rapiț.ă rafinat duplu . (J — —.—
Ulei de in . . —.— —. -
Unsdre de porc dela Pesta 0 75.50 76.—

h n dela țeră . « • ffi —
Slănină . . . sventată . ■îl 65.— 65 50
Prune .... din Bosnia 1 ,

0o
13 50 14 —

n 14.50 15.—
Lictar .... Slavon și Serbia rl 16.50 17.—

din Serbia în s. M 12.25 12.50
Nuci . . . • slavon nou flj 

ft 13.25 13.50
Gogoși. . . • sârbesc

H din Ungaria —.— —.—
Miere .... ungurescl. 

sei-bescl .
0
Pl

#__ __ e__
C6ră ....
Spirt

brut
Drojdiute de s. —.— —

Bursa de Bucurescl
di i 20 Febr 1903

V 14 ! o r ă
. >e6
O'V Scad.

cup.
Cu 

ban) 
gata

Renta amortisabilă f>°/o Apr.-Ocî 99.=/,
„ ,, Impr. 892 . . . 5 n Iau.-lul. 98.=/,
„ „ din 1893 . . . 5 n n n 98=/,
„ „ 1894 int. 6 mii. b „ âpr.-Oct.
„ „ Impr. de 32'/, mii. 4„ Iau.-lul. 86.^
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 „ 11 11 87.-
„ „ Impr. de 274 m. 1890 4„ n h 87.^4
„ „ Impr de 45 m. 1891 4 „ »V/2

„ Im de 120 mii. 1894 4 „
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ 87.'/,

Oblig, de Stat (Conv. ru'-ale) 6 „ Mai-Nov. 87 '/4
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 n n
„ comunei Bucurescl 1883 5°/o lan.-lul. —.—
„ „ „ din 1884 5 „ Mai-Noî
„ „ „ dm 1888 5 „ Iun.-Dec. —
„ „ „ din 1890 5 „ Mai-Nov. —

Scrisuri fonciare rurale . . . b „ lan.-lul. 98 V8
Scris, fonciare rurale din 1890 4 „ 87.=/„

„ „ urbane Bucuresc ii n 87.’/s
n n n I aș!. . 5 n ii » 81.-

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6„ ii ii —
* V. N. —.—

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Națion. uit . iiv. 86.— 500 într. v. —.—
Banca agricolă. . 500 150 v. 2110.
Dacia-România uit div. 35 lei 200 într. v. 280.-
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 n n 112.-
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 395.-
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 395.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 ——
„Patria11 Soc. de asig. uit. 4 bl 100 —.—
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —.—

« „ n ii z em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —.—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 90 1. 1000 —.—
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 15 » —.—
20 franci aur . . — » 11

—,—
Fabricile Unite de gaz6se. . . 12 99 11 —. -

S c ® m |> t « r i:
Banca naț. a Rom. 5u/„ Paris 37o
Avansuri pe efecte 6 „ P tersburg 5“/o
Banca agricolă 9-10% Berlin n
Casa de depuneri o1/, Belgia 3-
Londra .... 3l/2 Elveția . . 8 Vi I
Viena.......................... 3'/,

SHF „Gazeta Transilvaniei“ 
cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la Eremias Nepoții.

Cursul pieței Brașov.
Din 8 Martie n. 1903.

Sz. 440-1903.

Banonot rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. „ 18.70 „ 18.80
Napoleond’orl. „ 19.04 „ 19.08
Galbeni „ 11.20 „ 11.30
Mărci germane „ 117.- „ 111.08
Lire turcescl „ 21.40 n •
Scris fonc.Albina 5% 101.- „ 102--
Ruble RusescI „ n •“

pentru sesonul de primăvară 
au sosit ".vj 

novități de haine 
pentru bărbați", copii și băețT, bune 
și ieftine la

B. ASCHEE, 

Strada Porții Mr. il.

tlkv.

hrsz.

»
v

19
n
w
n

330 kor.
26
11
42
38

3
32
14
04

ingatlanra
w
n
w
n
n
n
n
n

megâlapitott

n

»
w
u

Y)
n
ki

gridi 176 szâmu tlkjkvben foglalt 
tovâbbâ Mârcu Miklos âltal inegvett
A f 2442 hrsz. ingatlanra 9 kor.
2448 n n 1 n
4476/2 n 15 n
5350, 5351 n 40
6944 n 11 w
7021, 7022 n Y) 20 n
7350 w W 60 n
8552 n 28 n
8661 n 18 n

<iâltâsi ârban elrendeltetik ăa hogy

Ărveresî hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbiroaâg mint telekbnyvi hatosâg kbzhirră teszi, 

hogy Popa Zamfir GyOrgye văgrehajtatănak Popa Bucur vegrehajtâst 
szenvedâ elleni 156 kor. tOkekoveteles es jârulekai irânti văgrehajtâsi 
iigyăben a brassbi kir, torvănyszek (a sărkânyi kir. jârâsbirosâg) teriile- 
tăn lev6, Grid kozsegben fekvb, a 
Modorcea Andrâs âltal megvett A f, 
324, 325 
1047 
5389/1 
8272 
9034, 9035 
9272/1 
10056 
11133, 11134 
11466
koronâban ezennel 
a fennebb megjelblt ingatlanok az 1903 evi Mărczius ho 12-ik napjân dei- 
elott 9 orakor Grid kcizsegben megtartando nyilvânos ârverâsen a meg- 
âllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ât 
kbszpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 novem l-ăn 3333. sz. a. kelt m. kir. igazsâgugytni- 
niszteri rendelet 8. gâban, kijelblt bvadâkkâpes ertbkpapirban a kikiil- 
dbtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § sa ertelmeben a 
bânatpenznek a birbsâgnâl elbleges elhalyezeserbl kiâllitott szabâlyszerâ 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaraa, 1903 evi januâr ho 16-ik napjân.
A kir. jbirosăg, mint tlknyvi hatosâg

878,1-1
SCHUPITER, 

kir. albirb.

5 In atențiunea On. Dame!!! §
'ZD-m/pă ce mi-am mutat MagiaKimil meu de

CoaafecțlVLZiI de sg
dhe Strada Vămii

în Magazinul meu de haine pentru bărbați &
dinB țpiatâ Șh’wB inulttfi

tot acolo am aranjot un SALOIST separat pentru Cr
CONFECȚIUNI DE DAME. |

Am onorea a aduce la cunoscinta Onor. Dame, că sunt > J 
în posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențiose n ;<> 
acesta branșă. Q,

De ore-ce pentru acest articol naa am absolut sgsese, /7V 
nimeni nu p6te concura cu mine, ce privește iettt- 
nătatea. — Revine la o singură încercare, pentru a se con- 
vinge de cele mai de sus. Oj

Tot-deauna asorthsaeaat mare șâ eei mai nou!
Tot-odată imi ieau voie a recomanda și bogatul meu

DEPOSIT DE HAINE, jf 
băg’hațsș băeța și oopiT, O 

după cea mai noă modă, cti prețaiei foa-te ieftine. (cj

Apelând la sprijinul Onor, public, sunt
1 50(877) cu i otă stima rpp

Rog a fi cu atenție la firma!! Heinrich Schull. 1

TT I S.
Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și re- 

înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.
Domnii abonențî să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca 

espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa lă

murit și să arete si posta ultimă.
Âdmiîiistraț. „Gaz. Trais*.


