
„gazeta" iese în 5e-care 41. 
Abonamente pemrn Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe ș6se luni

12 cor., pe trei luni 6 cor. 
N-rli de Duminecă 2 cor. pe an.

Pen:ru România și străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe ș6se 

luni 20 fr., po trei luni 10 fr.
N-rll de Duminecă 8 fr. pa an

Se prenumără la tote oii- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov
Administrațiimea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șlse 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casa : Pe un an 
24 cor., pe șâso luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atftt abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

ANUL LXVI.

EEDACȚIUNEA,
Aiministrațiunea și Tipografia 
Brașov,piața maro nr. 30.

Scrisori nefrancatc nu se 
primesc. 

Alanuscrixite nu se retrimit.
INSERATE

se piimesc la Admlnlstrațlune în 
Brașov și la urmAtârele 

BIROURI de ANUNȚURI:
In Vlena ■ la N. Dulcea Nachf., 
Nux, Augenfeld &Emeric Les- 
ner,, Hemrich Schalek, A.Op- 
pelik Nachf. Anton Oppolik.. 
In Budapesta : la A. V. Gold- 
berger, Ekstein Bernnt, luliu 
Leopold (VII Rrzsâbet-korut).

PREȚUL INSERȚIUNILOR : o se
rie garmond pe o colonii 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 8-a o seria 20 bani

Nr. 46. Brașov, Joi 27 Februarie (12 Martie). 1903.

Un viitor mai frumos?
„Vous voyez tous ces gens-lâ,! 
Dans vingt ans, its seront tous 
nos gendres ou nos concierges".

(a) Acela, care va lua asupra 
sa sarcina se scrie istoria mișcă
rilor politice și parlamentare din 
Ungaria în ultima decadă a veacu
lui XIX și pe la începutul veacului 
XX, nu va pute sS trecă sub tăcere 
activitatea și personalitatea unui 
bărbat, care s’a ridicat pe treptele 
hierarchiei politice pănă la cel mai 
înalt grad și a ținut chiar în manile 
sale mai inului ani de-arendul frînele 
guvernării într’un stat poliglot, în 
care rassa din care acel bărbat fă
cea parte era în minoritate față cu 
cele-lalte rasse, cari împreună alcă
tuiesc majoritatea absolută.

Și decă istoricul va fi obiectiv, 
fie el chiar maghiar, făceud diag- 
nosa epocei, nu va pute se nu con
state, că atmosfera vieții publice 
trebue se fi fost din cale afară vi- 
țiată, decă un asemenea bărbat a 
putut se ajungă ministru-președinte 
într’un stat poliglot.

Plutind sub pavilionul „libera
lismului11, der avend o minte strimtă 
și orisont ângust, lua numele libe
ralismului în deșert și s’a distins 
numai prin împedecarea ori-cărui 
avent și orî-cărui progres, despre 
care mintea lui — întunecată de 
gărgăunii șovinismului estrem— cre
dea, că ar fi protivnic idealului, 
ce-1 obseda și cărui „ideal" i-a dat 
numele de: „stat unitar național ma-

Cetitorii vor fi ghicit, că aici 
este vorba despre baronul Desi- 
deriu Baoffy de Losoncz.

Căc|end de la putere, acoperit 
de oprobriul clîiar al conaționalilor 
sei, în urma purtării sale despotice, 
după o scurtă tăcere, a reluat 
firul „idealului" seu — noi 4>cem a 
utopiei sale — și a început să ple
deze pentru densa — cu condeiul. 
Banffy Desid. și condeiul! Este greu 
se suprime cine-va un surîs, care in
voluntar îi se presentă pe buze. Și 
în adever, într’un galimathias nes- 
firșit, repeta în fie care frasă veci- 
nicul și inevitabilul „stat național 
maghiar unitar!" Pănă în cele din 
urmă omenii serioși și cunoscători 
ai împrejurărilor reale, au trebuit se 
ajungă la convingerea, că omul 
acesta a ajuns într’o stare psycho- 
patologică demnă de compătimit.

Mai de grabă se obosesce înse 
omul cu rîsul și cu compătimi tul, 
decât Banffy cu forțarea „idealului" 
seu. Un adevărat Sisyphus modern!

Cel mai nou debut al fostului 
ministru președinte este fraternisarea 
lui cu Evreii din cartierul Leopold 
din Budapesta, grupați în casinul 
numit „Lipotvârosi Casino".

Numitul casin alesese mai anul 
trecut președinte pe baronul Ddczy 
Lajos, pe care odinidră îl chema Dux 
și schimbându-șl de trei ori religia 
ajunse șef al secției de pressă în 
ministerial de externe, pănă ce par
tidul lui Lueger luându-1 la gonă, 
s’a pensionat și s’a. reîntors la Bu

dapesta, unde foștii lui coreligionari 
l’au pus în fruntea casinului lor.

Nu se scie însă din ce causă 
Doczy șl-a dat dimisia, er Evreii din 
casinul Leopold și-au pus ochii pe 
Banffy. Dor de când era fișpan în 
cele două comitate românescl din 
nordul Transilvaniei, era cunoscut ca 
protector al Evreilor și în totă ca
riera sa i-a ocrotit!... Și Banffy a 
primit alegerea.

Dumineca trecută a fost deci 
mare serbătore în cartierul Leopold. 
Alegere unanimă! Discurs de felir 
citare rostit de Samuel Lazar, răs 
puns din partea lui Banffy, săra 
banchet și toaste!...

Piarul „M. Szd“ scrie un articol 
de fond despre acest „însemnat eve
niment." După numitul c|iar serbarea 
de Duminecă n’a fost serbare poli
tică, fiind că au luat parte la ea re- 
presentanți din tote partidele, dăr 
n’a fost nici confesională, tiind-că 
erau de față bărbați catolici, pro
testanți și evrei.

...„Numai elementele disolvante și 
retrograde, factorii, cari vor se spargă, uni
tatea națiunei n’au găsit representanți la 
strălucita serbare... Și ce i-a unit la un 
loc pe cei ce au participat la serbare? O 
tendință fdrte importantă, care decă nu 
s’ar realisa, nu mai este speranță ca Un
garia să se afirme cu ondre. Numai decă 
se va atinge acestă țintă, vom isbuti a 
ave un viitor mai frumos... Asupra „na
țiunei" planeză un blăstem : Ea nu se pdte> 
contopi în limbă, obiceiuri, idei, credință 
sânge, cu un cuvânt în trup și suflet..."

Așa scrie „M. Szo" și remediul 
contra acestui „blăstem", alimentat 
de „internaționala negră" (clericalii), 
„internaționala roșie" (socialiștii), ca
marila austriacă și naționalități, îl 
găsesce numițul diar în alianța ca
sinului din cartierul Leopold cu „ma
rele Banffy".

Și cumcă din casinul, care după 
cuvintele vice-președintelui Ballai, 
primul orator de la banchet, „are 
caracter esclusiv religionar" (evreesc) 
are să izvodescă „statul național ma
ghiar unitar" al Iui Banffy, se au- 
gurăză destul de lămurit atât în dis
cursul lui Lazar Samuel, cât și în 
răspunsul lui Desid. Banffy și în 
cele două toaste ale lui. „Cercul 
acesta este chemat, a cjig Banffy, 
să realiseze ținta : „ca acest păment 
să devină unitar și maghiar"... Și 
acăstă țintă a relevat’o și accentuat’o 
Banffy cel puțin de (țece-ori în cur
sul serbărilor.

Noi însă, când vedem pe baro
nul Banffy, însoțit de contele De- 
genfeld Iosif, de baronul țPodma- 
niczky Geza, de contele Haller Ianos, 
de baronul Daniel Erno, de contele 
Keglevich Istvan și de alții, mergând 
la casinul jidovesc nu ne gândim 
de loc la ceva „unitar", ci ne gândim 
la ceea-ce a cjis baronul Hirsch fiu
lui său, când steteau la înălțimea scă
rilor palatului lor și așteptau pe 
ducii, prinții și marchisii francesi in
vitați la serată:

„Vedi omenii ăștia? Peste două-<jecî 
de ani toți vor fi ginerii noștri ori slugile 
ndstre!

^Drumont „La France juive" ed. 115. II. 89.)

Pentru-că logica evenimentelor 
repetate în curs de două mii de ani 
în tote țările ne în*  Ță, că alianța 
de soiul aceleia pe care a încheiat’o 
fostul ministru-președinte al Ungariei 
în casin’- 'din cartierul Leopold, nu 
pote duce nici la o „unitate", ci nu
mai la disoluțiune.

Și acestă logică bine întemeiată 
nu va fi capabil să o răstorne nici 
chiar baronul Banffy Dezso!

Obstructiunea. Oficiosului vienes 5
„Pol. Corr.“ i-se scrie din Budapesta ur- 
mătdrele rânduri, carî redau opinia ce 
domnesce în cercurile guvernamentale 
față cu obstructiunea independiștilor:

— Oposiția s’a amăgit, fiind-că gu
vernul n’are de gând a-și lua, față cu ob- 
strucțiunea, refugiu la disolvarea camerei, 
seu alte mijldce forțate. Acum stânga es- 
tremă trebue să caute calea prin care să 
iese din fiascu), pe care în mod negândit 
și l’a pregătit însa-șî. Nu e târdiu încă. 
In timpul vacanței de Pasc), ea pdte se 
vină în atingere cu alegătorii și să le 
spună, că a făcut tot posibilul pentru a 
sili guvernul de a retrage proiectele mili
tare, orî de a face alte concesiuni. Dedre- 
ce însă guvernul a declarat în mod cate
goric și neîndoios, că nu va retrage proiec
tele, oposiția nu-1 va pute determina să-și 
schimbe atitudinea, er față cu imposibili
tatea acâsta, orî-ce luptă apare zadarnică. 
Continuarea acestei lupte zadarnice n’are 
nici un înțeles și nici alegătorii nu pot 
pretinde acâsta de la oposiție. Din moti
vele acestea e îndreptățită speranța, că 
obstrucția contra proiectelor va slăbi și 
nu se va ignora modalitatea prin care s’ar 
pute eși din situația parlamentară turbure 
actuală.

România si Macedonia. Diarul 1
„Die Zeitu din Viena, publică o convor
bire pe care corespondentul seu din Bu- 
curescî a avut-o cu un însemnat bărbat 
de stat de aici, cu privire la cestiunea 
macedonenă. Etă câte-va declarațiunî 
importante din acăstă corespondență:

„Pentru noi Românii din Macedo
nia formeză un factor de mare însemnă
tate politică, având cu noi legături de 
limbă și de origine. Simpatia poporului 
român a fost îndreptată cu mare forță 
cătră elementul Cutzo-Valah din Macedo
nia. In bugetul statului s’au votat mereu 
sume din ce în ce mai marî și prin în
ființarea de școli și facerea de propagandă 
s’a căutat a-se deștepta și întări sentimen
tul de solidaritate al Românilor Macedo
neni cu. massacea mare a poporului român.

„..Pericolul de care se teme România 
este pericolul debordărei valurilor slavis
mului. Domnia seculară a Turcilor și a 
Fanarioților au adus pagube economice și 
au ținut consciința națională adormită. O 
invasie slavă ar fi nimicit esistența ndstră 
ca rasă, căci asemănarea de religie și ușu
rința cu care se amestecă Românii cu 
Slavii, ar face ca pericolul să fie de-o mie 
de ori mai mare... E o cestiune de vieță 
și de mdrte, nu numai să nu dorim o Ma
cedonie autonomă, în care Bulgarii singuri 
să se bucure de drepturi, cum s’a întâm
plat cu Rumelia, der nici o Bulgarie mare 
sub protecția Rusiei, căci o ast-fel de 
Bulgarie, în calitate de pion al panslavis
mului, însemneză sfîrșitul României. In 
acestă privință interesele României se în

tâlnesc cu ale Austro-Ungariei. Dâcă se 
va acorda Macedoniei autonomia, atunci 
fie-care naționalitate va avă drepturi 
egale. Grija României este cu atât mai 
mică, cu cât pare, că este asigurată esis
tența națională a Cutzo-Vlachilor, cari 
sunt în număr însemnat și cari au cu 
România legături naturale".

Eșire din partidul liberal. Con
tele Nicolae Zay, care făcea parte din 
grupul banffyan al partidului liberal, a eșit 
din acest partid. In scrisdrea ce a adre- 
sat’o presidentului partidului, contele Zay 
spune, că iese din partid, fiind-că a ajuns 
la convingerea, că ministrul-president Co- 
loman Szell nu-i capabil a-si împlini pro
misiunile. Ministrul-president și-a înscris 
pe stindard devisa: drept, lege și drep
tate, de fapt însă el nici c’un pas n’a 
apropiat Ungaria de idealul statului de 
drept din Europa ăpusână.

Probleme economice.
— Urmare. —

Proprietate mare cu arături și fenațe 
numerdse mai că nu esistă în nici unul 
din aceste două comitate, afară de a sta
tului, proprietate, pe care o vom înve
dera pe categorii, unde vom vorbi de 
păduri.

Proprietatea mică particulară se com
pune :

A. Comitatul Brașov.
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1— 5 2.848 4570 479 2.255 15 —
5— 10 1.521 6882 300 3.549 17 6

10— 20 1.089 9503 315 5.064 25
20- 50 440 7127 237 4.906 6 104
50—100 35 1142 35 946 44 95

100-200 7 331 6 184 240 4

Total 9.799 30450 1767 17.523 979 1934

B. Comitatul Făgăraș.
1- 5 3.863 6751 398 4.060 45.5 88
5— 10 4.974 19411 825 13.662 .1631 504

10— 20 4.831 34173 1.101 26.038 3522 "1667
20— 50 1.539 10693 590 14.082 3706 2916
50—100 71 4772 30 1.156 942 687

100—200 6 146 3 216 191 83

Total 16.619 85952 3154 61,619 14919 17150

O altă categorie de proprietate este 
cea mixtă după caracterul ei, unde, pe 
lângă ceva proprietate particulară, mai 
are omul și alte pământuri ori părți de 
moșie în arândă. Din acâsta

Comitatul Brașov.
jug. economii arături gr&dinl fenațe păș. păd.

1- 5 1450 3120 185 887 5 —
5-10 1487 7115 206 3.348 11 4

10- 20 1449 12901 323 6.711 20 2
20— 50 500 8781 260 4.323 5 15
50-100 25 10'0 30 566 18 —

100-200 6 522 20 197 1 —

In total 5194 35346 1011 16350 63 21

Credem a nu greși, dâcă numărul mare 
de economii mixte — proprietate și arendă 
— din Țâra Bârsei îl vom pune cu deo
sebire în contul locuitorilor români de 
acolo, pe cari anul 1848 i-a apucat în 
multe sate fără pământ.

Acesta reiese și mai bine din proporția 
mică de aceeași categorie de economii 
micste în comitatul Făgărașului unde par
tea și luarea în arândă pe lângă pămân
turile proprii este mai puțin usitată;
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Coniitalnl Făgăraș.
jug- economii arături grădini fenațe păș. păd.

indepen. jug-
1-5 163 347 23 151 13 —
5—10 471 2.314 77 1.039 79 22

10-20 749 6.101 169 3.922 265 17
20-50 2 >2 4 427 125 3.065 267 112
50-100 23 738 41 516 84 13

100-200 2 56 19 42 36 109

în total 1.728 15.138 474 9798 5092 273

De aci resultă, că după proprietate 
Făgărașul nu numai că este mai bogat 
decât Țera Bârsei, der că proprietatea ru
rală, în special pământul de hrană al lo
cuitorilor, este mai mult și mai bine dis
tribuit, și că prin urmare acolo serăcie 
n’are motiv se fie. In special este îmbucu- 
rătdre distribuțiunea proprietății indepen
dente între 10—‘20 jug. și între 20—50jug., 
mult mai bine representată și mai avan- 
tagidsă, decât cea din Țera Bârsei. Tocmai 
acdsta ne intereseză aci mai mult, care 
are se dea și dă de obiceiu inteligența și 
pe fruntașii satelor, și în al cărei favor 
mai vin și alte venituri accesorii după 
ocupațiunile libere, salar de preot, învă
țător, notar, primar, cum și de la bănci, 
și eventual de la niscaiva intreprinderi 
industriale. De aci judecând lucrul în sine, 
ar conclude ori și cine, că Făgărașul este 
și trebue să fie de 2—3 ori așa de bogat 
ca Țera Bârsei întrâgă.

Și totuși tdtă lumea scie, că nu 
este așa.

Vom face abstrucțiune de frumseța 
și esteriorul satelor și caselor și instala
țiilor economice din Țera Bârsei, — în 
cari Sașii au mers pe terenul cultural 
prea departe cu clădirile lor de lues și de 
decor, imitând pe olandesi, cari însă în 
realitate sunt numai o povară grozavă 
pentru plugarul particular, sub raporturile 
actuale dificile pentru desfacerea produc
telor, de când cu concurența Americei și 
de când ei au perdut pe numeroșii lor 
meseriași și industriași. O singură șură de 
petră de acelea săsesc! este în stare să 
absorbă pentru mai multi ani întregul be
neficiu al moșiei de 10—20 jug., deosebit 
de casele cele nouă cu câte 3—4 camere 
mari spațiose și lucsose, în care Sasul nu 
întră decât la dile mari, de 2—3 ori pe 
an, apoi grajduri, 2—3 șoprone masive etc. 
Tdte aceste nu produc, ci consumă, căci 
recer reparație continuă și spese de între
ținere, asigurare. Șurile mari de petră și 
masive pentru noi nu au un farmec deo
sebit, — mai cu semă de când s’a intro
dus treeratul bucatelor cu mașina de abur 
sub cerul liber — dr pentru conservarea 
nutrețului, șurile cele veclu de lemn și 
paie pe stâlpi de stejar și îngrădite cu 
gard de nuiele, ori păreții de scânduri, 
prin care pote circula aerul, sunt de egal 
folos, dăr mai ieftine și mai practice.

Casa și ecaretele economice actuale 
ale țăranului nostru din. Transilvania noi 
le considerăm de suficiente și potrivite cu 
raporturile nostre actuale, căci ele pot lua 
concurența cu ori-ce sate și.case țărănesc! 
din Austria, Boemia, Germania. Deeă ne-am 
avânta și noi la clădiri mai spațiose și 
lucsose, conform progresului timpului, a- 
cestea să fie ateliere, fabrici, instalațiuni 
industriale, diverse, cari se producă, și în 
special se sepdtă utilisa numerdsele puteri 
și cursuri de apă, ce trec prin satele și 
peste câmpiile și pământurile nostre.

Abstracțiune făcând așa-der de ca
sele și satele cu clădirile lor mari, frumose 
și luxose, trebue să constatăm, că altul 
este folosul ce 1 trag țăranii sași din pă
mântul lor în urma îngrijirei mai siste
matice și mai bune. Pe ei i-au ridicat forte 
mult — fabricele, fabrica de zahar, fa
brica de bere și de spirt. „Frucht-genos- 
senschaft“-ul lor din apropiere, pe când 
acestea pentru Românii de la Făgăraș vin 
în considerare numai la alimentațiune. 
Cultura plantelor industriale a sfeclei de 
zachar, a orzului de bere, nu numai le-a 
dat un bun câștig și i-a ridicat pe dânșii, 
der au grăbit cu o oră mai curând, comas- 
sarea tuturor terenurilor de cultură la 
tote satele săsesc! din Țera Bârsei și 
cassarea ogorului sterp tot la 3 ani —pe 
când Românii de la Făgăraș inteligența 

și poporul de rând s’au opus și se opune 
cu îndărătnicie comassărilor și regulării 
din nou a proprietății, rămânând cu ob- 
știnație pe lângă vechea sistemă de 3 
câmpuri cu ogorul obligator.

/Va urma).

SCIR1LE DILE1.
— 25 Februarie v.

Sinodul episcopesc ținut erî în Bu
dapesta sub președința I. P. S. Sale me- 
tropolitul Mețianu, a aprobat alegerea lui 
I. I. Papp și a recomandat’o spre întărire 
guvernului.

Alegerile pentru sinodul eparcliial 
al diecesei Caransebeșului. Terminul de 
alegere a deputy . ” sinodali, preoțesc! și 
mireni, pe noul' period de 3 ani (1903, 
1904, 1905), s’a fixat precum urmdză: 1) 
Alegerea deputaților preoțesci se va face 
Joi în 13 (26) Martie. 2) Alegerea depu
taților mireni se va [face Duminecă în 16 
(29) Martie. 3) Scrutiniul alegerilor se va 
face Duminecă în 23 Martie (5 Aprilie). 
Comisari consistoriali pentru cercul Lugoșiii 
sunt numiți Prea On. d-ni: Dr. George 
Popoviciu, protopresbiter (la alegerea dep. 
preoțesc) și d-1 Iulian Ianculescu, asesor 
consist, (la alegerea dep. mireni).

„Severineana1*,  societate comercială 
pe acții în Caransebeș, înființată la 1898, 
își publică bilanțul pentru anul trecut. Din 
acesta se vede, că Societatea, cu capital 
acționar de cor. 117.000, arealisat un pro
fit curat de cor. 13.100.43. Acționarii pri
mesc 8% dobândă. Pentru scopuri de bi
nefaceri s’au împărțit 150 cor. Fondul de 
reservă este de 13.430 cor. Ne bucurăm 
de sporul frumos al societății. Președinte 
este d-1 Ilie Curescu, conducătorul prăvă
liei Petru Lepa. Toți membrii direcțiunei 
și ai comitetului de supraveghiare, sunt 
Români.

Afacerea deputatului Pavlovici. 
Din Ghichinda-mare se anunță, că senatul 
tribunalului de acolo a confirmat sentința 
adusă de primul for în cunoscuta afacere 
a deputatului Lyubomir Pavlovici, însă a 
scădut pedepsa la 1000 corone.

Virilistii români din comitatul Co- 
șocnei. In lișta viriliștilor comitatului Co- 
șocna pe 1903 figureză următorii Români: 
Dr. I. Popescu, Dr. Eugen Bran, Teofil 
Hossu, Aurel Poruțiu, Ioan Gal. Dionisiu 
Simon, Iosif Hossu, Ioan Moldovanu, Ioan 
Pop, Iuliu Coroian, luliu Hossu, Nicolae 
Domșa, Petru Rusu, Alesandru Lupanu. 
Suplențî: Eliseu Moga, loan Buza, Petru 
Fornea, Vasiliu Dumbrava, Andreiu Vodă, 
Laurean Vodă, Vasilica Pop, Stefan Rusu, 
Iosif Stupineanu, Porapeiu Botezan, Pe
tru Cotîrla, loan Macaveiu, Eugeniu Ma- 
rinovici, Vasilie Bratfalean și Vulc Stan.

Hoți de aur. Gendarmeria din Baia- 
mare a arestat o bandă de hoți, cari furau 
aur din minele lui Alexe Pokol din valea 
Borcutului. Intre cei arestați se află Ilie 
Pop din Măgheruș la care s’a găsit aur. 
Făcându-se perchisiție și lajupânul Szen- 
drei și|la jupânul Weiss din Nistru s’a gă
sit un bulgăr de aur curat, er în grajd 
s’au găsit 350 chgr. de minerale conțină- 
tdre de aur. Aceștia și încă patru lucră
tori au fost arestați.

„Trento-Trieste". Astfel e întitulată 
o societate, ce s’a înființat la Vicenza 
(Italia) cu scop de a apăra italianitatea 
în provinciile Trento și Giulia supuse Aus
triei.

Duel. Adî dimineță a avut loc due
lul de pistol între contele Zichy Jeno și 
Veszi Iozsef. Secundanții lui Zichy au fost 
deputății din partidul poporal Stefan lla- 
kovszky și contele Frid. Wilczek.

Planul lui Sarafoff. „Ostdeutsche 
Rundschau“ publică un articol despre vi- 
sita ce Sarafoff afăcut’o la redacțiunea ace
lei reviste, acum câte-va luni. Sarafoff a 
rugat, ca diarul să nu publice sosirea lui 
la Viena, ca să nu fie extrădat în Româ
nia, unde este condamnat la muncă silnică 

de 20 de ani. Redacțiunea diarului „Ost- 
deutsche Rundschau*  a pus în vederea lui 
Sarafoff, că nici-odată Germanii nu vor 
sprijini mișcarea Slavilor, dr Sarafoff a de
clarat, că speranța comitetelor macedonene 
nu este în Rusia, ci în Austria, Germania 
și Anglia.

Esposiție de vite de prăsilă în 
Feldidra. In diua de 18 Martie se va 
țină esposiția de vite de prăsilă în co
muna Feldidra. Se primesc a) Vaci de 
Pinzgau 2—10 ani. 6) Juninci de Pinzgau. 
8—24 luni, c) Tauri tineri de Pinzgau 8— 
24 luni, d) Vaci de rassă ardelenescă 2’/2 
— 10 ani. e) Juninci de rassă ardelenescă 
8—30 luni, f) Tauri de rassă ardelenescă 
8—30 luni, g) Vaci de prăsilă rassă încru
cișată ardelenescă și Pinzgau 2—10 ani. 
fa) Juninci încrucișate de Pinzgau și ar- 
delenesci 8—24 luni. Se vor împărți premii.

Și-a omorît pe tată-seu. Nagy Roza 
din Micske (Bihor) și-a omorît pe tatăl său 
cu ajutorul unui flăcău de 20 ani. Bătrâ
nul Nagy Istvan era în etate de 70 ani. 
Atât fata bestială, cât și complicele ei au 
fost arestați.

A fugit cu noru-sa. Godi Balăzs 
din Hencse trăia într’o casă cu fiul său, 
care s’a însurat tomna trecută. Bătrânul 
s’a amoresat de noru-sa și fugind îm
preună s’au otrăvit amândoi. Tînăra femeie 
a murit, bătrânul a scăpat în urma aju
torului medical, ce s’a dat.

Basilică suterană. Nisce țărani ita
lieni, cari lucrau pe moșia abației trapiste 
„Tre fontane**  în apropierea Romei, au des
coperit o basilică suterană din timpul pa
pei St. Damasus.

Un nou mesia în Bucuresci. Cetim 
în „Cronica": Eri după amiadi a sosit în 
Capitală, venind din Constanța, un mesia 
neașteptat, un fel de om, care nu se îm
bracă nici-odată mai mult decât cu o că- 
mașe; pălărie și încălțăminte nu obiclnu- 
esce. Carne nu mănâncă, fiind-că este de 
părere, că nu este bine să ucicji o viețui- 
tdre pentru a te hrăni cu carnea ei. Are 
credința, că va reuși să întdrcă spre pocă
ință lumea acesta, care a devenit atât de 
rea. Acest mesia rătăcitor, care a început 
să... rătăcescă din causa unui amor neno
rocit, timp de 5 — 6 ani a colindat Turcia, 
Italia, Egiptul, Palestina, Asia-mică; acum 
se duce în Germania, unde are părinți și 
pe cari voesce să-i vadă.

La crearea Băncii consorțiale a 
institutelor ’ provinciale, au aderat pănă 
acum 400 institute.

Crudimile din Congo. „Wiener lag- 
blatP descrie cruzimile ne mai aurite, cari 
se comit în Congo (Africa), unde bărbații, 
femeile și copiii sunt biciuiți pănă la 
morte. Armata este compusă de sclavi, 
cari sunt întrebuințați la incendiări, jafuri și 
masacre. Canibalii fac restul. Misionarul 
suedian Yoeblom povestesce despre de- 
vastații oribile și despre multe omoruri 
comise în scop de-a pedepsi pe negrii cari 
refusă de-a munci seu aduc prea puțin 
cauciuc. Unora li-se taie și mânile. Mân
cătorii de omeni devoră cadavrele.

Sciri locale.
De la curtea cu jurați. Prima se

siune a curții cu jurați din Brașov s’a în
ceput eri, Marți, cu procesul lui Gheorghe 
Candid Cornea inculpat de omor cu inten- 
țiune. Cornea din Ileni (Făgăraș) a pândit 
într’o seră prin luna Noemvrie pe un ve- 
chiu dușman al său cu numele David Spi
ridon Milea și l’a tocat în cap cu atâta 
putere, încât peste căte-va fire și-a dat su
fletul. Tribunalul era presidat de judele 
Găbor Buday asistat de judii Dr. Moriț 
Griinfeld și Bela Osăszar. Grefier: Lajos 
Harmath. Fotoliul ministeriului public îl 
ocupa substitutul Endre Molnâr, apărător 
Dr. Ferencz Erdelyi. După verdictul afir
mativ al juriului, Cornea a fost condam
nat la 2 anî și jumătate temniță, precum 
și la cheltuelile procesului.

In loc de cunună pe sicriul proto
popului Traian Mățianu au întrat 10 cor. 
de la familia G. Sorea din Brașov pentru 
masa studenților noștri. — Primdscă piosul 
donator cele mai vii mulțămite. — Direcț. 
școl. medii gr. or. rom.

Ajutor pentru cetățenii scăpătațî 
din Brașov. Magistratul orașului aduce la 
cunoscință publică, cumcă terminul fixat 
prin publicațiunea de la 17 Ianuarie a. c. 
Nr. 695/903 spre a înainta petițiile pentru 
obținerea de ajutore de cătră cetățeni scă- 
pătați din Brașov din fundațiunea Dr. Io- 
han Plecker, espiră la 20 Martie.

Teatru german. Comedia „Die Ka- 
takombenu, de Gustav Davis, jucată asdră 
c’o escelentă distribuire de roluri, a pro
curat publicului o seră din cele mai ve
sele. Piesa în sine, cu tdte că nu e una 
din cele mai reușite ale autorului, de la 
care ne-a rămas plăcut în memorie mult 
reușita comedie „Heiratsnest**,  totuși prin 
minunata-i caracterisare de tipuri, prin 
glumele-i reușite și scenele ei vii, e de 
un deosebit efect. Interpretarea piesei a 
fost forte lăudabilă. S’au distins mai cu 
semă d-mi: Mauth, Morocutti, Redl, și 
d-nele Weiser, Brunner și Ernst.

— Mâne Joi se va representa opereta 
„Der Tugendring“ de Louis Roth.

Reuniunea femeilor române din 
Brașov.>

(Raport general despre activitatea comitetu
lui în anul administrativ 1901/2. Brașov Tipogra
fia Ciurcu et Comp. 1904. O broșură de 20 pagini).

Din acest raport publicat de d-na 
Agnes Dușoiu, presidentă, și d-1 Lazar Nas- 
tasi secretar, estragem următdrele:

Comitetul a ținut peste tot 9 ședințe, 
în cari s’au desbătut62 chestiuni, și o adu
nare generală estraordinară, care s’a ținut 
îu 16/29 Maiîi.

Raportul relevdză ca lucru îmbucură
tor aprobarea statutelor de cătră ministrul 
de interne, prin ceea-ce reuniunea a 
scăpat de o nesiguranță, care 10 ani de dile 
a ținut-o în agitație.

Reuniunea a pierdut prin deces mai 
multe membre valorose ca: Elena Gheor
ghe loan și Zoe Dima, amândouă membre 
de la înființarea reuniunei, apoi Carolina 
Lengeru, Elena Rusu, Elena Mocami și 
Teodora Bidu.\

După aedstă parte introductivă se 
espun în ordin chronologic tdte obiectele 
desbătute în cele 9 ședințe.

Atențiunea reuniunei actualmente 
este îndreptată asupra desvoltării interna
tului orfelinat, care în adevăr prosperdză, 
după cum se vede din următdrele date com
parative referitore la numărul elevelor:

In anul școlar 1900/901 erau 17 eleve 
solvente, 4 bursiere și 7 orfeline.

In anul 1901/902 25 solvente, 4 bur
siere, 7 orfeline.

In anul present sunt 29 solvente, 5 
bursiere și 7 orfeline.

Averea reuniunei în obligațiuni pri
vate, hârtii de valore, un los de stat, o 
casă, bani elocați, subvențiune anticipată 
și o casă de fier este în total de 92,197-47 
corone, er venitele de la acestea în total 
de 589L40 cordne.

Reuniunea dă subvențiune interna
tului orfelinat 2700 cor. Secretarului'ono
rar 200 cor. Simbria servitorului 60, daj- 
die 57603, subvențiune la masa studenților 
200 etc., în total 5891-40 cr.

Internatul are mobiliar în valdre de 
3077-72 cor. un bon dăruit de d-na Elena 
A, Popovici 834-31 cor.

Venitele internatului: Subvențiunea 
reuniunei, donațiunea Albinei (400) taxele 
de la eleve 5842’36 cor., cupdnele bonului 
și împrumutul de la Reuniune (509’25) pre- 
sentă cifra de 9531 cor.

Spesele sunt tot de 9531, din cari 
relevăm salarul directorei 720, a suplentei 
300, a pedagogei 600, onorarul instructo
rului de canto 64, chiria 1400, întreținerea 
elevelor 4573-92 etc.

Pentru ca reuniunea să nu ajungă 
în situația de a nu pută acoperi cheltue
lile, d-na Elena Sabadeami se rogă a se 
face propunerea la adunarea generală, ca 
taxele de întreținere a elevelor să se 
urce de la 28 cordne la 32 cordne pe 
lună.

Budgetul reuniunei pe anul 1902/903 
se presentă cu cifra 5709-40 cor. la înca
sări și cheltuieli, er al internatului cu 
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10824T4 corone la încassări și chel
tuieli.

. Comitetul propune a se vota mulțu
mită protocolară institutului de credit și 
economii „Albina" din Sibiiu și d-lui Da
niel Rațiu pentru ajutorul de 400 cor. resp. 
236’75 cor. oferit internatului, de aseme
nea și d-lor și d-nelor, cari au contribuit 
pentru îmbrăcarea copiilor săraci. Mai de 
parte d-lui Dr. Saftu, pentru catechisarea 
gratuită a elevelor.

Internatul orfelinat are următorul 
personal didactic: d-șdra Carolina Teclu 
directors, D-na Agapia Susan, suplentă, 
D na Maria Popescu, pedagdgă, Dr. V. 
Suflu, catechet, Nicolae S^oîcouî ci, instructor 
de cântări.

Reuniunea are în total 124 membre.

De la masa studenților români 
din Brașov.

Anunț.
Aducem la cunoscința tuturor bine

făcătorilor și sprijinitorilor mesei studen
ților noștri din Brașov că ^Duminecă în 
2 Martie v. a. c. se va celabra al doilea 
parastas solemn întru odihna de veci a 
iubiților răposați, întru’memoria cărora s’au 
făcut donațiunî pentru masă.

Parastasul se va ține Ia 10 ore a. m. 
în biserica Sf-tului Nicolae din Brașov 
(Scheiu) în asistența întregului corp pro
fesoral și a tuturor școlarilor.

^tă și Pomelnicul acelora, pentru 
a căror odihnă de veci ne vom înălța cu 
acest prilej rugăciunile năstre:

Carolina Andreica n. Palade, Mihail 
Andreica, Iona Bădilă, loan Bădilă, Vale
rin Bologa, Moise Branisce, George Bure- 
ția, Ștefan Coleș, Nicolae N. Ciurcu, Dr. 
Ioan David, Zoe N. Dima, Iosefina Dr. I. 
Hosan, Elena G. Ioan, Ana cav. Ioanete, 
n. Gomboș, Diamandi Manole, Iosif Maxim, 
Laurențiu Maximilian, Iordan Muntean, 
Andrei Mureșianu, Iosif Orbonaș, Ana Pa- 
raschiv, Grigorie Paraschiv, Ioan Paraschiv, 
Ioan Petrie, Romul Petrie, Virgil Popea, 
Andreii! Popovici, Ludovic Roman, Aure
lia Săcăreanu, Maria Săcăreanu, x'-P^Sima, 
Sofia Sima, Haralambie Stănesbu, Vasile 
A. Ureche.

George Boeriu, Viorel Chirtop, La- 
dislau David, Ioan Dimitriu, Dr. Augustin 
Dosa, Eugenia D. Eremie, Nicolae Ere- 
mias, Maria G. Grădinar, Stefan llerța, 
Ioan Ionaș, Gerard Laszld, Carolina I. Len- 
geru, Elena Marin, Elena Mocan, Ioan Moga, 
Gomel Muntean, Nicolae Muntean, loan 
Nenițescu, Sava Nicoră, Dionisie Nistor, 
Lucia R. Petrie, Iuliu Pipoș, Sabin Piso, 
Maria G. Pop, Nicolae Pop, Traian Va- 
silie Pop, Elisabeta Popa Născu, Horten- 
siu Popea, Dr. Pompiliu Popescu, Mărinel 
Ios. Pușcariu, Dominic Rațiu, Radu Stin- 
ghe, Ioan O. Teraș, Henrieta Vauthier, 
Traian Mețianu.

La acest act solemn de pietate in
vităm cu stimă pe toți amicii și tdte ru
deniile iubiților răposați.

Brașov, în 25 Februarie v. 1903.
Pentru administrațiunea mesei stu

denților.
Virgil Onițiu, 

dir. gimn.

Bunevații.
înainte cu câți-va ani puțin se scia 

despre esistența Bunevaților în Ungaria. 
Erau considerați ca element cu desăvîr- 
șire pierdut și contopit în maghiarime. 
Primul semn de vieță l’au dat când acum 
2—3 ani în câte-va comune ei au protes
tat contra întroducerei predicei maghiare 
în bisericele lor și contra maghiarisării 
învățământului.

De atunci erașî nu s’a mai vorbit 
despre Bunevați. S’a întâmplat însă, că nu 
de mult un redactor al diarului „Neveu*  
din Teresiopol (Szabadka), organ ce apără 
interesele Bunevaților, a fost condamnat în- 
tr’un proces politic. împrejurarea acesta 
mai ales a făcut erăși să se vorbăscă de 
Bunevați.

*) Cetitorilor noștri le este cunoscut, din 
ceea ce am publicat pănă acum, decursul acestui 
concert. Cu tote acestea dăm loc scrisorei de mai 
sus, ce o primim de la una din tinerele partici
pante la petrecerea tinerimei. — Red.

Acum ce se întâmplă? D-nii Marc 
Duliei proprietar, Anton Stantici virilist, 
Eugen Malagurszki proprietar, Benedict 
Sudarevici advocat au publicat în (jiarul 
„Neven" un apel în limba bunevată, în 
care învită pe proprietarii—puneVați, ca să 
se retragă de la băncile unguresc! și să-și 
creeze o bancă cu caracter națib^al, ca 
să se apere astfel contra capitalului străin 
intereselor lor.

In urma acestui apel mai mulți bu
nevați, cari aveau plasate capitaluri la 

băncile unguresc! și jidovescl și ici colo 
aveau și câte-o funcție, au părăsit băn
cile acestea.

Diarele șoviniste maghiare sunt că
trănite rău pe subscriitorii apelului, în care 
nu văd alta decât „isbucnirea panslavis
mului" și o lucrare cu tendință „anti- 
maghiară".

Cine însă, afară de șovinisti, le va 
lua în nume de rău Bunevaților când ei 
pe căi cinstite și cu mijloce legale umblă 
să-și ocrotescă interesele rassei lor și să. 
se consolideze în privința economică?

Concertul de la Clușiu.* }
Draga mea prietină!
Este o vecinicie de când nu ți-am 

scris, cu tote că de fapt e numai o săp
tămână. O săptămână! și câte lucruri s’au 
petrecut de atunci, Eugenia mea ! Și ierna 
pare că a plecat, deja totul răsuflă a primă
vară și e gata să se deștepte din som
nul cel lung. Astădi am zărit pe-o cracă 
o păsărică de care n’am văcjut din vară, 
și a ciripit cu atâta foc, atât de vesel, cu 
atâta dor... și i-a urmat alta... și alta — 
vine dor’ primăvara. Ele t6te țin probe și 
așteptă cu nerăbdare sosirea celor-lalte 
membre din orchestra lor, ca să-și reîn
cepă din nou frumosele lor concerte.

Mai ții minte, drăgălașo, ce frumos 
ciripeau pe de-asupra năstră acum un an cele 
două paseri din nucul înverdit? Ele își 
spuneau iubirea — și pâte fi uiît acest 
cântec? Ah! nu e urît, der nici mai fru
mos decât concertul de la Clușiu, la care 
am luat și eu parte. — Pote era chiar 
mai frumos, căci păsărelele codrului erau 
înlocuite acolo de ființe drăgălașe, a căror 
limbă o înțelegem și noi. — Nu pot nici 
acum uita, draga mea, frumsețile acelui 
concert... Aud și acum melodiosele acor
duri ținute de vidre, și trillurî dulci de 
privighetore. Dăr nu numai atât, și acum 
simțesc acel fior de ’nsuflețire la vederea 
celor 12 călușeri, și acum ochii ’mi sunt 
desfătațî de mândrul buchet de dame și 
domnișdre, cari dădeau salei frumos deco
rate un aspect feeric... Der trebuia să fi 
acolo ca să mă ’nțelegî. — Și fiind-că n’ai 
putut lua parte, încerc a te face și pe 
tine părtașe la mulțumirea mea de atunci, 
descriindu-țl în fugă acel concert.

Începutul l’au făcut domnii S. C. 
Negrea, I. luga, A. Heltner și C. Mun- 
teanu cu un cuartet de Mozart.... Ce 
să-ți spun despre acest melodios cuar
tet? Cine nu cunosce sublimele note ale 
lui Mozart, și d-nii concertanți au fost 
perfecți interpret ai autorului, ast-fel, că 
un torent de aplause a acoperit succe
sul lor.

Der abia liniștea s’a restabilit și d’o- 
dată cu îndoită putere isbucnesc aplausele, 
anunțând apariția pe scenă a d-rei Delia 
Olariu. Și liniște se făcu erăși. Fremăt de 
frunde se aude de-odată, — se legănă 
codrul.

„De ce nu m’ași legăna, dâcă trece 
vremea mea" — vorbesce codrul prin vo
cea d-rei Olariu. — A cântat atât de du
ios acesta frasă, încât de n’ași fi sciut, că 
afară e început de primăvară, m’așî fi în
duioșat și eu. D-ra Olariu a mai cântat și 
două doine prea frumdse, densa are o 
voce plăcută de alt, care promite mult. 
Aplause sgomotose și un buchet au fost 
recompensa succesului d-rei Olariu.

D-ra Aurelia Gerbert a cântat cu 
multă măestrie și agilitate „Fantasia" de 
Saint-Săens, care a plăcut mult auditoru
lui. răsplătind-o la rândul său cu frenetice 
aplause.

Etă și „trio Popovici" care apare pe 
scenă în aplausele publicului. Simpatic trio, 
ca persdne, și măestrie ca esecuție. Au cân
tat o symphonie de Oh. Danela (2 vidre și 
pian). D-na Victoria, d-ra Ersilia și d-1 
Cornel Popovici au fost neîntrecuți în ro
lul lor? Ce să ți mai spun, dragă prietină, 
trebuia să vedi și să audl pe acești frați 
Popovici; cântul lor era precis și sigur. 
D-ra Popovici are un arcuș plin și îl scie 
manua cu multă eleganță. Să-ți închi
pui acest trio, ca și o poveste fru- 
mdsă povestită de un pian și două vidre, 
cari se întrebau și-șl răspundeau reciproc 
câte ceva în mod atât de dulce, c.ă n’ai 
fi vrut se aibă sfîrșit... Valuri, valuri de 
aplause nu lăsau pe debutanți în pace, 
ast-fel, că au trebuit să mai cânte ceva. 
In cochet pizzicato începe o Sîrbă drăgă
lașe, seducătdre la joc, care se sfârșesce 

ca și trio-ul precedent—în viuă aclamare. 
Succesul le-a fost presărat cu flori.

Eram cuprinsă de o sensație atât de 
plăcută îucât a-șî fi stat așa în ascultare 
pănă în zori. Der ce deprimată m’am sim
țit când răsfoind programul observ, că nu
mai două puncte au mai rămas.

Cu pași siguri și mișcări de artistă, 
apare d-ra Virginia Gall și cântă de te 
’ncântă frumdsa arie din opera Maria de 
Rohan cu acompaniarea rausicei militare 
și o doină tot așa de frumdsă. Pe cât de 
drăgălașe, pe atâtdeferinecătoreîi este vo
cea d-sale cultivată în o șcdlă înaltă. D-ra 
Gall a captivat întreg auditorul, care prin 
tumultuosele aplause fără sfârșit ruga pe 
artista română a-le mai cânta ceva afară 
din program. Și d-ra Gali n’a rămas ne
păsătore la dorința generală a publicului 
și a mai lungit momentele plăcute prin 
cântarea piesei „Salvator Maria" de Go- 
nes, tot cu același brio. Și aici florile au 
încoronat succesul.

Nu mai puțin musica militară sub 
conducerea dibaciului Cutsera a stors ad
mirația tuturor prin esecutarea „Reminis- 
cenzen a. d. Optte. „Die Fledermaus" de 
Strauss. In pausă d-1 Cutsera a fost ad
mirat și ca compositor, esecutând un fru
mos vals „Zorile Vieții" dedicat tinerimei 
universitare.

Ou acâsta s’a sfîrșit concertul, care 
pote servi multă vreme fie-cărui partici
pant cu frumose reminiscențe.

Tdte ținuturile locuite de Români 
și-au trimis representanți la acest concert 
ș>-țî sălta inima de bucurie vădând întru
nită la un loc atâta lume mândră româ- 
nescă. Un ales și frumos buchet de dame 
și domnișdre în toalete elegante de dife
rite colori se resfirau în mulțime — și flu
turi s’au vădut destui.

S’a încins în urmă dansul cu multă 
animație pentru-ca a 2-a di să încăpă din 
nou și să sfârșescă ca și în diua prece
dentă în zorile dimineții.

Cum a decurs petrecerea nu-ți mai 
vorbesc de temă să nu regreii și mai mult 
neparticiparea ta. La revederea nostră ’ți 
voii! spune mai multe; pănă atunci mai 
lasă-mă să trăiesc în amintirea momente
lor plăcute petrecute în Clușiu.

O prietină muntencă.

Primirea de aspiranți
în școla militară de infanterie (.Infanterie 

kadettenschule) din Sibiiu.

I.
Cu începutul anului școlar 1903/904 

(pe la mijlocul lui Septemvrie) se vor 
primi în cursul I al acestei șcdle militare 
vre-o 40 de aspiranți. In cursul II și III 
se vor primi aspiranți numai întru cât vor 
fi locuri disponibile, dr în al IV-lea nu se 
fac primiri. . Condițiunile primirei se pot 
cere de la numita șcdlă militară, trimițând 
înainte 40 bani, plus 5 bani porto. — Pe
tițiile de primire sunt a-se înainta la co
manda șcdlei, cel mai târziu pănă la 15 
August 1903, nici într'un cas inse înainte 
de primirea certificatului de studii asupra 
întregului an precedent.

II.
In condițiunile de primire Ia șcdlele 

de cădeți c. și r. întră cu anul viitor șco
lar următorele inovări;

a) Procurarea obiectelor de înzestrare 
enumărate în regulament (6 garnituri de 
schimburi și mânuși și o păreche de cisme) 
nu se mai cere de la părinții seu tutorii 
aspiranților.

. b) Aspiranții lipsiți avend certificate 
de șcdlă forte bune, decă vor trece exa
menul de primire cu resultat general 
forte bun, nu vor avă să plătescă taxă 
școlară pe an, decât 24 cordne.

Tarul si asasinatul unei Românce.> ,

Cetitorii noștri cunosc odiosul atentat 
urmat de asasinatul tinerei Românce So- 
lotowa din Rusia. Afacerea, în urma cura- 
giosului articol al prințului Androniakow, 
a ajuns și la cunoscința Țarului.

In adevăr, marele duce Mihail Nico- 
laevicî a chemat la el pe procurorul ge
neral din Tiflis, consilierul de stat Con- 
welenskj, — care e însărcinat cu condu
cerea anchetei contra judecătorului Pus- 
sep, asasinul — și i-a declarat, că Țarul 
vre să cundscă adevărul.

De altă parte, marele duce Sergiu 
Michailovicî, într'o convorbire particulară 
— afirmă <Jiarul „Oswobozdenje" — a de
clarat că regretă că representanți ai mi
nistrului de justiție au fost însărcinați cu 
ancheta, căci în acest cas special, cu greu 
vor pută fi imparțiali.

Scriitorii și diariștii din Petersburg, 
într’o consfătuire pe care au avut’o, au 
acoperit cu semnăturile lor un manifest, 
în care îșî exprimă neîncrederea în minis- 
teriul de justiție, condamnă instrucțiunile 
ce li-s’au dat de guvern, ca să nu scrie 
nimic asupra afacerei Solotowa.

Manifestul arată cașul acesta ca o 
ilustrațiune a stărei triste a societății ru
sesc! și cere acordarea libertății presei în 
Rusia, care singură ar fi în stare să pună 
frâu arbitrariului funcționarismului.

Sensația deosebită, face însă o copie 
de pe o scrisore a prințului Andronikow 
trecută din mână în mână, adresată cele
brului umanitarist rus Bjelow.

In scrisdrea acăsta, pe basa decla- 
rațiunilor generalului Malama, hatmanul 
Cazacilor din gubernia Kuban, și a adju
tantului acestuia, prințul Andronikow des
crie în tdte amănuntele ei înfiorătărea tra
gedie din Tiahoretz Kaja, în care neferi
cita Solotowa, fecioră de 18 ani, și-a găsit 
teribila morte.

Prințul Andronikow, la sfârșitul scri
sorei sale, adauge că atât generalul Ma
lama și adjutantul său, cât și ceilalți 
înalț! funcționari pe cari i-a interwievat, 
sunt gata, sub prestare de jurământ, să 
mențină declarațiunile lor în fața Țarului» 
dăcă vor fi chemați.

Literatura
Au apărut:

Volumele 199 și 200 din Biblioteca 
pentru toți (Editura librăriei Leo Alcalăy 
Bucuresci), cuprinzând din Teatrul lui 
Vasile Alexandri: „Cetatea Neamțului", 
„Cinel-Cinel" (voi. 199), „Barbu lăutarul", 
„Kera Nastasia", „Paraponisitul", „Piatra 
din casă" și „Paracliserul" său „Florin și 
Florica" (voi, 200).

Piesele și monologurile publicate în 
Biblioteca pentru toți, alăturea cu marile 
piese în versuri ca „Despot-Vodă" și „Fân
tâna Blanduziei", sunt din acele opere lite
rare, cari dau mai bine imaginea întregei 
evoluții teatrale românesc! dintre 1840 și 
sfîrșitul veacului al XIX-lea.

Alegând din teatrul marelui poet pie
sele publicate, direcțiunea Bibliotecei a 
vroit să pună la îndemână tineretului șco
lar pe acele ce pot fi mai ușor apreciate 
și mai fără multă greutate jucate, pe lângă 
că a ținut să-și continue calea pe care s’a 
îndrumat cu atât folos pentru literatura 
nostră: popularisarea lucrărilor marilor 
scriitori români și streini.

Eftinătatea Bibliotecei îi.este un pu
ternic ajutor în acestă cale. ’

Fie-care volum se vinde cu 30 bani 
în tdte librăriile, și librăria editdre espe- 
diâză volumele în t<5tă țera, trimițân- 
du-i-se costul în mărci poștale.

Catalogul Bibliotecei pentru toți se 
trimit gratis la cerere.

—„ Balade poporale11 de Avram Cor
cea. O broșură elegant tipărită de 137 pa
gini, conține o mulțime de poezii poporale, 
cari caracterisâză fantasia poetică a popo
rului nostru. Aceste poesii s’au cules de 
autor de la uu lăutar din Bănat cu nu
mele „Vincenție Micu". Prețul broșurei e 
1 cor. 60 bani plus 20 bani porto. Se pote 
procura de la tipografia A. Mureșianu, 
Brașov.

ULTIME SCIR1.
Bucurescf, 10 Martie n. Astăcjl 

membrii delegațiunei Academiei Ro
mâne, compusă din d-nii P. S. Aure
lian, I. Kalinderu, Iac. Negruzzi și 
A. Saligny, au presentat d-lui D: A, 
Sturdza o adresă de felicitare a Aca
demiei Române din prilejul împlini- 
rei de 70 de ani ai vieții sale. Adresa, 
scrisă pe hârtie japoneză imbrăcată 
în pergament antic, e urmată de 
semnăturile autografe ale membrilor 
Academiei.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena,
Din 10 Martie n. 1903

Renta ung. de aur 4n/0...................
Renta de corone ung. 4°/0 . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 3*/ 2°/0 •
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonurî rurale ungare S’/j’/o • • • 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii...................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 159.25 
Renta
Renta
Renta
Bente
LosurI din 1860..................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit.
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale germane . . .
London vista.............................
Paris vista
Note italiene

|| Prețuri de tot ieftine! ■<

121 10
99 55
93 05
99.20
99.25
94 —
99.25

201 —

de hârtie austr..................
de argint austr..................
de aur austr.......................
austr. 4°/0 de corone . .

100.55
100.55
121 10
101 10
154 25

15.79
739 —
684 75

19.0'1
117.10
240.15 

. 95.55 
. 95.50

i

Cursul pieței Brașov.
Din 11 Martie n. 1903.

Sz. 430—1903.

Bancnot rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. 18.70 „ 18.80
Napoleond’orl. 31 19.04 „ J9 08
Gal benl n 11.20 „ 11.30
Mărci germane n 117.- „ 11108
Lire turcescl 21.40 7, ’

Scris fonc.Albina 5% 101.- , 102-
R ble RusescI 71 —.— 75 *

tlkv.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei1* 

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

| Salonul de resturi
Strada negrâ 55 

| au sosit mi transport de mărfuri 
e nouă, și anume: 
e Stofe de lână pentru 
-= Flanele, 
î Luster,
e Batist,

Z e p h i r e, 
C r e t o n e,

Mătăsării negre pentru rochi, 
Bluse de mătase, în colori 

pentru bluse ;
Confoctiune de rochii,

5

1— rochii de doliu = 
și tot ce trebne In confecționarea de rochi.

Mai recomandăm un asortiment 
bogat de stofe de lână cua-at.â 
pentru bărbați,

cu prețuri forte ieftine.
De o visitare numerosă ru- 

gendune, suntem Cu totă stima

HESCHNER & SCHWARZ.

Dame,

Prețuri de tot ieftine.

Ărveresi hirdetmenyi kîvonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosăg mint telekbuyvi hatosâg kOzhirră teszi, 

bogy Calefâr Gavrila vâgrehajtatbnak Vas Gedeon vegrehajtâst szenve- 
d6 elleni 374 kor, tbkekoveteles es jârulăkai irânti vbgrehajtâsi ugyâben 
a brassbi kir. tOrvânyszek (a fogarasi kir. jărâsbirbsâg) teriiletbn levâ, 
az alsâ-ârpâsi 65 szâmu tlkjkvben Vasu Matei es neje Vasiu Versavia, 
Szirb Bursanne szl. Vasu Anna, Vasu George, Neagoe Dumitrune sziil. 
Vasu Rafira, Vasu Basil lelkesz, Vasu Richârd fâhadnagy, Vasu Maria 
kisk. 6s Vasu Gyorgy nevăn ăllo A f 113/2 hrss. egăsz Ingatianra 70 kor.

236 hrsz. eg6sz ingatl anra 13 kor. 3988, 3989 hrsz. egăsz ingtl ra 1 kor.
730 n 77 210 31 4z29, 4231/1 „ 33 n 21 55

757 n 71 75 55 4465- „ 53 13 ri-

800/2 801/1 w 14 71 4492 „ 75 35 15 iî

1473,1474,1 156 4548, 4549/3 331475 | 71
11 4550 ” 71 31 57

1504, 1505 M 11 63 7? 4551, 4553/1 „ 35 8 55

1549 W 17 26 71 4718/4, 4719 „ 31 57 6 11

1554—1558 r 7? 4 9 75 4740 17 5? 26 51

1597 3J 134 17 4923 75 27 57

1888—1889 n 75 58 » 5106 „ 57 11 18 55

1899 » M 9 31 5311 7? 77 59 57

1959/2, 1 n 75 96 5329 „ 75 3? 21 W

1960, 1961 1 37 P
35 5382 35 53 22 »

2074 hrsz. 5) 75 83 35 5390 „ 73 33 23 75

2098 3? 37 58 77 5576/1 „ 35 75 8 51

2135 33 75 36 71 5596 „ 15 57 80 75

2 i 83 y, 51 75 30 37 5680 „ 55 55 47 15

2251 „ 33 W 17 73 5728 55 55 154 53

2345/4, 2346 33 35 13 73 5732 „ 71 55 55 73

2626/5 hrsz 73 n 32 73 5794 „ 7? 57 39 31

2685 n n 71 32 75 5823 „ 71 57 57 15

2822 33 7? 36 37 5891 „ n 42
28 >8 r 73 77 39 33 5895 „ 31 75 6 77

2854 „ 71 71 50 17 5949 n 17 7? 80 77

3483 „ 71 71 15 7) 6008/& „ 75 73 56 75

3503/1 „ 71 31 14 73 2079/1 „ 51 W 10 Ti

3644 „ 77 n 7 77 5619/2 „ 73 51 41 73

3659/1 „ 13 3? 14 73 5620 1 1093764, 3765„ 77 77 8 71 5623/1, 2/25[” fl 11 4 •

3922/1 17 71 66 73 6171 75 17 21 31

3986, 3987„ 77 73 29 75 6263-6266/6„ 33 57 28 71

r.ovâba innen idOkdzben az Als6 Ărpâsi 667 szâmu tljkvben ătvitt Vas
Gyorgy, Richărd es kiskoru Maria nevăn 5116 A f 227, 228 sz. egâsz 
ingatianra 814 kor. ezennel megâlapitott kikiâltăsi ărban, elrendeltetik 
6s bogy a fennebb megjeldlt ingatlanok az 1903 evi Mărczîus 110 16-ik 
narrjăn delelott 9 orakor A -Ărpâsi kbzaeghâzănăl megtartando nyilvânos 
ârvorăsen a megâllapitott kikiâltâsi ăron aloi is eladatni fog.

Ârverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak lC°/0-ât 
kb-zpenzben, vagy az 1881. /LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ărfolyammal 
szâmitott es az 1881 novemZ l-6n 3333. sz. a. kelt m. kir. igazsâgiigymi- 
niszteri rendelet 8. §-âban/ kijeldlt 6vad6kk6pes ertdkpapirban a kikiil- 
dOtt kezehez letenni avKgy az 1881. LX t. cz. 170 § sa ârteimeben a 
bânatpenznek a birâsâgnâl elâleges elhelyezeserdl kiăllitott szabâlyszeru 
elismervenyt ătszolgâltatni.

Fogaras, 1903 evi januâr ho 17-ik napjăn.
A kir. jbirosăg, mint tlknyvi hatosâg.

878,1-1
SCHUPITER, 

kir. albird.

i
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Apropâinsău-se

Sesonul de primăvară
recomandăm On. p. t. public 
cunoscute ca forte bune și

Stofe moderne pentru bărbați, 
asortiment mare și desenurile cele mai moderne, 
î T) T) î? ^^nsilvănean în diferite culori pentru 
AJ U U «u i 1 bărbați și dame, îmbrăcăminte forte durabilă.

fabricatele nostre re- 
renumite în

tffnfo do uniforma pentru ofițeri și amploiați după ngu-DLUlv UD U1111U111W lament. Covore, Cuverturi
de pat, cai etc

Fabricatele n6stre se bucură nu numai în patrie, ci 
în streinătate de ce! mai mare renume

Invitând On. public a ne visita în numer cât mai 
mare, semnăm

Și

(8-6.)

Cu totă stima

Wilhelm Scherg &
fabrica de postavuri.

I9Iedaiia d’aur Paris 1900
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gj In atențiunea Onor. Dame!!! CȚ
UDvipă ce mutat $Bag;ăzinul meu de (îl

CozzLfeoți-uLXxx â.e Daine
din Strada Vâniii

în Magazinul meu de haine pentru bărbați 
dau piață Șirul iauhii 88, 

tot acolo am aranjat un S-A-Z-OUST separat pentru 
CONFECȚIUNI-DE DAME.

Am ondrea a aduce la cunoscință Onor. Danie, că sunt ( ; 
în posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențiose in 
acesta branșă.

De ore-ce pentru acest articol nu am absolut spese,
Q nimeni nu păte concura cu mine, ce privește ietti- Q 

nătatea. — Revine ia o singură încercare, pentru a se con- 
vinge de cele mai de sus.

W Tot-deauua asortimeut mare și cei mai nou! £>- 
Tot-odată iml ieau voie a recomanda și bogatul meu < ■>

3 DEPOSIT DE HAINE, 
pentru bărbați, băețî și copăt, 

1

cW

Gc

după cea mai noă modă, cu prețuri forte ieftine. 
Apelând la sprijinul Onor, public, sunt

2-50.(877). CU totă stima
Vi Rog a fi cu atentie la firma!! HEINRICH SCHUL,

i
§M

Croitorie bărbătescă modernă.
Am ondrea a aduce la cunoscință Ou. public, că 

atelierul meu de croitorie bărbătescă esecută 

tot-felul de haine bărbătesc!
după cerințele On. public și după ultimele mode.

a

Tot-odată aduc la cunoscință, că mi-a sosit un 
transport mare de stofe englezesc! moderne, i 
așa, că se pote esecuta ori Și ce fel de COStume fine, pe lângă 
prețurile cele mai convenabile

Rog pe On. public a mă onora și în viitor cu comandele 
asigurându-l de esecutare solidă și serviciu prompt.

Ou tdtă stima

George Bucă
croitor,

Strada Orfanilor nr. T.

Gazeta Transilvaniei “ cu numeral ă 10 fii. se vinde 
al librăria și Nic. I. Ciurcu la Eremias Nepoții. 'Wi

>

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

I


