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După tămbăleu.
După fiascul, ce l’a suferit de

monstrația lor de Duminecă, pusă 
în scenă cu atâta svon și alaiu pe 
stradele Budapestei, independiștii au 
rămas forte plouați, nu numai fisi- 
cesce, ci și moralicesce. Ei, firesce, 
nu voi’ se mărturisâscă fiascul, nici 
faptul, că au fost trași pe sfdră de 
socialiști. Cu tote astea ei nu s’au 
sfiit a face răsponsabii pe ministru- 
președinte Szell pentru urmările pro
priei lor neghiobii. Lesne de înțe
les, că Szell s’a lăpedat de ori-ce 
răspundere pentru păcăleala ce au 
mâncat’o Koșuthiștii dela social-de- 
tnocrațl.

Aceștia din urmă, isbutind a 
paralisa adunarea de protestare a 
gălăgioșilor din stânga estremă, au 
căpătat curagiu și plănuesc acum 
o nouă manifestațiune de stradă la 15 
Martie, ce se va sfirși cu-o procesiune 
la mormântul lui Eetofy. Tot-odată 
social democrații voiesc se țină un 
meeting mare Ia 23 Martie, în care 
vor ataca mai cu semă oposiț.iunea 
din dietă și voi’ protesta în contra 
așeejării de congregațiuni streine în 
Ungaria.

Oposiția din dietă se mângâie 
într’aceea cu continuarea din parte i 
a obstrucțiunei contra proiectelor mi
litare și cu faptul, că din când în 
când sosesce câte o deputăție mons- 
tră de prin diferitele ținuturi și orașe 
maghiare, care face paradă în Buda
pesta, fiind sigură de-o primire so- 
lemnelă din partea președintelui ca
merei contele Apponyi. Se critică mult 
atitudinea lui Apponyi, care întâm
pină deputațiunile' cu vorbiri stereo- 
tipe, și se afirmă, că acesta nu co- 
răspunde nici decum rolului său de 
președinte, care trebue să fie impar
țial și să nu dea prilej la bănuell. 
Ce să-i faci însă? Apponyi vede în 
aceste tămbălăurî ale deputațiunilor 
monstre o cinstire nu a personei, 
ci a posiției sale de președinte, a 
căruia imparțialitate n’ar pută fi 
bănuită.

In genere purtarea lui Apponyi 
pare șovăitore și dă nutremânt bă- 
nuielei, că pe sub mână iavoriseză 
acțiunea oposiției dușmană guver
nului.

Cei din partida poporală ma
ghiară, cari sprijinesc cu totă băr
băția campania obstrucționistă, mai 
făcură și haz de situația încurcată 
a lui Apponyi în afacerea proiecte
lor militare, prin aceea, că un de
putat din sinul lor (Buzath) a pro
pus contra proiectelor militare aceeași 
moțiune, ce o presentase camerei la 
1889 contele Apponyi, actualul pre
ședinte, împotriva legei militare, ce 
se desbătea pe atunci.

In fața unor ast-fel de apari- 
țiunl se impune întrebarea, care e 
acji situațiunea politică? Organul 
partidei poporale cjke, că situația 
politică atârnă acji în aer ca cos
ciugul lui Mahomed; nimeni nu 
scie ce va fi. Guvernul nu vrea se 
cedeze, oposiția nu pote se cedeze, 
fiind-că crede că majoritatea țării 
merge cu ea.

„Voința națională trebue să se 
validiteze", esclamă „ Alkotmany* 4. 
Cum și când? Și până unde merge 
acesta „voință", unde se mărginea- 
ce ea ?

Deca doi se iau de păr, al trei
lea se bucură. Cam în acest cas se 
atiă și partida poporală în momen
tele de față, numai cu deosebirea, 
că ea însă-și ațîță focul, menit a 
aprinde pe cei din fracțiunile inde- 
pendiste, ca nu cum-va să se înmoie 
în luptă și să cedeze.

Guvernul — c}ice amintitul cjiar 
— vede tot mai mult, că nu va 
pute suprima lupta oposițiunei și 
prin urmare se gândesce serios la di- 
solvarea dietei, dăr retace încă planul, 
pentru a-și ascunde propria sa slă
biciune.

Nu seim ce să eficem, dăr dâcă 
ar fi se credem foilor oficiose, s’ar 
pără, că guvernul Szell la tote se 
gândesce ac|i, numai la disolvarea 
dietei nu. Căci la din contră cum 
și-ar mai pută perde timpul cu pre

gătirea proiectelor pactului pentru 
desbaterea lor parlamentară?

S’asigură,că în săptămâna viitore 
va fi convocată comisiunea național 
economică dietală, ca să ia în dis
cut; une proiectul de lege asupra tra
tatului vamal și comercial și proiec
tul de lege asupra tarifului vamal.

Care.este dăr adevărată situa
ție politică actuală?

Nimeni nu-o pote spune! Așa 
dice de-o parte organul partidei po
porale — de altă parte își face însă 
curagiu și declară, că totul atârnă 
dela energia oposiției și de acolo ca 
ea să fie pregătită pentru cașul di- 
solvării camerei ce, după el, trebue 
să urmeze neapărat.

Care din aceste curente opuse 
va remâne învingător pe teren, vom 
vede în curând.

Procesul de pressă al „Gazetei 
Transilvaniei11. Astădi a urmat, la tribu
nalul din Târgu-Mureșului pertractarea 
asupra escepțiunilor, ce le-a făcut redac
torul nostru d-1 Traian H. Pop în contra 
actului de acusare al procurorului. Acesta 
cerea, ca redactorul nostru să fie pus în 
stare de acusațiune pentru „agitare con
tra unei naționalități* 1 (§ 17’2 punct 2, co
dul penal).

Pertractarea escepțiunilor, care a fost 
fixată pe de adi ia 8 ore a, m., s’a 
terminat prin aceea, că senatul de acu
sare al tribunalului a admis actul de acu
sațiune al procurorului. Apărătorul, d-I ad
vocat Simeon Damian, a dovedit pănă la 
evidență în pledoaria sa temeinică și es- 
celent argumentată, că în articolele din 
cestiune ale „Gazetei", urii 192 și 193 din 
Septemvrie 1902, relativ la espulsarea re
dactorului german Cramer din Timișdra, 
nu numai că nu se cuprinde nici un fel 
de agitare,-der că aceste articole sunt nu
mai o espunere obiectivă a faptului și a 
împrejurărilor în cari s’a făcut acea es- 
pulsare.

Cu t<5te acestea senatul de acusare 
a respins escepțiunile, dând ascultare pro
curorului.

Din parlamentul român. D-1 Va- 
sile Lascar, ministru de esterne român, a 
depus pe biroul camerei proiectul său de 
lege privitor la modificarea procedurei le
gei electorale.

Anglia contra reformelor. Marele 
diar engles „Standard11 într’un articol de 
fond inspirat de cercurile oficiale tjice, că 
Anglia, prin înțelegerea austro-rusă, nu 
și-a legat mânile. Proiectul de reforme a 
fost comunicat puterilor în ultimul mo
ment și nimeni n’a voit să-i pună piedeci. 
Anglia crede, că Austria și Rusia cu vorba 
și fapta caută să priveze pe Anglia de 
libertatea ei de acțiune. Planul de reforme 
al Austriei și Rusiei este paliativ pentru 
creștinii din Turcia și un mijloc spre a-și 
ajunge scopul lor. Un răsboiti de guerilă 
său masacre în Macedonia vor aduce pe 
tapet întrega cestiune orientală. E pro
babil prin urmare, că Rusia și Austria să 
se fi înțeles, ce au de făcut, în cas când 
reformele nu vor reuși. Doi rivali s’au în
țeles astfel să primescă o moștenire pe 
socotela altora, planul însă ori cât de sim
plu ar păre, cere seriăse și practice re- 
flexiuni. Britania își reservă întrega liber
tate. In nici un cas Anglia nu va aproba 
împărțirea vre-unui colț de pământ din 
Turcia, nici nu va rămâne simplă specta- 
tdre la isbucnirea unor evenimente politice 
în Balcani.

Probleme economice.
— Urmare. —

Sașii bârsenî, nu numai, că prin co- 
massarea grăbită și în ajutorul fabricelor 
suspomenite au ridicat cu 30% valdrea 
moșiilor lor, der prin regularea diverselor 
cursuri de apă și gârle au câștigat vr’o 
3000 jugăre din pământul mlăștinos și cu 
totul nefolositor culturei și folosinței omu
lui. Făgărășenii nu au regulat un singur 
curs de apă, orî să-l fi abătut din calea 
lui pentru a-se servi de el la udatul fâ- 
națelor, deși arta irigațiunei se practica 
în măsură fdrte sistematică pe timpul 
graniței în diverse comune. 'Fermele mo
del cu culturile lor diverse și ameliora- 
țiunî agricole de tot soiul, pentru dânșii 
nu esistă, căci cum să-și iee cine-va, ori cu
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Bucuresci. 24 Febr. v.
Erăși dile posomorite. Pe ceriu nu găsescî 

o părticică de senin să-ți odichnesci ochiul; 
norii de vre-o câte-va dile s’au încăpățî
nat și stau de petră la rugămintea celor 
cari ar mai dori se vadă stele. Par'că am 
fi într’o torană târzie. Serioșii die, că are 
să mai vie zăpadă, supertițioșii sus și tare: 
„am întrat în post și pentru asta s’a po
somorit vremea!" Cei săraci sunt contra 
părerii celor dintâi, er cei cuminți rîd de 
părerea superstițioșilor. Numai vremea 
tace și-și vede de cale....

Septemâna trecută dintr’un ordin bi
sericesc s’a interzis ori-ce fel de specta
col. Teatrele, cafenelele-concert, crâșmele, 
tote s’au împărtășit de liniște. Bucuria pe
simiștilor! Deși în realitate ntr se vor fi 
bucurat, sunt sigur. Liniștea îșî are rostul 
.e în versuri, der în astfel de localuri?.... 

Ei, der la urma urmelor n’au avut incotro 
și s’au supus și ei înaltului ordin.

Sâ/mbătă s’a mai serbat odată jubi
leul Teatrului Național. Lumea, care n’a 
putut să asiste la prima serbare, a cerut’o. 
Spectacolul s’a început cu revista-tablou a 
d-lui Asoanio. N’a mai fost entusiasmul 
de la prima representație. Evocarea unui 
Milo, Pascali, Alexandri, Manolescu și Iu
lian s’a făcut fără aplause. Cine scie.... nu 
era lumea dispusă de-a vedă ce-a fost pe 
vremuri. In schimb piesa d-lui Polizzu- 
Micșunești, care a urmat în program, a 
avut un frumos succes. „Spre Ideal", care 
s’a dat pentru a doua <5ră pe scena Tea
trului Național, e o piesă de o mare va- 
]<5re actuală. Arătând cum se portă cu po
porul boerii români și cei de neam strein, 
pricopsiți prin țera românescă, lasă să se 
întrevadă posibilitatea unei îngrijiri și apro
pieri a păturei de sus de poporul de la 
sate. Planurile boerului român înving, ță
ranii se trezesc și încep să recunoscă in- 
tențiunile curate ale domnului lor, vene
ticul cade și piesa se sfîrșesce vesel și 

umplându-ți pieptul de speranță, dându-ți 
un indemn la muncă pentru realisarea ae- 
vea a unui asemenea plan. Peste tot piesa 
e îmbrăcată într’o haină de poesie roman
tică, caracteristică tuturor scrierilor d-lui 
Polizzu-Micșunești.

In una din serile săptămânei aces
teia, d-1 H. G. Lecca, cunoscutul scriitor, 
și-a desfășurat de la tribuna Atheneului 
interesanta sa conferință despre actori. I-a 
urmărit pănă unde a putut să-i urmărescă 
în trecut și ne-a espus raportul lor cu pu
blicul din diferite timpuri. Subiectul con
ferinței a atras multă lume. In adevăr e inte
resant să șuii prin câte au mai trecut acest 
soiu de 6meni, de cari lumea s’apropie cu 
ore-care sfială și a căror purtare liberă și 
de multe-ori prea îndrăsneță în afară de 
teatru încurcă mintea celor crescuți în 
frica lui Dumnedeu.

Der să lăsăm pe d-1 Lecca să vor- 
bescă:

„Prejudecățile contra actorilor n’au 
murit încă, der nici multe dile nu mai au. 
Societatea s’a convins că și „histrionii" 

sunt dmenT și a început să-i primescă în 
salone, cu ore-cari condiții; să nu vie prea 
des, să nu prea ridice tonul, să nu prea 
vorbescă de egalitate, — și încă vre-o 
câte-va „nu-prea“, cari ar deștepta ab
surditățile trecutului din somnul lor le
targic."

S’au dus timpurile lui Diderot, — 
care pretindea că actorii în lume, ori fac 
pe caraghioșii, orî sunt reci, și-șî dau aere 
și mușcă și-i interesăză mai mult o glumă 
ridicolă, decât o faptă bună. „Moravuri, nu 
prea", (jiceau paradoxele lui. „Prietini de 
loc; legături sfinte, nici una. Ce-1 hotă- 
resce pe un actor să se facă actor? Lipsa 
de educație, sărăcia său corupția. Cu alte 
cuvinte teatrul nu e o țintă, ci un mijloc. 
N’am vătjut pe nimeni, suindu-se pe scenă, 
pentru-că îi plăcea virtutea, fiind-că doria 
să fie folositor societății, seu fiind-că ’1 în
demna vre-unul din atâtea motive lăuda
bile, cari ar trebui să înroleze pe toți cei 
simțitori și cu inimi calde într’o carieră 
atât de frumosă.... S’a dis, că actorii n’au 
caracter, pentru-că împrumutând pe ale 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 47.—1903.

toții ostenela să mergă să vadă și arete 
sătenilor lor resultatele sciinței și artei — 
deosebirea între ieri și astădl!!.

Unde sunt timpurile de abnegațiune, 
când preoții călcau de 2—3 ori drumurile 
Vienei pentru apărarea și interesul sate
lor? In Reuniunea agricolă comitatensă 
câți Români sunt înscriși? Este destul să 
spunem, că ca președinte al acelei reu
niuni figureză popșorul cel calvinesc-sin- 
gurul în întreg comitatul!!

In consecință venitul din pământ și 
vite este la fel.
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Vitele bârsenilor sunt de mare va
lora și trec ca model — caii cresc mai 
mult cai de lux și de remontă pentru ar
mată; âr vitele cornute cu ajutorul celor 
2 mari lăptării sistematice și debușeul în
semnat pentru laptele dulce în orașul 
Brașov, Sinaia și Predeal, le aduce un 
frumos venit. Dintre vitele cornute sunt 
23,985 de rasa de Câmpie, 589 mocanițe 
(de munte) 1693 de rasa Pinzgau roșcate, 
158 de Schwitz (în colărea șderului) și 
318 de alte rase și 10,494 bivolițe.
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altora pierd pe ale lor, și că devin falși în 
virtutea aceleași legi, care face pe un chi
rurg, pe un măcelar seu pe un gâde indi
ferent în fața sângelui. Greșală! Causa nu 
trebue luată drept efect. Actorii pot juca 
tote caracterele altora, pentru-că ei n’au 
nici unul“. Așa dicea Diderot; așa dicea 
și Rousseau, care declama pe t<5te tonu- 
riie că actorul este și merită să fie dis
prețuit, pentru-că acestă „sectă nu se de- 
osibesce de restul dmenilor, decât printr’o 
forte mare dosă de insolență, poreclită de 
ei vanitate*.

Și așa diceau toți pănă mai deunădi. 
Astădl însă lucrurile s’au schimbat. 

Părerile lui Diderot și Rousseau au cădut; 
vremea adeveresce ceea-ce n’au putut 
predice capetele luminate. Astădl actorii 
sunt puși în rândul dmenilor, sunt stimați 
și prețuiți. E îmbucurător, că s’a găsit și 
Ia noi cine-va, care să ia apărarea acto
rilor și să spulbere prejudecățiile, cari pla
nau ca nisce nori negrii asupra lor. In 
țera ndstră era necesar de a se face și ne 
bucură chiar faptul esistenței acestei ne
cesități; e un pas înainte.

Z.

Comparând numărul vitelor în cele 
două comitate vecine, vedem la Românii 
noștri că reducerea numerică a vitelor de 
valore mai mare și mai productive—caii— 
er numărul vitelor cornute*  este îndoit, a 
caprelor în4ecit, a oilor înșesit, porcii cu 
1/3 mai mulți.

Ceea ce câștigă numeric în aparență, 
perd în calitate și foldse, căci caii Făgă- 
rășenilor, cu totă herghelia model a sta
tului ce e între ei, sunt cei mai răi și de 
mai puțină valdre dintre ai tuturor comi
tatelor Ungariei, — er dintre vitele cor
nute 39.422 capete aparțin rassei de câm
pie, 8196 sunt mocănițe (rassa de munte) 
415 roșcate (rassa Pinzgau) 72 de Schwitz 
(coldrea șderului) și 449 de alte rasse și 
21,686 bivolițe. Și totuși Făgărașul este 
avisat cătră o intensivă cultură de vite, 
căci posede 71,417 jugăre fenațe particu
lare, cari mai bine de 2/3 părți s’ar, pută 
irriga, dâr abia 1/10 dâcă se irrigâ&ă, și 
20,011 jugăre pășuni naturale particulare, 
deosebit de pășunile comunale și pășunile 
grase de munte, pe când comitatul Brașov 
posede numai 33,373 jug. fenațe naturale 
și 1042 jug. pășuni particulare — der la 
ei, pășunile naturale comunale sunt mari.

In ori-ce cas Românii de la Făgăraș 
au în fenațele lor irrigătore, mare parte 
și cu forte puține spese, o comoră nepre
țuită de la natură, ca și pe fermele mo
del ale statului reproductorii necesari, și 
esemple vii de crescere rațională de vite, 
de tot soiul la îndemână, începând de la 
caii de rasa lipizzană pănă la rîmători de 
rassa de Chișineu, de care ei nu se sciu 
folosi. Vastele și delicidsele pășuni alpine, 
le-ar permite să aibă sute de lăptării 
sistematice și societare. Statul posede 3 
lăptării sistematice la Sâmbăta, o cășerie 
pentru fabricațiunea brânzei de Liptau, 
din cașul produs de bacii români. La 
munte s’ar pute începe fabricarea cașului 
grecesc și untul de oie topit, care sunt 
mărfuri tare căutate la Constantinopol și 
în întregul Orient, și se pot esporta de- 
adreptul din munte — afară de brânze- 
turile ndstre românesc! și cele de lux.

Deja brânza de Făgăraș ameliorată, 
se bucura de un bun renume în orașele 
Transilvaniei. La Recea fânațele, ce se pot 
irriga, se vând și închirieză de 8 ori mai 
scump, decât cele mai bune naturale, cari 
nu se pot iriga. Prin o regulare din nou 
a proprietății și a tuturor cursurilor de 
apă, ar pute ajunge ca fie-care țăran să-și 
aibă fenațul său artificial, ca să-l cosescă de 
5 — 6 ori pe an, de unde ar resulta o spo
rire întreită a contingentului actual de 
vite, și ameliorarea rassei și calității lor!

Deosebit ar urma ameliorarea agri- 
culturei prin înmulțirea producțiunei de 
gunoiu, în urma producțiunei de nutreț 
mai mult și bun, munca mai ușoră, mai 
sistematică cu reducerea și desfundarea 
numeroselor drumuri, rozdre adânci, cli- 
nuri și petece, încălcări etc. perderi de 
timp și spese și prin concentrarea muncei, 
pazei și esploatațiunei. La o eventuală 
nouă regulare a proprietății pe lângă irri- 
gațiunea fânațelor peste tot, ar trebui să 
se aibă în vedere și eventuala introdu
cere a plugului și culturei cu electricitate, 
pentru utilisarea căderilor de apă. Deja 
Sibiienii treeră productele lor cu forța 
electricității de la rîul Sadului și lucrăză 
în atelierele de la Cisnădie și fabrici, cu*  
electricitate, și plugul electric pdte să în- 
locuescă perfect plugul cu aburi și să fie 
accesibil și culturei mici.

(Va urma.)

America contra Europei. Repre- 
sentantul diplomatic al republicei Argen
tina din Washington, în numele tuturor 
statelor din America de sud, a făcut se
cretarului de stat Hay propunerea, ca 
să închee o alianță pentru aplicarea devi- 
sei lui Monroe: America a Americanilor! 
In consecință să adreseze statelor din Eu
ropa câte o adresă,în care să facă cunos
cut, că ori-ce pretenție de plată a dato
riilor, cum a fost cașul cu Venezuela, să 
fie considerată ca o călcare a principiului 
lui Monroe.

Austriacii lucreză.
{Budgetul și pactul in „ReichsrathF)

Parlamentul austriac a început alal
tăieri desbaterea proiectului de budget. A 
urmat așa-der ceea-ce înainte de asta cu 
câteva luni nu se credea: partidele din 
Austria par a nu mai face greutăți guver
nului și s’au decis serios a lucra, ca să nu 
mai sufere mașineria statului. Primul semn 
l’au dat când cu aprope unanimitatea vo
turilor s’a primit proiectul de lege despre 
sporirea contingentului recruților, âr acum 
s’aînceput desbaterea budgetului, eveniment 
care se petrece fără nici o eraoțiune și în 
cea mai mare liniște.

Diarele unguresc! constatând și ele 
acesta, die că atitudinea Austriacilor 
este un răspuns la gălăgiosele des- 
bateri din dieta ungară, unde s’a înstă
pânit tendența de nimicire și zădărnicire 
a ori-cărei lucrări, s’a transplantat adecă 
obstrucția din parlamentul vienes în dieta 
din Budapesta.

Este de interes să relevăm, că doi 
dintre oratorii ședinței de la 10 Martie au 
abordat din nou cestiunea relațiilor dintre 
Austria și Ungaria.

Dr. Pochler (partidul poporal german) 
spune, că Austriacii au causă de a fi ne
mulțumiți și de a-se purta cu neîncredere 
față de Ungaria. Neîncrederea acâsta o 
motiveză istoricul pactului austro-ungar, și 
este o neghiobie când se afirmă din par
tea Maghiarilor, că Austriacii trăiesc din 
seul lor. Noi Germanii — continuă orato
rul — am esperiat dilele trecute cavale
rismul jidano-maghiar. Scriitori germani 
au fost puși pe banca acusaților pentru o 
mică poesie și au fost judecați. Advocații 
germani, cari dau acte germane, sunt trași 
în cercetare disciplinară. Nu de mult or
ganele partidului independist au publicat o 
scire, în care se spunea, că toți cânii sunt 
germani. Astfel de] declarații nu ne su
pără, ele însă dovedesc, că „peste Laita 
trăesce un popor barbar". Oratorul.se re
feră la aceea, că partidul guvernamental 
unguresc constată cu regret, că armata 
din care trei părți o susține Austria, nu 
și-a desbrăcat încă caracterul austriac, er 
deputății din dieta ungară afirmă, că nu
mai o Ungarie puternică și unitară națio
nală pote să apere interesele dinastiei în 
monarchic.

Tschau se ocupă și el cu raporturile 
dintre Austria și Ungaria. Ungaria, dice, 
domnesce asupra ndstră nu numai în pri
vința economică, ci și politică. Separațiu- 
nea de Ungaria în privința economică ar 
fi în mare măsură folositore nu numai eco
nomiei de câmp, ci și industriei și comer- 
ciului. Austria ar trebui să prevină pe Un
garia și ar trebui să refuse pactul. In tot 
cașul, pactul acesta va fi ultimul.

Balcanii și marile puteri.
Arthur Kirchhoff publică, sub 

titlul de mai sus, în „N. fr. Presse“ 
din Viena un articol relativ la vii- 
torea desfășurare a cestiunei bal
canice.

ț)ice, că în acestea a
avut convorbiri cu mai mulți miniș
tri ai statelor streine, acreditați la 
curtea din Viena, între cari și cu 
ministrul plenipotențiar român de 
acolo. Despre convorbirea aedsta 
serie următbrele:

După-ce în curs de mai multe săp
tămâni pressa a adus de repețite-ori soiri 
despre o pretinsă mobilisare a Rusiei, 
telegraful a anunțat de curând, că gu
vernul român a declarat, că în nici o îm
prejurare nu va concede trecerea trupelor 
rusesci peste teritoriul român. Intr’o con- 

I vorbire ce nu de mult am avut’o cu mi
nistru român acreditat la curtea din Viena, 
Escelența Sa de Ghica, acesta mi-a de
clarat, că nu are nici o cunoscință de un 
asemenea eveniment și că de-altmintrelea 
nici nu crede nimic din ceea-ce se spune. 
Căci o procedere militară a Rusiei în Bal
cani, nu s’ar mai pute uni cu învoiela fă
cută între Austro-Ungaria și Rusia de a 

susțină status quo în Peninsula balcanică, 
ceea-ce doresc și cele-lalte mari puteri. 
Din conversația mai îndelungată, ce am 
avut’o cu ministrul român, am primit im- 
presiunea, că România, care mai mult 
decât alt stat oriental, este un element 
de pace în Balcani, nu caută nici compli- 
cațiuni, nici vre-o mărire a teritoriului 
seu; ea urmăresce ce-i drept cu interes 
opera marilor puteri, der nu doresce mai 
mult, decât ca pe cât numai se pote, pacea 
se fie asigurată, și echilibrul ce domnesce 
adi în Peninsula balcanică se fie men
ținut.

Pe când der România, după-cuin 
apare, privesce cu încredere la acțiunea 
puterilor, pe atunci 'Bulgarii, cum m'am 
convins asemenea dela loc competent, se 
îndoiesc mult în efectul planurilor de re
forme propuse de Austro-Ungaria. Ba sunt 
mai mult decât sceptici față cu ele 1 • Cei 
din Bulgaria par a crede, că suntem în 
ajunul „marei răfuiri în Balcani", care 
sute de ani a ținut în încordare spiritele 
în Europa politică.

Din parlamentul francos.
In ședința de Marți a camerei fran- 

cese s’a început desbaterea interpelațiunilor 
privitore la politica esternă.

Millevoje spune, că cea mai bună 
politică de pace este capabilitatea de 
luptă a armatei și alianța ruso-francesă. 
Vorbesce despre Alsacia-Lorena și dice, 
că drepturile Franciei la provinciile acestea 
sunt inprescriptibile. Se bucură de apro
pierea Franciei de Italia. La urmă în- 
trâbă, ce rol va juca Franța în Orient, 
căci evenimente mari se vor întempla în 
Macedonia.

Berry spune, că n’are încredere în 
promisiunile Sultanului în ce privesce re
formele macedonene. Sultanul trebue tras 
la răspundere pentru crimele comise. 
Franța nu mai pdte să tacă, când Aus
tro-Ungaria, Rusia și Italia își ridică cu
vântul.

Be la Fosse vorbesce despre anar- 
chia din Marocc și despre intrigele eu
ropene de acolo, cari au pricinuit revol
tele. Ar trebui să se abordeze cestiunea 
Maroccului.

Devoist învită pe ministrul afacerilor 
străine Delcasse, să-și desfășure politica, 
apoi se referă la evenimentele de la 1898 
înedee. mai ales răsboiul transvaaiian.

Pressense se ocupă într’un discurs 
mai lung cu jafurile șefilor albanesi, cari 
fac serviciu de gendarmi în Macedonia. 
Felicită pe Delcasse, pentru că încă cu 
doi anî înainte a pretins reforme. Nu crede 
însă în efectul reformelor austro-rusesci. 
A sosit momentul, când Europa trebue să 
iesă din pasivitatea ei. Macedonia are ne
voie de guvernator independenta Adminis
trația trebue supusă controlului unei co- 
misiunî europene. Fiind noi aderenții co- 
operațiunei europene, pretindem, ca norii 
furtunoși, cari amenință se dispară.

Discusiunea s’a continuat în ședința 
de eri.

SOIRILE D1LE1.
— 27 Februarie v.

Aniversarea de 70 ani a d-lui D. 
A. Stnrdza. Din incidentul aniversării de 
70 ani a d-lui D. A. Sturdza, Regele Carol 
i-a adresat o afectuosă scrisore, principele 
moștenitor Ferdinand l’a felicitat în per
sană, er principesa Maria și micul prin
cipe Carol și principesa Elisabeta l’au fe
licitat prin câte o scrisdre ornată cu por
tretele AA. LL. D-l Sturdza a primit nu
merose felicitări și din străinătate. Maies
tatea Sa Monarchal nostru l’a felicitat 
telegrafic, er cancelarul german i-a trimis 
de asemenea o afectuosă telegramă. La 
banchetul ce s’a dat Marți sera 25 
Febr. v. în sala Teatrului național, au par
ticipat 540 persdne. Lojele erau de ase
menea pline. In mijlocul meselor pe un 
un soclu înalt era aședată starua „Vigi- 
lențeiu oferită de subscriitorii banchetului 
ca amintire d-lui Dim. Sturdza. S’au pro

Oratorul.se
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nunțat. toasturi de cătră d-nii Pherechide, 
P. S. Aurelian, generalul Haralamb, Al. 
Nicolaid, 0. F. Robescu, generalul Anghe- 
lescu. In sfârșit a răspuns d-1 Sturdza în- 
tr'un discurs plin de esemple și învățături 
istorice.

Congresul latin în Roma. D-1 pro
fesor universitar Gr. locilescu a luat ini
țiativa organisărei unei mari escursiuni în 
Italia cu ocasia congresului eleno-latin, 
ce se va țină la Roma. Plecarea din Ro
mânia se va face în diua de Joi, 27 Mar
tie a. o. st. v., și escursia va dura pănă 
la 14 Aprilie a. c. Fie-care escursionist va 
trebui să plătescă o taxă de 300 lei, în 
care se cuprinde călătoria pe calea ferată 
clasa II, și vapor clasa I de la București- 
Budapesta, Fiume-Ancona-Roma-Neapole, 
la dus, și întorsul Neapole-Roma-Veneția- 
Fiume-Budapesta-Bucuresci. Tot în acestă 
taxă de 300 Iei întră și costul întrăținerei 
(mâncărei), al otelului, trăsuri etc., din <jiua 
sosirei la Ancona pănă în diua plecărei 
din Veneția la întorcere, precum și taxa 
de 12 lei de înscriere la congresul latin. 
Orașele în cari escursioniștii se vor opri 
spre a le visita în Italia, sunt; Ancona, 
Roma, Neapole (unde vor visita Vesuviul 
și Pompei) și Veneția. Afară de acestea 
se vor mai face multe alte escursiuni or- 
ganisate de comitetul congresului, în jurul 
Romei, și pdte și alte orașe. Toți escur
sioniștii vor ave intrare gratuită spre a 
pute visita tote museele, galeriile și mo
numentele din Roma. Escursioniștii din 
provincie vor ave o reducere de 50 la 
sută pe căile ferate române spre a pută 
veni din provincie în Bucuresci. înscrie
rile pentru acestă escursiune se fac la d-1 
profesor Tocilescu, strada Primăverei Nr. 
40. Taxa de înscriere este 50 lei, ăr restul 
de 250 lei va trebui să fie achitat pănă 
în diua de 20 Martie a. c.

Preot român în Canada. Cetim în 
„V. N,“ : Pe la Crăciun I. P. S. Sa Mitro
politul Moldovei a ’primit o scrisore din 
Canada de la representanții unei colonii 
române, în care arată, că peste 200 de fa
milii române au constitut o biserică și că 
doresc să li-se trimită un preot, căruia îi 
pune la disposiție cheltuelile de drum, 
salar de 150 lei lunar, precum și 100 hec
tare de pământ. Mitropolitul Moldovei a 
răspuns fruntașilor coloniei române din 
Canada, că îi (binecuvinteză pentru tăria 
credinței și pietăței lor și că le va trimite 
un preot, îndată ce va primi suma nece
sară pentru cheltelile de transport și pen
tru cumpărarea celor necesare cultului 
Duminecă, I. P. S. Sa Mitropolitul Mol
dovei a primit răspunsul fruntașilor colo
niei române, cari mulțumesc cu bucurie 
înaltului prelat, pentru-că le-a ascultat ru
găciunea și îi pun la disposiție 600 de lei 
pentru transportul preotului. Dilele acestea 
viitorul preot ai coloniei române din Ca
nada, archimandritul Evghenie Ungureanu, 
care a fost mult timp preot la catedrala 
mitropolitană din Iași, va pleca la noul 
.■său post.

Un Sas din Preșnier mort în San- 
gliai. In diua de 17 Ianuarie a repausat 
în Sanghai (China) Fritz Langermann pro
prietarul și întemeiătorul farmaciei aus- 
triace din acea localitate. Langermann era 
de 53 ani și-a luat diploma în Viena la 
1876 și a fost provisor în diferite farmacii 
•din capitala austriacă.

Gimnasiu de fete. Ne plângem de 
proletariat intelectual, pe care nici statul, 
nici instituțiile private nu mai au unde 1 
plasa. Și în asemenea situație doi profe
sori din Arad, dintre cari pe unul îl chia- 
■mă Dr. Hunyadi (din familia Corvinilor?) 
vin cu planul de a întemeia un gimnasiu 
de fete. — Ore unde să mai găsescă loc 
viitorele absolvente, când sute de învăță- 
■tore și profesore așteptă cu gura căscată 
să devină vre-o catedră vacantă.

Museele comerciale române în Tur
cia. Guvernul român a luat disposițiunea 
de a înființa musee comerciale la Salonic, 
Bitolia și Ianina. Dorința guvernului decă 
s’ar realisa, va ave consecințe de o impor
tanță extraordinară pentru viitorul eco

nomic al Românilor Macedoneni. Scopul 
acestor musee va fi să atragă atenția Ro
mânilor din Turcia asupra produselor in
dustriale, asupra cerealelor și mineralelor 
de o parte, er pe de alta să lărgăscă și 
să întărescă actualele raporturi comerciale 
dintre România și Turcia. In aceste mu
see, care se vor atașa pe lângă cele trei 
școli comerciale din Salonic, Bitolia și Ia
nina, vor fi expuse mărfuri, cari se exportă 
din România în Turcia, precum și cele 
cari se importă din Turcia în România.

Ciobanul și Țarul. Un tînăr păstor 
cu numele Gaillet, de 18 ani, din satul 
Moulins, de lângă Bourges, a primit de la 
împăratul Rusiei un cadou strălucit: un 
ces de argint, închis într’o cutie, lucrate 
fdrte fin și încrustate cu armele împăra
tului. Acest dar are o legendă întregă: 
Caillet are talentul extraordinar de desi- 
nator. Fără școlă și profesor, el a reușit 
să desemneze tote portretele ce i-s’au co
mandat. La câmp el desemneză într’una. 
într’o di îi trăsni prin cap ideia să repro
ducă trăsăturile împeretului Rusiei, după 
o gravură. Reușita a fost perfectă. El 
ceru să fie trimis acest cadou la Peters
burg. Țarul a primit cu bucurie cadoul, 
der și răsplata a fost îndestulătore.

Teatru german. Mâne Vineri se va 
representa comedia în 3 acte „Viei Lărtn 
um Nichts^, de Shakespeare.

Condamnat pentru întrebuințarea de 
colori și embleme „streine11.
Cetitorilor noștri le este cunoscut ca

șul cu balul veteranilor din Brașov, care 
a fost oprit de poliție pe motiv, că ar fi 
lansat invitări cu embleme străine și a 
cărui ținere s’a permis în ultimul moment, 
după-ce invitările inculptate au fost revo
cate și înlocuite cu altele.

Președintele societății veteranilor d. 
advocat Dr. Eugen Lemenyi a fost dat în 
judecată pentru contravenție și pedepsit 
cu 8 dile arest și 100 corone amendă. Pu
blicăm mai jos în traducere decisiunea că
pitanului de poliție:

Nr. 1116/903—kih.

D e c i s i u h e.
Dr. Eugen Lemenyi, advocat, în etate 

de 35 ani, domiciliat în Brașov, pentru 
contravenție săvîrșită în potriva §-ului 1 
al articolului de lege XL din 1879, fiind
că contra înaltei circulari nr. 62 693/885 a 
ministrului de interne, ca președinte al 
societății veteranilor din Brașov din inci
dentul balului aranjat de acestă societate 
în diua de 17 Ianuarie, la decorarea Re
dutei comunale, omițend între altele ste- 
gul statului, a întrebuințat în mod public 
emblemele și însemnele unui stat străin, 
anume ale Austriei — emblema statului 
austriac și trei steguri negru-galben-, afară 
de acăsta pe biletele de invitare la acest 
bal a aplicat emblema vechiului principat 
al Transilvaniei, st.egul nețrru galben și ci- 
cdrea, prin ceea ce a violat unitatea sta
tului și „uniunea" enunțată la 1848 și 1868 
și cuprinsă în lege, și în sfârșit a arborat 
și un steag roșu-albastru, care după ordi
nul 82'290/1899 al ministrului de interne 
nu pote fi întrebuințat de cât de autori
tățile comunele pe propriile sale edificii; 
a săvîrșit acestă contravenție ca individ 
cu inteligență superioră, doctor în drept 
și advocat, și despre care se pote opina 
cu certitudine, că a făcut-o din adins, con
form ordinului citat ministerial este con
damnat la 8 dile arest cu întreținere pro
prie și la o amendă de 100 corone, ce va 
trebui să o plătescă sub amenințare de 
sechestru în 15 (jile după ridicarea la va- 
lore a acestei decisiuni la acest oficiu, și 
care amendă se va întrebuința pentru sco
purile indicate în §-ul 3 al art. de lege 
XXVII din 1892, er în cas când nu s’ar pută 
încassa, la alte 5 dile arest ne cheltuiala 
proprie. Decisiunea acăsta, după ce se va 
ridica la valore, se va comunica camerei 
advocaților din Brașov.

Contra acestei decisiuni'se pote apela 
la acest oficiu în scris său verbal în termin 
de trei dile.

Brașov, 8 Martie 1903.
Căpitănatul poliției comunale 

(ss) Farkas 
căpitan de poliție.

Cerem scuze cetitorilor, decă tradu
cerea nu .ar fi reușită. In original nu este 
de cât un singur period.

D-l Dr. Lemenyi a apelat contra acestei 
decisiuni polițienesc!.

Act de recunoscintă.
In nemărginita durere, causată nouă 

prin trecerea la cele veclnice a bunului 
și în veci neuitatului nostru tată, respec
tive frate Dr. Daniil P. Barcianu, nenu- 
măratale acte de condolență și pietate, 
adresate de număroș! prieteni și stimători 
ai decedatului, balsam vindecător au fost 
pentru inimile ndstre sdrobite. In nepu
tința de a ne împlini recunoscința și mul
țumită cătră fie-care în particular, le adre
săm tuturor pe acestă cale sincerile năs- 
tre mulțumite. Dumnedeu, mângăetorul 
tuturor, răsplătescă actele creștinesc! cu 
înaltă îndurarea sa.

Sibiiu, 9 Martie 1903.
Jalnica familie.

Afaceri bisericesc!.*)

*) Pentru cele cuprinse în corespondența 
acesta, răspunderea cade în sarcina autorului.

Beclean (Soln.-Dobâca), Faur 1903.
O bolă grea ne-a cuprins și de sigur 

avem să perim, dăcă o vom ascunde di
naintea lumei.

Noi beclenenii avem o biserică veche 
de peste o sută de ani, zidită din pietră 
având și plafondul (cupola) de cărămidă. 
Odată era tare, ad! însă greutatea plafon- 
dului amenință cu căderea, și asta nu doră 
pentru-că ar fi slabă, ci mai mult că nu 
i-a purtat nimeni grija, așa că ad! aprdpe 
ne plouă și pdte că ne-ar și ploua, dăcă 
nu ne-ar scuti plafondul, în turn însă plouă 
aprope ca afară, zidurile proptitore se dă- 
rîmă, lăsând ca păreții la un timp bine-b 
venit să cadă [împinși de plafondul greu 
ce i apasă.

Să vedem acum starea materială a 
bisericei nostre:

* Biserica ndstră e proprietară, afară 
de clejia care o foîosesce preotul și can
torul, a unui Ioc care ad! aduce un venit 
de cor. 350'20 bani și o pădure, care, pre
cum se vede din socoteli, în 1887 a fost 
vândută cu 114 cor., în 1894 s’a vândut 
ce 360 cor. er în 1902 a fost vândută cu 
450 cor., și încă forte ieftin.

Afară de acestea a mai avut biserica 
ndstră venite anuale din colecta din bise
rică, din vinderea mucurilor de lumini și 
pentru tămâie, cum și din multe oferte 
benevole din partea credincioșilor, er când 
era necesitate de reparaturi, ele se aco
pereau din repartiția făcută pe credincioși.

La acest punct nu pot să retac vor
bele dise odată de fostul curator primar 
despre banii adunați cu discul.

Dând fostul curator Vasilica Morar 
socotălă, a <jliș: E puțin, dăr acuma nu a 
fost d-1 NegruțiQ cu cordnele și cu florenii, 
— făcend alusiune la St. d-n Dr. Emil F. 
Negruțiu, medic în Biașiu și ginerele M 
On. d-n protopop, care domn când petre
cea vara la noi, tot-dăuna punea pe disc 
corona seu florinul.

Așa a declarat atunci curatorul cel 
vechili, când anii erau buni și dmenii dau 
din belșug, dând socotelă numai despre 
80—100 cor.

Aici îl întreb? Cum de curatorul 
nou ales, a dat socotălă despre 224 cor. 
38 bani din an. tr., deși anul acesta nu a 
fost alta decât bătae de la Dumnezeu, er 
St. d-n Negruțiu încă nu a fost acasă, să 
pună pe disc cordne și florenî ?

Pentru mucuri', pănă când a fost fă
tul care a murit, nu se da mai mult decât 
1—4 cor. anual, er pentru tămâe nici nu 
era rubrică. De când însă e făt Petru 
Chirtoș anual dă curatorului pentru mu
curi 20—24 cor., er în anul acesta în ru
brica tămâei se pote vede suma de 40 
cor. (nu din vendare de tămâie, ci fiind 
multă tămâie adunată M. On. d-n proto
pop a dis, că în loc de tămâie să aducă 
omenii câte 1 cr.)

Afară de aceste și alte venite mai 
era aprope în tot anul de la o petrecere 
poporală ținută ierna și de la bal pentru 
inteligență ținut vara, cel puțin 200 cor.

In anul curent încă am făcut o pe
trecere poporală în 1 Februarie, când, deși

prețul întrărei au fost numai 60 bani de 
personă și nu 1 cor. ca altă-dată, și cu 
tote că împrejurările între cari s’a serbat 
au fost incomparabil de rele, am avut un 
profit curat de 128 cor. 20 fii., ca și care 
nu a mai fost nici odată.

Acestea au fost, die că au fost, pen
tru că au putut fi venitele anuale ale bi
sericei.

Afară de aceste venite biserica nds- 
tră a mai avut și altele, și anume: ne- 
putându-se acoperi tdte cheltuelile, cei 
chemați a ne purta destinele, au recurs și 
la cereri de milă, și în adevăr dicala „Ce
reți și se va da vouă", s’a și împlinit.

(Va urma).

Literatură.
A apărut:

„Intre JVanarenl'1 editura „Foii di- 
ecesane". Caransebeș 1903. Tiparul tipo
grafiei diecesane. O broșurică fdrte inte
resantă de 17 pagini, asupra căreia vom 
mai reveni.

NECROLOG. Mariora Simion The
odor elevă în cl. IV elementară, a răpo
sat Marți în 25 Februarie v. a. c. la drele 
1 ’/2 după amiadi în frageda etate de 9'/2 
ani înmormântarea i-se va face Joi în 27 
Febr. v. (12 Martie n.) a. c. la drele 3 
după amiadi în cimiterul bisericei Sf. Ni- 
colae din Prund. O deplânge : Jalnica fa
milie.

ULTIME SC4R1.
Budapesta, 12 Martie. (Tel. part, 

a „Gaz. Trans.“) înalt Prea Sfinția 
Sa Metropolitul Ioan Mefianu și Prea 
Sfinția Sa Episcopul Nicolae Popea 
au fost primiți astăcți în audiență de 
'M.aje’datea Sa.

Viena, 11 Martie. Deputatul ger
man Skedl a anunțat o interpelare 
guvernului asupra întrebării situațiu- 
nei Evreilor în România.

Diverse.
Iosif 11 și rabinul din Praga. 

După ordinele date de Iosif II, prin care 
li-se acordară și Jidovilor dre-cari drep
turi, din Praga s’a dus o deputăție la îm
părat sub conducerea rabinului Ezechiel 
Landau. împăratul l’a rugat cu acăstă oca- 
siune se-i scrie ceva într’un carnet. Rabi
nul a scris pe ebreesce următdrele cuvinte 
caracteristice: Vajakker Iosef eth echav 
vehern lo hikiruhu (Moisi I. 42. 8.) între
bând împăratul, ce însemneză asta, rabinul 
i-a esplicat, că acesta însemnăză: ,;Iosif șî-a 
recunoscut frații, dăr aceștia nu l’au recu
noscut pe el". - „Și ce vrei să die! cu 
asta?“ — „Cumcă Maiestatea Vostră ați 
recunoscut nisce frați în supușii Maiestății 
Vdstre, der că supușii nu au recunoscut 
pe Maiestatea Vostră." — Carnetul cu ins
cripția se află pănă în cjiua de astădi în 
archivul din Viena.

Cel mai lung pUr femeiesc pre
miat, — O revistă săptămânală englesă 
a deschis un concurs pentru cel mai lung 
păr de femeie. Redacția a ficsat premii 
de 200 până la 500 de franci, în nume- 
rariu. Concurentele erau obligate ca odată 
cu firele din părul lor se trimită și un 
certificat semnat de trei prietene împre
ună cu o fotografie a concurentei. Multe 
femei tinere și fete cu perul negru, blond 
său roș din Irlanda, Scoția, Canada, Aus
tralia și India au participat la acest con
curs. Premiul I. l’a câștigat o ddmnă R. 
Rise, din Bristol al cărei păr e lung de 
183 centimetri. Celelalte concurente pre
miate, aveau părul în lungime de 179 și 153 
centimetri.

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

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
,i omandație.)

Cărți pentru comercianta
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate șl 
(contabilitatea înpartidă simplă, de 1. 
C. Panțu. O carte bună pentru a învăța ou 
ușurință contabilitatea Pagini I—V II -|- 

‘213. Prețul 2 cor. (-}- 20 b. p.)
„Curs complet de corespondența 

comercială" de /. C. Panțu. Conține 
modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
reooman ațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupbne etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. p.)

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

Un capitol din Contabilitatea 
druplă de 7. C. Panțu. Tracteză principiile 
contabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
ple. Prețul 1 cor. (-ț- 10 b. p.)

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

I

Pentru vîndarea
untului de cocos ameliorat

Palmora
care este fabricat din părțile 
cele mai bune din nucile de 
Cocos, și este egal cu untul cel 
mai bun, se caută pentru piețile 
mai maiî bine situați și solvențl

Grossisti
penlrss eselusivft vîndare

Oferte cu referentă la

Berlin N. J. H. MOHR & Sohn
(881,1-2.) *’• H‘

dL CL- rlhrBij

1050-1903 sz. 
tlkvi.

Ărveresi hirdetmeny kivonai.
A fogarasikir. tOrvânyszek, mint 

telekkonyvi hatosâg, kozhirrâ teszi, 
hogy Or. Turku Jănos, vegreh,ajta- 
tdnak Monea Pavel vhgrehajtâst szen 
vedb elleni 241 kor. 50 filler tOke- 
kOveteles es jărulekai irânti vegre- 
hajtăsi ugyeben a brassbi kir. tor 
vbnyszbk (a fogarasi kir. jărâsbiro- 
sâg) teruletbn lev6 Sztreza-kercziso-

Cursul la bursa din Viena,
Din 11 Martie n. 1903.

Renta ung. de aur 4°/0 . .
Renta de corone ung. 4°/0
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2°/0 • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 3'/2°/0 . . . 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 
Impr. ung. cu premii....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta 
Renta 
Renta 
Rente
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........................

de hârtie austr..................
de argint austr..................
de aur austr.......................
austr. 4n/o de corone . .

. 121.15
99 50
92 90
99.15
99.25
94 05
99.25

199 —
159.25
100.55
100.55
121 55
101.10
154.10
15.87

739.—
684.50

19.10
117.15 

2740.32l/2
. 95.55
. 95.45

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Martie n. 1903.

Banonot rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. „ 18.70 ti 18.80
Napoleond’orL „ 19.04 n 19 08
G-albenl „ 11.20 n 11.30
Mărci germane „ 117.- r 111 08
Lire turcescl , 21.40 n —.—
Scris fone.Albina 5% 101. - 102 -
R ble RusescI „

rân fekvfi a Sztreza-kerczi sorai 173
sz. tljkvben foglalt Mbnea Pâvel,
Tarcea Tanâse, Oana Don neven âllo

366 hrsz. egbsz ngtlra 320 kor.
854 îl îî îî 74

1316 Î7 îî îi 30 îî

1340 îî îî îî 34 îî

1410 n îî 11 îî

1781 n îî n 14 îî

1900 îî îî 19 îî

2467,2461 n îî îî 34 îî

2538,2539, ( 90
2542 | n X?

2789 îî îî 38 îî

3165 îî n îi 10 îî

3284 w îî w 8 îî
3354 n 9 îî

3498 M îî îî 5 îî

3667,3668 n îî o 17 îl

3863 D îî n 17 îî

3959 îî îî 04 îî

790, 791 îî n 24 n
1297 33 îî

1337 n îî îî 56 îî

1345 n x» n 27 îî

1757 îî îî îi 11 r
1911 n n n 18 îî

2471 n îî îî 08 îî

2551 îî îî îi 5 îî

2925,2926 w îî îî 16 îî

3279 îî îî îî 4 îî

3336 îî îî îî 10 îî

3485, 3486 n îî îî 9 n
3598,3599 îî îî n 7 n
8738 îî îl îî 9 71

3923 3931 îî 1 îî 7 V
3963/1 îî îî w 07 îî

elrendelte 6s hogy a fennebb meg-

peștrn sesonul de primăvară
4 au sosit '.vî

novitățl de haine
pentru bărbați, copii și băețT, bune 
și ieftine la

B. ASCHER, 

Strada Porții Mr. li.

oooooooooooooooo

De vânzare
din mână liberă o casă9 
cu 5 odăi, 2 bucătării, grădi
nă, curte spațiosă, posiția cea 
mai frumdsă în Strada Căpi
tanului nr. 14 (Prund-Scheiu).

Informații tot acolo.

jelolt ingatlanok az 1903 evi Aprilius 
ho 16-ik napiân delelott 9 orakor, Sztre- 
za kerczisorai kozsbgben megtartan- 
d6 nyilvânos ârverbsen a megâlla- 
pitott kikiâltâsi ăron albi is eladatni 
fognak.

Arverezni szândbkozok tartoznak 
az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât 
keszpbnzben, vagy az 1881. LX t. cz. 
42 §-âban jelzett ârfolyammal sză 
mitott 6s az 1881. hvi november l-6n 
3333. sz. alatt kelt igazsâgiigyminisz- 
teri rendelet 8. §-âban, kijololt 6va- 
ddkkâpes drtbkpapirban a kikuldbtt 
kezbhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. cz. 170. §-a ertelmbben a bânat- 
pbnznek a birbsâgnâl eldleges el- 
helyezbserâl kiâllitott szabâlyszeru 
elismervdnyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogarason, 1903 evi februâr 
h6 2-6n napjân.

A kir. jârăsbirosâg mint tlkonyvi 
hatosâg.

Schupiter,
880,1—1. a. biro.

Săpun SCH OHT
u: 2E3 O :

■^41 s eu

Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și 

cel mai ieftin.

Clieia

Nu conține ingrediențe streine vStămătdre.

Se caretă pretutindeni

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

40 -40.(720,

t-CrUăcțt

ABONAMENTE

i

1

li

Bazeta Transilvani
Prețul abonamentului este:

1*  Pentru România și străinătate:
Has ... 10 

șâs§ Has... 89 
?e ua &a...............40

Pentru Austro-Ungaria: 
fcsm Hal . . Be 

Ha^ . . lâ 
h aaaa .... â4 .

r

o ®*c  o

ți
î U
98

99

99

Abonamente Ia numerele cu data de Duminecă:
Pentru Austro-Ungaria:
aa . ... 4 ei

?e 0se Hal . â s
taeâ Hal. . 1 s

Pentru România și străinătate:
a a . . . . . H fă*.

99

99

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

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

A<lmînista*ațiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI."

Abonamentele prin

-- - :*t

Plecarea și sosirea trenărilor flo slat reg. ua£. în Brașov.
VaBabil din 1 Octoh. st. n. 190$.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5’20 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p. m.

III. Trenul de pers. Ja ora 8'13 min. sAra.
IV. Tr. ace. la orele 6’45 m. dimin.

Dela Brașov la BucurescT:
I. Trenul de persone la ora 3'55 m. dim.

II. Tren accel. lâ orele 6’55 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11’40 a. m.
IV. Trenul accel. ia ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Glușiu).
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(ate legătură cu Tușnad la dra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la 6ra 10.46 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3’15 m. p. m.
Dela Brașov la ZernescT (gar. Bartolcmeiu

I. Trenul mixt la ora 9’2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 5*26  min. p. m.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes;
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.

II. Trenul mixt la ore 8’50 mim. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3T5 min. p. m. 

(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 10-4 m. săra.
II. Trenul de persone la ora 7’50 dim.

III. -Tr. accel. peste Olușiîî la 6. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9’27 min. sera.

Dela BucurescT la Brașov :
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m,

II. Trenul mixt, la ora 9’23 min. p. m,
III. Trenul pers., la ora 5.— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7’55 min. dim, 

(care circulă numai Vinerea dela Predeal).
Dala Kezdi-Oșorheiu la Brasov:

I. Trenul de persone 1» ore 8 25 m. dim.
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda ora 3’20
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5,17 dim.)
III. Trenul mixt, la ora 6’50 m. sera 

tare legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela ZernescT la Brașov (gar. Bartoiomeiu.}

I. Trenul mixt la ora 7’02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1T2 min. p. m.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov :
I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim

ii. Trenul de pers, la ora 14 3 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6’50 min. sera.

(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gyimes.)

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


