
RELACȚIUNEA,
Aiministratiunea și Tijografla 
Brașov, piața marc nr. 30.

Scrisori nefrancate nu -se 
primesc.

Manuscripte nu se retrimit. 
INSERATE ■

se primoso la Administra June în 
Brașov și la următorele 

BIROURI de ANUNȚURI :
In Vlena: la N. Dukes Naohf., 
Nux. Augenfeld & Emeric Lea
ner., Hein8icli Sclialek, a. Op- 
pelik Nachf., Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. Gold- 
berger, Ekstein Bemat, luliu 
Leopold (VIL Erzsâbet-kdrut).

PREȚUL ASERȚIUNILOR : o se
rie garmond pe o colona 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dose după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani

ANUL LXVI.

„gazeta“ iese în fie-care }i.
Atonamenie jenirn Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe ș^se luni 

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

Pentru România și străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șâso 

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

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

Atjonamentnl pentru Brasov
Adminfstrațiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 80. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe ș6șe 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 cor., pe ș6se luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un osom- 
plar 10 bard. — Atât abona
mentele cât și inserțiumle 
sunt a se plăti înainte.

r

Nr. 50. Brașov, LunI-Marți 4 (17) Martie.

Germanii austriac! și Ungurii.
Cu ocasiunea desbaterei budge

tary în camera deputatelor din Viena, 
câți-va representanță ai Germanilor 
austriac! și-au ridicat glasul în favo
rul conaționalilor lor din Ungaria, 
criticând politica de inaghiarisare și 
urmărirea cjiariștilor germani din Bă
nat și Ardeal cu procese de pressă 
împreunate cu cele mai aspre pe
depse.

Așa-dâr pe lângă creștinii-sociali 
ai lui Lueger, și pe lângă Cehî în
cep și Germanii liberali a se ocupa 
de sbrtea naționalităților de la noi, 
făcând observări despre tratarea ce-o 
întâmpină în deosebi Șvabii și Sașii 
în Ungaria.

Ce este mai bătător la ochi, 
chiar conducătorul partidului german 
progresist, — adecă a acelui partid 
liberai de odinioră, care a încheiat 
pactul dualist la 1867 cu Deak și 
ai sei, — a aflat de bine a lua în 
apărare naționalitățile nemaghiare și 
mai ales pe Germani față, cu politica 
de maghiari sare și de șovinismul din 
Ungaria.

Mai întâiu acest conducător ger
man (deputatul Schiicker) a făcut o 
paralelă între modul cum se trateză. 
naționalitățile în Austria și cum în 
Ungaria. Apoi a trecut la cestiunea 
raporturilor între cele două state 
dualiste și la cestiunea armatei, vor
bind de consecințele ce le-ar pute 
avă dăinuirea unui „șovinism nemăr
ginit", care este întrodus în pături 
largi ale poporațiunei, fără a fi prins 
în sînul ei rădăcini mai afunde.

Ce schimbare a vremurilor! Odi
nioră Germanii liberali austriac!, car! 
ajî se Jic progresiști, erau cumătrii 
buni cu Maghiarii și pentru lumea 
asta o fbie a lor nu și-ar fi ridicat 
odată vocea în apărarea causei Ger
manilor din Ungaria său chiar a al
tor naționalități din acestă țâră. Mer
geau mână în mână suprematiștii și 
centraliștii germani cu suprematiștii 
și centraliștii maghiari.

Cu timpul însă supremația Ger- 
l manilor asupra celorlalte popore din 
Austria a trebuit să înceteze și as
tăzi âtă-i că nu numai iau notă des
pre esistența Germanilor în Ungaria, 
dâr manifesteză simpatia lor față cu 
nisuințele lor de a-și apăra limba, 
naționalitatea și cultura germană.

Nu mai vorbim de pangermanii 
din Reichsrath, cari, după-cum a fă
cut deputatul Berger în ședința de 
Joi a camerei, cer de-adreptul dela 
ministrul-președinte Koerber ca să 
arate „la locul cuvenit în modul 
cuvenit", că „Germanii în Ungaria 
sunt datori de a-se supune legilor 
ungare, dâr că nu pot fi opriți a 
ține cu credință la nâmul lor și a 
cultiva și promova limba și mora
vurile lor".

Tote acestea sunt semne vedite 
că în sînul Germanilor din Austria 
au scăcjut fdrte. aprope sub zero, 
simpatiile de odiniără pentru Ma
ghiari și considerațiunile pentru po
litica suprematistă și centralistă a 
acestora.

De aici ar pută să învețe mult 
cei ce dau. necurmat nutremânt șo
vinismului și-l ațîța mereu în contra 
naționalităților și ar trebui s’ajungă 
odată a cunosce, că politica violentă 
de maghiarisare, departe a ajunge 
la scopul ei contribue numai la to
tala înstreinare a Maghiarilor de po- 
porele ce-i încunjură.

Politica dinastiei Habsburgice. 
Deputatul Berger, radical german, a pro
testat cu ocasiunea primei cetiri a proiec
tului de budget contra urcărei listei civile, 
criticând în mod ireverențios politica ur
mată de dinastia Habsburgilor. Președin
tele consiliului d-1 Dr. Korber a răspuns 
în mijlocul salvelor de aplause repetate 
de atacurile lui Berger, contra dinastiei. 
Corona, a Zis președintele consiliului, nu 
trebue să fie amestecată în discuțiile par
lamentului, de altfel politica dinastiei noș- 
tre, cea mai veche din Europa, a fost așa 
fel, încât a făcut totd’auna să fie respec
tată de lumea întregă. De sigur că pute

rea și prestigiul monarchiei nu vor fi clă
tinate prin declarațiunile d-lui Berger. Di
nastia nostră și Monarchia, adaugă d-1 de 
Korber, vor fi vecinie strîns legate de 
aceeași sdrte.

Sesiunea corpurilor legiuitore 
române a fost prelungită, prin mesagiu 
regal, până la 10 Martie st. v.

Sporirea armatei englese. Spori
rea budgetului și contingentului militar 
în Anglia a fost combătută energic din 
partea oposițiunei în camera comunelor. 
Ministrul de răsboiu Brodrik a declarat, 
că dorința Angliei de- a ave o armată 
puternică, s’a manifestat încă de pe timpul 
lui Napoleon. Evenimentele din Transvaal 
au arătat cât de mult este Anglia expusă 
la un moment dat de a se compromite, 
neavând armată îndestulătore și mai ales 
o disciplină seriăsă.

Contingentul militar va fi de 300.000 
omeni, dintre cari 40.000 în Africa de sud, 
er 120.000 se fie gala de resboiii la ori-ce 
moment pentru turburările cari s’ar pro
duce la hotarele Indiei. Trecerea torpililor 
rusesc! prin Dardanele și vestea că Rusia 
a cumpărat două vase mari de răsboiu, a 
determinat Anglia să se înarmeze. Rapor
turile dintre Anglia și Rusia sunt nesigure 
și ori-ce pregătire și întărire în Asia va 
risipi și îndepărta totă grija și neliniștea 
de astădi.

Probleme economice.
— Urmare. —

Pădurile. jO poddbă deosebită și bo
gății imense zac nefolosite și se perd de 
intemperii și bătrânețe în pădurile și co
drii noștri seculari — pe alocurea fdrte 
mulțî încă neatinși de secure. După de
scripția economică și comercială a pădu
rilor statului ungar de consilierul ministe
rial Albert de Bedo—Budapesta 1885 — 
comitatul Brașov posede în total 110,001 
jugăre pădure, din cari 35,209 jug. păduri 
de protecțiune, 68,844 jug. pe teren ab
solut de pădure, și 4948 jug. pe teren im
propriu de pădure; er după esențe și va- 

lore stejăriș 14,521 jug., făget cu alte 
esențe fruntjăse 67,987 jug., brădet piu 
27,493. Suprafața totală a pădurilor comi
tatului, ce cad sub prevederile § 17 art. 
XXXI de lege din 1875, sunt 109,979 jug. 
și 22 jug. ce nu cad sub § 17. Ele 
produc anual 223,366 m3 lemne, său 
54,466 fi. venit anual, seu 49 cr. de jugăr,

După posesori: 2 comune nu au de 
loc pădure, și 22 au; între cari 5 posed 
peste 10,000 jug., 3 au de la 5—10,000 
jug., 8 au de la 1—5000 jug. și 1 sub 1000 
jug. — Orașul Brașov posede 15,000 pe 
teritoriul propriu, 17,000 jug. pe teritoriul 
Săcelelor și 15,000 pe teritoriul domeniu
lui Branului. Pădurile comunelor săsesc! 
din Țera Bârsei sunt în genere binișor în
treținute, ale orașului pe teritoriul propriu 
chiar bune. Pretutindenea se vede mâna 
diriguitdre a omului de meserie, și se 
simt efectele culturei în favorisarea esen
țelor și speciilor de valdre, în detrimen
tul fagului și altor specii de mai puțină 
valdre.

Pentru punerea lor în esploatare și 
utilisarea lemnului produs, au contribuit 
mult diversele linii ferate, ce trec prin ele 
ori în apropiere, diversele ferăstraie, fa
brici de scânduri, de mobile de tot soiul, 
de parchete, de bețișdre de chibrituri, fa
brica de instrumente, de mobile curbate, 
dogărie, fabrica de celulosă (pastă de 
hârtie) etc., și mai pe 'sus de tote orașul 
mare în centru, cu debușeul însemnat 
pentru lemne de foc și pentru diverse in
dustrii. Conjuncturile comerciale esterne 
fiind favorabile, diferite sate săsescî au 
pus în esploatare mari laburi de pădure 
seculare din complexul eredit din moși 
strămoși — pentru facerea de ddge, tra
verse etc., după cari au încasat frumose 
sume de bani, de au ridicat diferite clă
diri monumentale și au întemeiat diferite in- 
stituțiuni de lumină, cultură și progres, 
și le-au asigurat pe acelea pentru multă 
vreme.

Acum și comunele lor rurale riva- 
liseză cu orașul Brașov în a împăduri 
cdste pleșuve, pripdre, goluri, poieîrt, 
prin a întineri și amenagia pădurile bă
trâne în depericiune și de puțină valdre— 
prin plantarea cu ghindă, stejărei, brad,
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Trei liturghii cetite.
De Alphonse Daudet

— Fine. —

Terminând liturghia cea dintâiu, ca
pelanul murmură: „Am isprăvit una" și 
ofta din adencul sufletului. Dăr imediat dădu 
sacristanului un semn și îndată — Chling- 
lingheling I — Chlinglingheling! — se în
cepe a doua liturghie și cu acesta fără
delegea lui Dom Balaguăre. „Repede îna
inte, repede, repede!" îi suna în urechi 
clopoțelul lui Garrigou, și nenorocitul preot 
obsedat de diavolul nesațului, răsfoiesce 
misalul cu nervositate,|șigcu grabă păcătdsă 
sare de la o pagină la alta. Se închină pe 
fugă, marcheză mai mult semnul crucii, 
ăr genuflexiunea o face numai pe jumă
tate, tote gesturile le scurteză, numai să 
isprăvescă mai curend. La evanghelie abia 
își ridică brațele și când își bate piep
tul la „Domine non sum dignus" în | 
loc de trei ori par’ că numai odată I 

își atinge pieptul. Capelanul și minis- 
trantul concurâză unul cu altul în 
grabă. Verseturile biblice și răspunsurile 
se rostesc de-odată, cuvintele se pronunță 
numai de jumătate, aprdpe fără să-șî des
chidă gura, ca să nu pjârdă nici o clipită, 
și în cele din urmă nu se aude, decât un 
murmur neînțeles : Oremus—ps—ps—ps.

Mea culpa—pa—pa.
Ca nisce călcători grăbiți, cari calcă 

strugurii în călcătore, găgăesc amendoi la- 
tinesca slujbei și nu rămâne din totul de
cât nisce silabe nearticulate.

„Dom—scumu dice Balaguăre.
„— Stutuo —“ răspunde Garrigou, și 

afurisitul clopoțel sună cu repeziciune, ca 
și clopoțelele cailor de poștă, cari alergă 
în galop. Cumcă liturghia ținută în acest 
tempo n’a durat mult, asta și-o pdte ori 
cine închipui.

„Astea ar fi două", (fise capelanul 
fără resuflare, și ou fața roșie-venătă și 
acoperită de sudori reci sare treptele al- i 
tarului și chlinglingheling! — chlinglinghe
ling! se începe liturghia a treia. încă câ- 
te-va minute și mergem în sala de mân

care. Dăr .ah ! Cu cât se apropie mai mult 
cesul ospățului, cu atât mai enervat de
vine bietul Dom Balaguăre de lacomia 
mâncării. Tabloul seducător i-se arată din 
ce în ce mai lămurit, crapii cei grași, cur
canii fripți — i-se presentă înaintea ochi
lor, își întinde mâna să apuce o bucată 
gustosă. Mâncările abureză, vinurile răs
pândesc un miros, ăr clopoțelul nebun și 
strident sună: „Repede, repede, tot mai 
repede!“

Der cum să mergă mai repede? DcSr’ 
abia își mai mișcă buzele, un singur cu
vânt nu mai articulâză — nenorocitul în- 
șâlă pe Dumne<jeu cu o liturghie întregă! 
— Și dintr’o ispită cade într’alta, întâiu 
sare un pasagiu, apoi două; capitolul cu
tare îi este prea lung, nu-1 citesue pănă în 
capăt, cetesce evangheliași rostesce „Credo'1 
mai mult în gând, sare peste „Pater noster“ 
și se aruncă cu sărituri sălbatice drept în 
ghehenna. Nerușinatul Garrigou (apage 
Satanasl) îl urmeză cu siguranță surprin- 
dătore, întorce de-odată două foi, se îm- 
pedecă de pupitre, restdrnă canele cu apă 
și vin și sună clopoțelul' de te asurdesce.

Publicul evlavios se uită la tote aces
tea cu mirare. Nu înțeleg nici o vorbă, nu
mai din mișcările preotului mai pot.'cundsce 
pănă unde a ajuns cu slujba, așa că unii 
se ridică în picidre, er alții îngenuncheză, 
er alții șed, când ar trebui să se șcdle, și 
totul este o harababură neînțelesă....

Departe în răsărit d’asupra peșteriii 
din Vifleim strălueesce stăua de Crăciun. 
Ea se îngrozesce de celea ce le vede și 
se ascunde cu încetul.

„Părintele rostesce prea repede — 
nu pot să-l urmez", șoptesce bătrena mar- 
chisă și dă cu mirare din cap. Magistrul 
Arnoton cu nisce ochelari mari pe nas 
răsfoiesce în cartea sa de rugăciuni și nu 
se pdte orienta, unde e slușba. In sferșit 
preotul „7/e missa esP, ăr comuni
tatea întregă îi răspunde „Deo grațios", 
veselă și ea, că se pdte așeZa la ospăț.

Nu trecură nici cinci minute și ca
pelanul ședea la masa încărcată din refec- 
toriu. Un sgomot asurZitor, rîsete și vese
lie în tote părțile. Dom Balaguăre rupse 
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molid și pin, în locul fagului și stejarilor 
istoviți de bătrânețe.

Și era și timpul de a-se produce o 
schimbare și la dânșii cu privire la unele 
păduri. Autorul acestor rânduri cunosce 
de vr’o 35 ani o mare pădure de stejar 
de la Codlea, traversată de șosea și în 
fie-care an a trecut prin ea de mai multe- 
orî, der nu-și pote da semă, că vre-un 
singur copac ar fi crescut cu 1 metru în 
înălțime din ceea-ce era înainte, și-au des- 
voltat toți corănele în lături, da, inse 
mulți din ei au cădut pradă timpului, 
omului, intemperiilor. Acum ni-se pare, că 
este pusă în tăiere. Decă tăierea se făcea 
cu 35 ani înainte de acâsta, ea putea să 
fie adi tot așa de înaltă de 15—20 m. și 
20—25 cm. de groși copacii — și mult 
mai desă și mai bine încheiată. Și altă 
valore represintă și alt venit aduce o pă
dure tînără de stejar de 35—40 ani, decât 
una bătrână intrată în depericiune cu co
pacii rași, și sarbădă ca pășune de vite. 
Pe alocurea făgetul a fost schimbat și 
dissiminat cu brad, molid și pin, ori cu 
stejar. Unele comune îșl au forestierii lor 
proprii, altele au câte 2—3 asociate la 
daltă. Vom dice der și noi cu refrenul 
public: Sunt buni gospodari și buni chi- 
vernisitori Sașii.

Nu mai puțin bine ar pute se stea 
și Românii din Țera-Oltului, căcî muma 
natură i-a înzestrat cu dărnicie și pe ei. 
Făgărașul posede în Carpațî și în comuna 
Perșanilor, ce descinde spre Olt, în total 
168,779 jug. pădure, din cari 50,051 jug. 
păduri de protecțiune, 114,338 jug. pe te
ren absolut de pădure, și 4390 pe teren, 
care nu este specific de pădure. După 
esențe și specii pădurile lui se împart în: 
păduri de stejar pur 9,509 jug., făget cu 
alte specii 118,496 jug., brad și alte reși- 
nose 40,774 jug. Ele dau la daltă anual 
334.099 m3 lemne, seu un venit de 43,386 
fi., seu câte 27 cr. de jugăr.

După posesori se împart: domeniale 
(ale statului) 37,954 jug. (din cari 1095 
jug. stejăriș, 15,667 jug. făget și 24,483 
brădet), ale comunelor sunt 107,985 jug., 
ale corporațiunilor și persanelor biseri
cesc! 3966, ale proprietarilor particulari 
12,554. Suprafața totală a lor ce cade sub 
prevederile § 17 art. XXXI de lege 
din 1875 159,028 jug., și cele cari nu cad 
sub prevederile acelui art. 17 — 13,751 
jug. In comitatul Făgărașului sunt 22 sate, 
cari nu au pădure și 59 au, în total 88. 
Din cele ce au 2, posed peste 10,000 jug., 
8 între 5—10,000 jug., 29 între 1000—5000 
jug. și 20 sate de la 1 —1000 jug. Păduri 
domeniale sunt la 22 sate, comunale la 
54 sate, bisericesc! la 15 sate.

Prin urmare proprietatea silvică nu 
este mai puțină, ori mai rău distribuită la 
Români, decât la Sași, nici ca întindere, 
nici ca esențe de valore, și pădurile din 
Țera-Oltului ar pute să fie un isvor fru
mos de venit și avuție pentru comune și 
particulari. Așa ar fi se fie, der nu este 

o aripă de găină și își mulcomia mustră
rile de consciință cu sauce aromat și vin 
dulce. Și sfinția sa rnânch și bău atât de 
lacom și atât de mult, încât în noptea 
aceea muri, lovit de apoplexie, fără se fi 
avut atâta timp, ca să se pocăiescă.... Di- 
mineța se presentă în ceriu cu capul tăr- 
băcit de larma și vârtejul ospățului, și 
ori-cine își pote închipui, cam ce primire 
i-s’a făcut acolo.

„Să pieri din vederea mea, creștin 
rău ce ești 1“ îi strigă judecătorul. „M’ai 
înșelat cu o liturghie! — în locul aceleia 
o să-mi slujescl trei sute, și numai după 
aceea vei fi ispășit, după-ce în capela ta, 
și în presența tuturor acelora, cari prin 
tine și cu tine au păcătuit, vei fi slujit 
acele trei sute de liturghii!“

Asta-i adevărata istorie a lui Dom 
Balaguăre așa cum se povestesce în țera 
măslinelor.

Castelul domnilor de Trinquelage s’a 
ruinat de mult, der pe culmea de Ventoux 
tot mai stă capela, încunjurată de stejari 
înalț! și verdi. Ușa capelei a eșit din țî- 
țîni și vântul suflă în capelă. Pe pragul 

așa, căci ceea-ce a fost de valore și ușor 
accesibil, s’a tăiat și distrus din ignoranța 
dmenilor și din lipsa de prevedere și scru
pul a autorităților. Frumdsele dumbrăvi 
de stejar sunt, dâcă nu nimicite și devas
tate cu totul, der mare parte numai tufi
șuri de puțină valore, deteriorate și îm
bătrânite, și acelea prin pășunatul cu vi
tele. — Pe multe locuri pe aceeași cale 
și mijldce au dispărut esențele de valore 
cu totul, der s’au întins grozav mestece
nii, arinii, ori pleșile și pondrele. Pădurile 
de stejar cărate și bune de esploatare seu 
că au fost luate la segregare de cătră 
stat și foștii nobili, ca allodiale — er din 
pădurile de brad mai mult de jumătate 
le-a luat statul pe sema sa, și comunelor 
le-a dat la locuri greu de esploatat și 
de scos.

(Va urma.)

Situația în Turcia europenă.
Ori câte sforțări și-ar da puterile, ca 

să mențină intactă suveranitatea sulta
nului, ori câte șiretenii și forță ar între
buința pentru a ține pe creștini subjugați 
și robiți ca până acum, tdte sunt'în zadar. 
Un vânt răcoritor, un aer de libertate și 
de viață nouă a suflat în întrega Mace
donie.

Ultimele vești — scrie „Gronica“ 
din Bucuresci — pe cari le primim din 
Turcia, sunt din cele mai îmbucurătore pen
tru causa creștinilor și forte sdrobitore pen
tru Turci.

Toți creștinii Români, Bulgari și Greci 
s’au înțeles între ei, ca să spioneze tdte 
mișcările trupelor turcesc!. E destul, ca 
trupele de urmărire să mărgă într’o co
mună, pentru-ca tote satele din prejur la 
distanțe destul de mari să afle despre 
acesta și în consecință să ia tdte măsurile 
necesare.

Pretutindeni gendarmii turci găsesc 
hanurile închise și locuitorii nevăduți, ne- 
avend mâncare nici pentru ei, nici pentru 
caii lor. De multe ori ei sunt siliți să ddrmă 
pe câmp în ploie și ninsdre.

Toți creștinii sunt inarmați cu pusei 
și cu pistdle, pe cari le cumpără forte 
ieftin de la membrii comitetului mace- 
donen.

Un creștin din Bitolia luându-se la 
certă cu un turc, l’a bătut și omorît pe 
stradă.

Mulți bogătași turci au început să-și 
vândă moșiile, de orece nu găsesc lucră
tori, cari să le mai muncăscă în condițiile 
de până acum, și chiar decă ar găsi, sunt 
nesiguri în fie care moment de vieța lor.

Pe fețele Turcilor nu se vede decât 
grija și obosela, în ochii lor nu se citesce 
decât spaima și desperarea.

De aceea creștinii au tot dreptul să 
dică, că stăpânitorii lor sunt pe ducă, er 
Turcii să credă, că sfîrșitul domniei lor s’a 
apropiat.

ei a crescut iârbă. Prin colțurile altarului 
și-au făcut cuiburi pasările. Der în fie-care 
an în noptea de Crăciun ruinele se lumi- 
neză. Țăranii, cari se duc la slușba de 
miedul nopții, văd capela luminată de lu
minări invisibile, cari ard liniștite, fie 
timp frumos ori furtună.

Ori cât de ridicol seu de necredut; 
s’ar părâ, însă un țăran din comuna ce 
pârtă numele Garrigou, probabil un des
cendent al lui Garrigou, mi-a spus, că 
odată rătăcindu-se în sera de Crăciun pe 
drumul ce duce la Trinquelage, a vădut 
următorele: Pănă pe la orele unspredece 
era întunerec și liniște. Cătră medul nopții 
însă, audi în turn sunet de clopot, care i-se 
părea că vine de departe. Și Garrigou 
vădu cum pe poteca îngustă se iviau lu
mini și nisce figuri ca de umbră. Aprdpe 
de capelă audi vorbele:

„Bună sera, maister Arnoton!"
„Bună sera, bună sera, dmeni buni!"
După ce intrară tdte figurile în ca

pelă, țăranul, care nu se temea de stafii, 
se apropia de ușă și vădii prin crăpătură 
o scenă ciudată.

Deputății cehi din Viena au reușit 
să strîngă numerose^ sume de bani pentru 
insurgenții macedoneni.

Deputatul’ceh Clofack, s’a dus la So
fia, ca să înmâneze comitetului sumele 
adunate. Tot-odată s’a dus Ia granița bul
gară pentru a se convinge de visu despre 
situația locuitorilor din Macedonia.

La întorcere în Viena, Cehii vor in
terpela guvernul austriac în cestiunea ma- 
cedonenă.

*
O bandă bulgară a omorît aprope 

de Seres, pe un preot român și pe o fată 
tînără româncă.

Oausa omorului, se (Jice, că a fost 
faptul că atât preotul cât și fata au ară- ' 
tat gendarmilor locul unde se găsesc 
bandiții.

De asemenea la Bitolia bogatul co
merciant grec, Duma, a fost omorît de un 
agent bulgar, fiind-că n’a vrut să dea 
suma de bani cerută de comitet.

De la Asociatiunea meseriașilor 
noștri.>

Asociațiunea pentru sprijinirea învă
țăceilor și sodalilor români (Brașov), și-a 
ținut eri, Duminecă, adunarea generală 
anuală în localul său din strada Orfanilor. 
Au participat mejnbrii în numer frumos, 
dovadă de interesul, ce se manifestă față 
de acestă societate atât din partea inte
ligenței ndstre din Brașov, cât și din par
tea meseriașilor.

Adunarea, care a decurs în cea mai 
perfectă armonie și dragoste frățescă și 
în cursul căreia nu s’a ivit nici o notă 
discordantă, a fost deschisă de președin
tele d-1 loan Socaciu, profesor, printr’un 
discurs ținut la nivelul însemnătății actu
lui ce se sevîrșia, discurs, care a fost viu 
aplaudat și care în partea sa meritorie a 
accentuat o salutară inovațiune luată de 
laboriosul comitet, anume: că comitetul a 
pus o deosebită solicitudine întru căuta
rea și aflarea mijlocelor prin cari s’ar pute 
introduce un control serios asupra elevi
lor în ce privesce purtarea lor morală, 
progresul în însușirea respectivei me
serii și tratarea din partea măestrilor 
stăpâni.

îndată după deschidere s’a ales o 
comisiune verificătore în personele d-lor 
I. Aron, G. Bucă și Căpățină.

S’a cetit apoi, prin d-1 secretar Dr. 
Lacea, profesor, raportul comitetului pe 
anul de gestiune 1902. Vom publica acest 
raport în estenso. De-ocarndată amintim, 
că comitetul a ținut 14 ședințe, a plasat 
în decursul anului 88 ucenici la diferite 

I meserii, numărul total al elevilor români 
aflători adi în Brașov e de 279. S’au îm
părțit haine la 116 ucenici din fundațiu- 
nea binefăcătorilor Mihail și Elisa Stroescu. 
In 1902 s’au liberat calfe un număr con
siderabil.

' Toți dmenii, cari trecură adineaori 
cu pași neaudiți pe lângă dânsul, steteau 
în biserica ruinată în grupuri solemne; 
dame nobile în haine de brocat, cu părul 
frisat și cu dantele fine, nobili cu haine 
împodobite, țărani în costume, cum purtau 
odinidră strămoșii noștri, der toți păreau 
așa de obosiți și palidi. Cucuvaiele și li- 
liacii, spăriați, sburătăceau în jurul lumi
nilor, cariardeau c.ajîntr’o ceță și un bărbat 
cu nisce ochilari mari de oțel îșl scutura 
mereu peruca sa nâgră, în care se acățâ 
o pasăre de nopte, care bătea fără sgo- 
mot din aripi.

La treptele altarului îngenunchia un 
om mic bătrân și scutura în desnădejde 
un clopoțel, care nu dedea nici un sunet, 
er un preot îmbrăcat în odăjdii mucedite 
se mișca în stânga și în drepta și dicea 
rugăciuni, pe cari nimeni nu le audia.

Acesta era Dom Balaguăre, care 
slugia liturghia a treia.

— st. —

Raportul casei a fost cetit prin d-1 
I. Murăroiu, adunarea convingendu-se de 
mersul bun, solid și îmbucurător al stării 
materiale a Asociațiunei. D-1 prof. I. G. 
Panțu, membru în comitet, a ușurat 
mult purtarea socotelilor prin sistemi- 
sarea contabilității, ce s’a introdus la Aso- 
ciațiune, sistem pe care l’a urmat cu 
zel și pricepere d-1 I. Murăroiu, conta
bil. Adunarea li-a votat mulțumită. S’a 
cetit apoi raportul comisiunei censurătore 
(d-nii T. II. Pop și losif Oncioiu) prin care 
se constată, că socotelile au fost aflate în 
cea mai bună ordine. S’a votat apoi bud
getul pe 1903 și la urmă s’a procedat la 
alegerea noului comitet.

S’a propus următorea listă, care vo- 
tându-se unanim, noul comitet s’a consti
tuit îndată din următorii domni: N. Pelra- 
Petrescu președinte, E. Precup vice-preș., 
Haler cassar, Rom. Frateș secretar. Mem
brii : Petru Pop, loan Socaciu, 1. C. Fanfu, 
I. Savu, Gioflec, I. Mttrăroiu, N. Balea și 
Platoș. Adunarea aclamâză și primesce cu 
satisfacție acestă nimerită alegere, er noul 
president d-1 N. Petra-Petrescu mulțu- 
mesce pentru onorea și încrederea ce i-se 
dă și promite, că precum în trecut așa și 
în viitor își va da tote silințele, ca să co- 
răsptindă chiămărei sale, spre binele și 
progresul societății.

In comisiunea censurătore a socote
lilor au fost aleși d-nii T. H. Pop, losif 
Moldovanu și M. Jiga.

Adunarea se închide și membrii se 
depărteză pe deplin mulțumiți de ceea-ce 
s’a făcut în cea mai esemplară ordine, 
armonie și însuflețire. Dea Dumnedeu, ca 
tot așa să fie și în viitor.SOIRILE DILEI.

J
3 Martie v.

Procese de pressă. La 21 Martie se 
va judeca înaintea Curții cu jurați din 
Budapesta procesul de pressă intentat d-lui 
Svetozar Hurban-Vajansky pentru două 
articole publicate în „Narodn. Novine“ 
din Turoț-St.-Mărtin. Alt proces de pressă 
i-s’a intentat d-lui Antonin Novak pentru 
două articole din „Narod. Novine“, și al 
treilea proces i-se face cjiarului „Obzor“ 
din Lipto-Rozsahegy — tdte pentru „agi
tație contra unei naționalități.14

Representanța comunală a orașului 
Brașov este convocată în adunare gene
rală ordinară pe Mercurî 18, eventual Joi 
19 Martie 1903 la orele 3 p. m. în sala 
din casa Sfatului. La ordinea (jilei sunt 
27 obiecte.

Casinaromână. Adunarea generală de 
eri după amedi a întrunit un fdrte mare-nu
măr de membrii vechi și noi. Semn îmbu
curător de inleresare, mai vină pentru mer
sul și prosperarea viitore a casinei ndstre. 
După-ce comitetul de până acum și-a pre- 
sentat raporturile, cari au fost aprobate 
de adunare, și-a dat dimisia și s’a pro
cedat la alegerea noului comitet, care însă, 
pentru a fi mai bine pregătită, a fost 
amânată pe una din dilele urmatore.

Papa și Austriacii. Deputațiunea 
asociaților școlare din Austria, care a ple
cat la Roma ca să felicite pe papa, a fost 
primită alaităeri, în cabinetul de lucru al 
pontificelui. Deputațiunea i-a presentat po- 
tretul priucipelui moștenitor al Austriei 
Francisc Ferdinand, pictat de cunoscutul 
pictor Lippay. Papa a fost forte mișcat 
de acest cadou. Cu o voce tare și vibră- 
tdre de bucurie, papa a dis, că principele 
moștenitor Francisc Ferdinand, favoritul 
seu, nu pute să-i facă altă bucurie mai 
mare, decât aceea pe care i-o face acum, 
trimițindu i o deputațiune școlară cu por
tretul principelui, care i-a mișcat așa de 
adânc inima, încât nu va uita nici-odată 
aceste momente de mulțumire adâncă su- 
fletescă. Când Monseignorul contele de 
Lippe i-a spus că portretul e făcut de 
pictorul Lippay, care prin căsătorie e în
rudit cu vechea familie de papi Rezzonico, 
papa răspunse rîdând : „Cu atât mai bine I 
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Binecuvântarea mea ce dau pictorului se 
unesce cu binecuvântarea predecesorului 
meu“. La despărțire, papa dise deputa- 
țiunei: „Arătați principelui moștenitor, fa
voritul meu, că-i mulțumesc călduros și 
din inimă pentru darul neprețuit, ce mi-a 
trimis prin deputațiunea școlară. Voiu 
păstra portretul în camera mea de lucru".

împăratul Wilhelm în Roma. Din 
Roma se anunță, că împăratul Wilhelm 
va sosi acolo la 2 Maid n. și va petrece 
în Roma pănă la 6 Maiu.

Esamenele la școla de răsboift din 
Viena. Sub titlul acesta am publicat în 
Nr. 48 numele celor 5 ofițeri români, cari 
au trecut cu succes bun acel esamen greu. 
Completăm ulterior acea listă prin numele 
unui al șeselea Român, care a reușit, 
anume d-I Aurel Cosgaria de la regimen
tul 5 de infanterie.

Bal și concert la Monastir. Citim 
în „Conservatorul" : Pe când pretutindeni 
se discută sortea Macedoniei, la Monastir 
petrecem. Și tot Românii sunt acei, cari 
iau inițiativa. Sâmbăta sera au închis car- 
nevalul printr’un concert urmat de un bal, 
care a avut un mare succes. Sala teatrului 
Abdul-Kerim-Pașa era plină. Cum ocasiile 
de a se distra cineva și de a audi o mu
tică alesă lipsesc aprdpe cu desăvârșire 
la Monastir, biletele de intrare au avut o 
mare căutare. Concertul a început cu 
imnul Sultanului, aranjat de d-1 Ștefă- 
nescu, cântat de elevii liceului românesc 
în limba turcă. D. Miu Dafin, laureat al 
Conservatorului din BucurescI, a executat 
cu multă măestrie pe ^violoncel, acompa
niat de piano de d-na Libertatea Vaian, 
mai multe bucăți, dintre cari „Gavotte" 
de Popper, „Mignon", „Berceuse" și „Chan
son d’Amour" de Dimitrescu au fost forte 
aplaudate. D-na Vaian, escelentă pianistă, 
drăgălașe în costumul de țărancă din Me
hedinți, a cântat la piano mai multe doine 
românesc!, dintre cari „Nunta țărănescă" 
de Wiest a fost forte gustată de public. 
Elevii liceului român a cântat, sub direc
ția eminentului lor măestru de musică 
d-1 1. Nicolescu: a) „Corul vânătorului" 
de Mendelsohn, „Țera mea mușată", „Bar
carola" de Vachman, „Pe lacul lin" de 
Schuman, „Cucuruz" de Humpel și altele. 
La 11 s’a început balul. Oâțî-va elev! ai 
liceului nostru, îmbrăcați țărănesce, au 
jucat câteva danțuri naționale, ca „Hora 
Voinicescă", „Banul Mărăcine", „Romanul", 
„Matelotul", etc. „Banul Mărăcine" a fost 
bisat și aplaudat cu multă plăcere. Dan- 
țurile naționale au făcut mare plăcere 
străinilor și o bucurie nespusă Românilor, 
cari pentru un moment aveau ilusia de a. 
fi în țera românescă... Printre invitați era 
și Ali-Riza Pașa, guvernatorul vilaetului, 
comandantul general ad-interim al corpului 
3 de armată.

La Universitatea din Bucuresc! 
sunt înscriși anul acesta 4055 studenți, 
afară de cei de la teologie. Studenții sunt 
astfel repartiseți: 2648 la Facultatea de 
drept; 693 la cea de medicină; 384 la 
litere și 330 la științe.

Din Jebeliu. Procurorul din Timișora 
primise mai deunăcji o scrisore anonimă 
din Jebeliu în care era acusată femeia Va- 
canintu, că și-ar fi otrăvit bărbatul. In 
cursul cercetării medicii Dr. Fischer din 
Ciacova și Dr. loan Maior din Jebeliu, 
cari au avut în tratament pe bărbatul 
declarat, au mărturisit că el a murit de 
pneumonie. Acuma s’au pornit cercetări 
pentru descoperirea anonimului.

Lawn-Tennis. Societatea de patinagiu 
din Brașov proiectezi a înființa pe locul, 
unde erna se patineză, două terene pu
blice pentru jocul „Lawn-tennis". Aceste 
terenuri se vor pute închiria cu ora de 
câte două grupuri de jucători: 2—6 per- 
sone. Fiindcă prima instalație va costa 
mult, societatea nu va pute realisa planul 
acesta, de cât în cașul, când s’ar anunța 
abonați în număr suficient. Prețurile de 
abonament ar fi cam următorele: Un te
ren cu instrumentele de joc (4 Rackets 
și 6 mingi) și un băiat pentru adunarea 

mingilor; câte 1 dră de 2 ori pe săptă
mână:
1) Pentru tdtă vara (April — Oct.) 25 cor.
2) „ o lună 5 cor.
3) „ 1 dră 80 b.
Oei ce doresc a se abona, se se anunțe’cât 
mai curând la d-1 profesor Dr. KarlJahn, 
dedrece ora de joc se va pută alege în 
ordinea după cum se vor face anunțările.

Teatru german. Mâne Marți se va 
representa pentru prima dră opereta în 3 
acte „Der Landsknecht11 de Franz Wer- 
ther.

Al doilea parastas solemn
pentru binefăcătorii Mesei studenților.

Eri, Duminecă, în 15 Martie n. s’a 
ținut la biserica Sf. Nicolae din Scheiu 
(Brașov) a doua liturghie cu parastas pen
tru odihna vecinică a iubiților răposați, în 
amintirea cărora s’au făcut dona.țiuni la 
Masa studenților de la gimnasiul nostru 
din localitate. Era de față corpul didactic 
și elevii, precum și un mare număr de 
credincioși. Liturgia și parastașul Ie-a să- 
vîrșit părintele Dr. V. Saftu, asistat de 
părintele diacon I. Prișcu. Cu acestă oca- 
siune părintele Dr. Saftu a rostit o pre
dică mișcătdre, care a înduioșat pănă la 
lacrimi pe număroșii credincioși. Publicăm 
aici predica acesta:

„In numele Tatălui și al Fiului și al 
sfântului Duch....

„Jir pe binefăcătorii Mesei 
acesteia, vii și morțî, pome- 
nesce-i Domne întru împără
ția Ta".

(Din rugăciunea, ce se 
rostesce dilnic la Masa 
studenților).

I.
Iubiților școlari!

Astfel vă rugați în fie-care di aceia 
dintre voi, cari ați fost și sunteți vrednici, 
să vă împărtășiți de prândul gratuit. Trei 
sunt condițiile indispensabile, de la cari 
depinde esclusiv acestă a voslră vredni
cie : 7) Purtarea morală. 2) Silința la în
vățătură și 3) Serăcia.

Ori-care dintre voi toți, câți sunteți 
aici, voiesce cu energie, pdte ave o pur
tare morală esemplară și se pdte distinge 
în învățătură între colegii săi. Deci împli
nirea celor două condiții dintâiu depinde 
numai și numai dela voi; n’aveți decât să 
vreți, și al vostru individual este lăudabi
lul merit.

A treia condiție, serăcia, durere, de 
mii de ori durere, este o bolă aprope ge
nerală a mult cercatului nostru neam ro
mânesc.

Voi, dragii mei elevi, în acestă pri
vință n’aveți vină, nici cât e negru sub 
unghie.

Câți nu sunt între voi de aici din 
loc și veniți din tote părțile românismului, 
asemenea slăbănogului din sfânta evan- 
gelie de astădi: debili de constituție, slabi 
și palidi!

Câți dintre voi.—cari vă luminați min
tea și vă încăldițl inima din nesecatul is- 
vor al scumpelor ndstre școle române or
todoxe din loc, flămând! și lihniți de fome, 
pentru-că pdte odată ori de două ori pe 
săptămână gustați o ciorbă, o supă seu o 
mâncare caldă — u’așteptați cu nerăbdare, 
asemenea slăbănogului, ivirea unor bine
făcători, cari să vă dică celor vrednici: 
veniți, dragii mei, și vă stîmpărați în- 
spăimentătdrea fome, care vă chinuesce 
în frageda vostră tinereță!........................

Apoi după ce v’ați săturat, să nu vă 
rugați: „Er pe binefăcătorii mesei acesteia, 
vii și morți, pomenesce-i Domne întru îm
părăția ta “ ?................................................

Apoi, după ce veți părăsi băncile 
șcdlelor ndstre, să nu ve mai aduceți a- 
minte de ele?! Se nu cântați din tote pu
terile vostre, ori pe unde veți ajunge, să 
le faceți cinste și fală, iubind cu fapta din 
tot sufletul și din totă inima vostră scumpa 
ndstră Biserică și iubitul nostru neam?!

Nu, dragii mei școlari: De acest pă
cat strigător la ceriu să ve feriți ca de 
foc! Nerecunoscința față de biserica și 
neamul vostru, nerecunoștința față de bi
nefăcătorii voștri, este cea mai ordinară 
însușire oinenescă. Omul nerecunoscător 
față de biserica și neamul său trebitie să 
se stingă de pe fața pământului, cum se 
topesce oera de fața focului...

Der cine sunt binefăcătorii voștri mai 
de aprdpe?

II.
Iubiților profesori de la școlele medii, 

comerciale și reale!
Al vostru este incontestabil meritul, 

că acestă frumosă, nobilă și umanitară in
stituție, care se chiamă „Masa studenți
lor", s’a înființat și esistă! In frunte cu 
neobositul și harnicul vostru director, Vir
gil Onit-iu, ați muncit și munciți fără pre
get, ca nobilul vostru rod să crescă și să 
înflorescă! Deși mari și multe sunt greu
tățile, cari le-ați -întâmpinat și le întâmpi
nați, nu desnădăjduiți, munciți cu tărie 
neclintită înainte, căci bunul Dumnedeu, 
care le vede tote, va încununa cu cunună 
de lauri mândra vostră muncă!

Voi, dragii mei învățători de la șco- 
lele ndstre primare, de la început ați spri
jinit cu drag cu obolul vostru nobila Masă 
a studenților! Sunt sigur, că veți continua 
și pe viitor a vă împlini cu conștiință și 
în a.pestă privință datorința vostră!

III.
Și acum mă întorc cătră voi
Scumpii și dragii mei parochieni\
V’am spus, cum se aprecieză vredni

cia școlarilor, cari îșl stâmpără înspăimen- 
tătorea fome la Masa studenților! Ori de 
unde ar fi elevul, de aici seu din ori-care 
parte de pământ călcat de picior româ
nesc, decă întrunesce cele trei condiții 
amintite, — vrednic este.

Noi, cu toții, parochienii acestei sfinte 
biserici, nu ne prea putem lăuda, că avem 
de unde să trăim cu îmbelșugare. Cu toții 
din propria pățanie am învățat, să prețuim 
năcasurile și lipsa. Deci, în spiritul sfânt 
al curagiosului, înțeleptului, binevorbito- 
rului și mai presus de tdte al marelui și 
neîntrecutului binefăcetor, Archiereu Nico
lae de la Mira Lichiei, patronul sfintei nds- 
Ire biserici, se ne deshidem inimile și cu 
căldură și entusiasm să sărim într’ajuto- 
rul tinerilor flămândl și lipsiți!

Și în acest nobil entusiasm să nu ne o- 
prim pănă atunci, pănă când în pace, dragos
te și bună înțelegere demnă de invidiat, nu 
vom vede din mica petricică „Masa stu
denților" înălțat alăturea de mândrul nos
tru Sion românesc „scumpul și mult do
ritul Internat*, atât de indispensabil pen
tru educația propriu disă a școlarilor noș
tri, cari singuri ne garanteză viitorul bi- 
sericei și al neamului nostru!...................

*
Și acum pare că văd înaintea ochi

lor mei mărețele umbre ale fericiților în 
Domnul, al căror parastas astăzi îl să- 
vîrșim.

Nu-i vedeți și voi, iubiților creștini ?... 
Nu le cetiți din zîmbitorea lor față nes
pusa bucurie a inimei lor?........................

Veniți der cu toții, bărbați și femei, 
tineri și bătrâni, preoți, profesori, învăță
tori și școlari, se ne plecăm cu venera- 
țiune genunchii noștri și se ne rugăm cu 
credință ferbinte și neclintită:

Tu, Ddmne, Dumnedeul strămoșilor, 
moșilor, părinților și fraților noștri, pri- 
mesce în fericitul Tău sîn nobilele su
flete ale scumpilor noștri adormiți:

Carolina Andreica n. Palade, Mihail 
Andreica, Idna Bădilă, loan Bădilă, Vale- 
riu Bologa, Moise Branisce, George Bu 
reția, Ștefan Coleș, Nicolae N. Ciurcu. Dr. 
Ioan David, Zoe N. Dima, Iosefina Dr. I. 
Hosan, Etena G. Ioan, Ana cav. loanete 
n. Gomboș, Diamandi Manole, Iosif Maxim, 
Laurențiti Maximilian, Iordan Munteanu, 
Andreiu Mureșianu, Iosif Orbonaș, Ana Pa- 
raschiv, Grigore Paraschiv, Ioan Paraschiv, 
Ioan Petrie' Romul Petrie, Virgil Popea, 
Andreiu Popoviciu, Ludovic Roman, Au
relia Săcăreanu, Maria Săcăreanu, loan 
Sima, Sofia Sima, Haralambie Stănescu, 
Vasile A. Ureche.

George Boeriu, Viorel Chirtop, La- 
dislau David, Ioan Dimitriu, Dr. Augustin 
Dosa, Eugenia I). Eremie, Nicolae Ere- 
rnias, Maria G. Grădinar, Ștefan Herța] 
Ioan lonaș, Gerard Lâszld, Carolina I. 
Lengeru, Elena Marin, Elena Mocan, Ioan 
Moga, Cornel Munteanu. Nicolae Munteanu, 
Ioan Nenițescu, Sava Nicoră, Dionisie Nis- 
tor. Lucia R. Petrie, luliu Pipoș, Sabin 
Piso, Maria G. Pop, Nicolae Pop, Traian 
Vasilie Pop, Elisabeta Popa Născu, Hor
tensii! Popea, Dr. Pompiliu Popescu, Mă- 
rinel los. Pușcariu, Dominic Rațiu, Radu 
Stinghe, loan O. Tăraș, Henrieta Vauthier, 
Traian Metianu și Mariora Sim. Teodor.

Tu, Ddmne al puterilor, fi cu noi, 
ca să putem să ne realisăm scopul sfânt 
întru preamărirea Ta, a scumpei ndstre 
biserici și a mult cercatului nostru neam 
românesc!

„Er pe binefăcătorii Mesei acesteia, 
vii și morți, pomenesce-i Domne întru 
împărăția Ta! Amin!"

Literatură.
A apărut:

„Documente* privitdre la trecutul 
Românilor din Scheiu (1812—1845), publi
cate cu cheltuiala Bisericei Sf. Nicolae din 
Brașov (Scheiă) de Dr. Sterie Stinghe. Vo
lumul III. Brașov. Tipografia Ciurcu et 
comp. 1903.

Acest volum cuprinde un period din 
cele mai importante ale istoriei bisericii Sf 
Nicolae, care ca nici una din bisericile or
todoxe din țeră, în urma favorabilei situa- 
țiuni materiale, la care a ajuns prin do- 
națiunile primite de la ctiitorii și înteme
ietorii ei, a dobândit de timpuriu o. consti- 
tuțiune a ei proprie. E lăudabilă sîrguința 
cu care d 1 Dr. Stinghe dă la lumină im
portantele documente din istoria bisericei 
Sf. Nicolae.ULTIME SCIRI.

Petersburg, 15 Martie. Sub pre- 
sidiul ministrului de interne Plehve 
s’au început lucrările comisiunei în
sărcinate cu reformele administrative 
în guvernamente.

Londra, 15 Martie. Ministrul co
loniilor, Chamberlain, s’a reîntors eri 
din Africa-de sud cu vaporul „Nor
man".

Diverse.
Vapor pe munte Lacul Titicaca 

este sus situat în America de sus între 
statele Peru și Bolivia, la o înălțime de 
3916 metri d’asupra nivelului mărei, fiind 
dec! lacul cel mai înalt din tdte de pe 
suprafața pământului.

El este aședat între vîrfurile gigan
tice Sorata și Ilimani ale munților Anzî 
având o lungime de 249 chilometri și o 
lățime mijlocie de 185, lacul este alimen
tat de un mare număr de părae, cari 
se scurg într’un fel de canal natural nu
mit desaguadero. Lacul Titicaca are într’u- 
nele părți ale sale o adâncime mai mare 
de 400 metri și mai cu sâmă în vecinăta
tea strîmtdrei numite Tiquina presentă 
cele mai mari adâncimi. La extremitățile 
lacnlui Titicaca se află atât în Peru, 
cât și în Bolivia un număr de orașe 
precum: Ghiliaya (în Bolivia), Puno (în 
Peru) etc., cari până mai lunile trecute 
comunicau cu forte mare anevoință din 
causă, că nu aveau alt mijloc de trans
port decât pirogile Indienilor, pirogi cu 
care se pierdea forte multă vreme. -Acqm 
pe lacul Titicaca îșl portă mândru dra
pelul un vapor peruvian cu numele de 
Coya, construit de Puno și având 51 me
tri în lungime și aprdpe 9 lățime. Acest 
vapor pdte transporta 85 călători, dintre 
cari 45 de clasa întâifl și 30 de a doua 
precum și 550 de tone de mărfuri.

Un vapor între nori, etă un lucru 
cu adevărat de admirat. Acest lucru s’a 
esecutat în Peru, pe lacul Titicaca, în 
vârful munților Anzî și sub privirea a mii 
de locuitori indieni.

Ddcă am pute ave un vapor pe 
muntele Cehlăul și de sigur că tot ni-ar 
produce mirare, ddr încă când ne gândim 
la înălțimile munților Anzî.

Ou tote greutățile pe cari au trebuit 
se le trăcă, mai întâiîi pentru a pute în
ființa un șantier improvisat în regiunile 
zăpedilor perpetue, apoi pentru a-și pute 
procura materialele și mașinile necesarii, 
construcțiunei vaporului Coya s’a făcut 
în timp de șdse luni și astăzi Peruvienii 
pot fi mândri, că sunt singurii locuitori ai 
globului, cari plutesc într’adeveratul sens 
al cuvântului printre noi.

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

Renta ung. de aur 4°/0 . . 121.35
„FURNICA44, cassă de economii, societate pe acțiuni în Făgăraș.

Renta de corone ung. 4% . . .
Impr. cftil. fer. ung. în aur 372% • 
Impr. căii. fer. ung. in argint 4°/0 •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 3'/20/0 . . . 
Bonuri rurale croate-slavone . . .

99.55
92.85
99.15
99.25
94.05
99.25

CONVOCARE.
Domnii acționari ai castei de economii 3.Furnica4,, societate 

virtutea §. 16 al statute or societății la
pe acțiuni, se invită prin acesta în

Impr. ung. cu premii...................  199 85
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 159.2(5
Renta de hârtie austr......................... 100.55
Renta de argint austr......................... 100.55
Renta de aur austr........................... 121 30
Rente austr. 4"/Q de corone . . 101 20
LosurI din 1860.................................. 154.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.95
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 748.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 689 75

Cursul pieței Brașov.

NapoleondorI...................................... 19,10
Mărci imperiale germane . . . 117.12'/2
London vista.............................. 240.30
Paris vista.......................................... 95.55
Note italiene..................................... 95.45

Din 15 Martie n. 1903.
Bancnot rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. „ 18.70 n 18.80
Napoleond’orl. „ 19.04 M 19 08
Galbeni „ 11.20 n 11.30
Mărci germape „ 117.- n 111 08
Lire turcescl „ 21.40 n —.—
Scris fonc.Albina 5% 101.- 9 102 -
R ble RusescI „ n

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 13 Martie 1903.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 13 60
n Grâu mijlociu . . . 13 40

Grâu mai slab . . . 13 —
Grâu amestecat , . 9 80
Secară frumosă.. . . 8 40

71 Secară mijlocii. . . 8 10
Orz frumos .... 7 80

n Orz mijlociu. . . . 7 50
Ovăs frumos. . . . 5 50

77 Ovăs mijlociu . . . 5 20
Cucuruz .................... 9 —

71 Mălaiu (meiti) . . . 8 —1
Mazăre........................ 16 —
Linte........................ 16 —

U Fasole........................ 16 —
71 Sămânță de in . . . 17 80
71 Sămânță de cânepă . 7 50
>f Cartofi........................ 1 30
71 Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 96
71 Carne de porc . . . 1 12

Carne de berbece. . — 72
100 kil. Său de vită prospăt . 44 —

71 Său de vită topit. . 64 —

Tergnl de rîmători din Steinbruch.
Starea rî mă tori lor a fost la 10 

Martie n. de 23,860 capete, la 11 Martie 
au intrat 1100 capete și au eșit 340 capete, 
rămânând la 12 Martie n. uu număr de 
24,566 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
gr ei a dela 128 — 130 fii, tînărăgrea dela 
134 — 136 fii., de mijloc dela 133 — 134 fii. 
— Serbescă: grea 134—136 fii., de mijloo 
132—136 fii., ușoră 130—132 fii. kilo
gramul

Cursul losurllor private
din 9 Martie 19(3.

cump. ndt>

Basilica.................................. 19 — 20—
Credi........................................ 431.— 435 —
Clary 40 fi. m......................... 179.— 180 —
Navig pe Dunăre................... — —
Insbruck ........................ 84.— 89-
Krakau ............................ 75.— 77—
Laibach................................. 75 — 77—
Buda....................................... 180.- 185.—
t'a'fiy...................................... 178 — 180—
Crucea roșie austriacă . . 55.25 56.25

n n ung................... 27.50 28.50
» „ ltal.................... —.— —.—

Rudo.f................................. 74.— 76.—
Salm...................................... 232— 237—
Salzburg.............................  . 74— 78.—
St. Getiois ........................ 280 — 310—
Stanislau............................ — —
Trientine 100 m. • 438- 442 75

4°/„ 50................... 43— 47 —
Waldstein............................. 68.-- 73-

„ de 10 franci . . . 32— 34 50
Banca h. ung. 4°/„ .... —.—

10 ore, în localul societății.care se va țină în Făgăraș, în 8 Aprilie 1903 st. n. înainte de amecjl la

Obiectele:
1. Raportul anual al direcțiunei, bilanțul anului 

1902 și raportul comitetului de supraveghiere.
2 Distribuirea profitului realisat conform bi

lanțului.
3 Alegerea conform §-luj. 30 din statute a 2 

membrii în consiliul direcțiunei în locul celor eșiți.
Domnii acționari, cari în sensul §§. 17, 18

unui membru în comitetul de su-

pentru instituirea unui director

societății voesc a participa la 
a-și depune ia cass i societății

4. Alegerea
praveghiare.

5. Ficsarea prețului marcelor de presență pen
tru direcțiune.

6. Propunere 
esecutiv.

și 19 din statutele
acestă adunare generală, în persdnă seu prin pleaipotențiațl, sunt rugați 
său la institutul „Albina11 în Sibiiă, acțiunile lor și eventual dovecțile de plenipotență, cel mult pănă în 
7 Aprilie st. n. 1903.

Făgăraș, în 26 Februarie 1903. Direcțiunea.

OOITTVIL EILAirT-CTL-CTI.9

Decemvrie 1902.

ACTIVE: C f PASIVE: C f

Cassa în numerar..................................
Cambii eseomptate..................................
Împrumuturi pe obligațiuni cu cavenți . 
împrumuturi pe efecte.............................
Realități......................................................
Casele societății . . . Cor. 72,537'71
Diverse realități spre venerare 21,247'95

11,278
1.181,431

67,585 
4,045

93,785
3 214
4,650

1,275

49
59
60
32

66
45
09

91

Capital social:
300 acțiuni ă Cor. 400.—

Fondul de reservă...................................
Fondul de garanță...................................
Fondul de pensiuni...................................
Cambii reescomptate..............................
Depuneri spre fructificare....................
Dividende neridicate..............................
Inteiese trans, anticipate.........................
Diverse conturi creditore.........................

Profit curat ...................................

120,000
60,000
15,143
J 9,220
46,141

1.050,415
64

15,837
16,683
23,760

70
84

64

79
94
20

Interese trans, restante .........................
Diverse conturi debitbre.........................
Mobiliar.........................Cor. 1,417 67

După amortisare de 10°/0 „ 141 76

1.367,267 ) l 1.367.267 11

31Făgăraș, în
lacob Macaveiu m. '

președinte.
Dr. Andreiu Micu m. p , 

membru al direcțiunei.

Subsemnatul comitet am esaminat bilanțul present și confrontându-1
auxiliare ale societății ținute în bună regulă, ham găsit în consonanță cu acelea-și și esact 

Făgăraș, în 7 Februarie 1903.
Comitetul de supraveghiare: 

Gavrilă Cornea m. p.losif Lissai m. p.

P>

Demetriu Ch’sierianu m. p., 
membru al direcțiunei.

Gerasim Grama m. p., 
membru al direcțiune!

dejenariu m. p.,
comptabil.

Maximilian Receanu m. 
membru al direcțiunei. 

cu registrele principale

loan

P->

?i

Valeriu P. Comșa m. p.

Coxxtvil si
DEBIT: C f CREDIT:

. 8,212'26

. 2,840'—

Interese:
pentru depuneri spre fructificare .

S p e s e:
Salare, porto, diverse 
Maree de presență

Co.ntribuțiune:
directă........................................ 5,104 24
lO°/o contribuțiune pentru in

teresele depunerilor . . . 5,238'35
Arunc comunal și comitatens . . . .
Provisiuni..................................................

Amorți sare:
10°/o din Mobiliar...................................

Profit curat ..................................

în 31
P-

52,383

11,052

47

141
23,760

100,674 
'I

Decemvrie 1902.

Interese:
de la cambii eseomptate . .
de la împrumuturi pe obliga

țiuni cu cavenți ....
Chirie:

de la casele societății .
Tacse:

pentru transcrieri de acțiuni. 
Spese de protest.........................

90,886 69

5,670 25 96,556 94

3,988

5910,342
2,679

314

26

loan Dejenariu m. p , 
comptabil.

Maximilian Receanu m. p., 
membru al direcțiunei.

registrele principale și au- 
și esact.

Demetriu Ohisierian m. p.. 
membru al direcțiunei.

Gerasim Grama m. p., 
membru al direcțiunei

Făgăraș,
lacob Macaveiu m.

președinte.
Dr. Andreiu Micu m. p., 

membru al direcțiunei.

Subsemnatul comitet am esaminat contul present și confrontându-1 cu 
xiliare ale societății, ținute în bună regulă, l’am găsit în consonanță cu aceleași 

Făgăraș, în 7 Februarie 1903.
Comitetul de supraveghiare:

Gavrilă Cornea m. p.losif Lissai m. p. Valeriu P. Comșa m. p.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


