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Terorismul stradei.
Ceea-ce se petrece de câteva 

c|ile în dieta ungară și pe stradele 
Budapestei nu este decât un reflecs 
al stărilor nesănătdse și abnormale, 
ce domnesc în acest stat atât de 
mult cercat de plaga despotismului 
și esclusivismului de rassă.

Decă astăcjl icona ce-o presentă 
camera ungară nu este decât în 
parte icbna sentimentelor și a cuge
tărilor locuitorilor ț?rii; decă miș
carea de pe stradele capitalei un
gare, decă manifestaf.iunile și de- 
monstrațiunile poporațiunei ei lasă 
indiferentă o parte însemnată a po
porațiunei țerii, er în partea cea mai 
mare a ei produce, în loc de con
sens, resens: causa de căpetenie este, 
că aici tote sunt esagerate, că sis
temul artificial dominant — în mâ
nia tuturor încercărilor de centrali- 
sare — aduce cu sine, ca partea 
preponderantă a poporațiunei statului 
se n’aibă înțeles pentru escentrici- 
tătile oposițiouiste - naționaliste - șovi- 
niste ale fracțiunilor estreme ma
ghiare.

Mai întâiu de tbte putem afirma 
cu totă liniștea, că poporele nema
ghiare din regat, afară de Croațl și 
de Sașii ardeleni, nu sunt mai de 
loc representate în dietă, căci cei 
3 — 4 deputațl slovaci, cari nici că 
mai cuteză a-șl ridica, vocea fată cu 
terorismul șovinist de acolo, nici că 
pot căde în cumpănă. In a doua 
linie se esplică recbla, cu care po- 
porâțiunea nemaghiară privesce la 
spectacolul pus în scenă la Buda
pesta în contra proiectelor militare 
și a armatei comune, prin simplul 
fapt, că. aceste popbre și-au pierdut 
ori și ce ilusiune, și n’au nici o în
credere în fanfaronadele șoviniste, 
de care resună șalele noului parla
ment și stradele Budapestei.

Se cjice, și chiar Maghiarii din 
partida dela putere sunt, cari sus
țin, că tetă mișcarea de fată ob
strucționistă a partidei estreme n’a 
avut în fond alt scop practic, decât 
a reînoi prestigiul kossuthisinului, 
care în anii din urmă s’a compro
mis mult. Atâta de mult koșuthiștii 
au tot negociat și cochetat cu gu
vernele, încă de pe timpul lui We- 
kerle și Banffy, încât ajunseră a fi 
considerat! ca oposițiune ce stă la 
dispositia celor dela cârmă.

Acum, c|ic unii dintre membrii 
clubului liberal guvernamental, prin 
obstrucțiune koșuthiștii au vrut s’a- 
rate odată cât de grozavi sunt. Ve
xând înse, că nici așa nu prea pot 
ajunge departe, au început a trans- 
plânta acțiunea lor din parlament 
pe strade și a inaugura astfel din nou 
terorismul stradei.

Foile maghiare pretinse liberale 
se revoltă la pronunțarea cuvintelor 
„terorismul stradei11. De ce? Când 
pretutindeni dăinuesce și înfloresce 
terorismul, în sus și in jos, în drbpta 
și în stânga, jur împrejur, când dic
tatul unei minorități e legea cea 
mai tare aprope în tote situatiunile 
vieții publice, câud chiar și în par
lament terorismul se răsfață,'—ceea 

ce ne-au dovedit cu prisos modul 
cum au fost tratați în timpul ult’m 
cei câtl-va deputat! naționaliști ne- 
maghiarl, cari și-au ridicat acolo 
cuvântul — de ce s’ar mai mira stă
pânii situatiunei, că terorismul a is- 
bucnit acum și pe strade și că a înce
put a-se îndrepta și în contra lor?

Der eram se vorbim despre cele 
ce se petrec ac}I în Budapesta, des
pre resuscitarea vremurilor de tur- 
burare, despre esploatarea tinerimei 
maghiare universitare pentru scopu
rile de agitațiune ale partidelor mi
litante, despre curentele subterane 
ale focului „reactiunei“, ce e ascunsă 
sub spuză, despre trista vitejie a po
liției de stat din capitală, care a lă
sat pe teren ațâți gravi rănit!. De 
ce se ne mai neliniștim înse pentru 
tote aceste ?

Tbte aceste ore nu sunt o ur
mare fîrâscă a stărilor abnormale 
deja învechite?

Cei ce stau ac|I sus îșî fac cu- 
ragiu c|icend, că situația încă nu e 
de tot desperată. Nu se gândesc încă 
la cădere. De câte-ori înse n’au pă- 
țit’o puternicii tocmai atunci, când 
se credeau încă tari și mari!

Germanii din imperiu pentru 
conaționalii lor din Ungaria. Este 
cunoscută interpelația deputatului Hasse 
în cestiunea Germanilor din Ungăria ca și 
răspunsul cancelarului Bulow.

In ședința de la 20 Martie a „Reichs
tagului11 din Berlin deputatul] conservator 
Schrempf a revenit asupra cestiunei, de
clarând că se alătură espunerilor deputa
tului Hasse. Și el (Schrempf) este adver
sar al politicei sentimentale, aici înse este 
în joc onorea națională și ar fi așteptat 
de la guvern un ton m'ai călduros. Tripla 
alianță prin asemenea atitudine, cum se 
urmeză actualmente în Ungaria față cu 
conaționalii noștri, nu se va consolida.

Condamnările diariștilor ger
mani. Di arul „Nation alzeitungu din Ber
lin în numărul seu dela 20 Martie anunță 
că nu de mult i-s’a scris din Budapesta 
și anume de cătră o personă, care face 
parte din anturagiul ministrului președinte 
Szell, că acesta a reînoit circularele sale 
anteriore adresate procurorilor, în cari li 
se ordoneză a nu mai intenta atâtea pro
cese de presă naționalităților. — Numitul 
diar adaogă, că decă acesta în adevăr 
este așa, atunci și posiția guvernului ger
man va fi mai ușdră față cu interpelațiile 
cum a fost cea a lui Hasse.

-Jocul cu revoluția11. Sub titlul
71 . 5acesta „Bud. Hirlap“ se ocupă în primul 

său de la 22 Martie cu cuvintele ce le-a dis 
deputatul Lengyel Zoltan cătră ministrul 
președinte Szell, după-ce acesta a răspuns 
delegației tinerimei universitare care ce
rea satisfacție pentru întâmplările sânge- 
rose de Vineri. Lengyel a dis: „Nu ga
rantez de revoluție'1. Diarul guvernamental 
combate viu astfel de „erupțiuni necopte“ 
din partea unui deputat și dice, că este 
ridicol a-se vorbi de revoluție. Nimeni nu 
se teme de ea în sensul în care a dis’o 
Lengyel. „Se tem însă mulți... că va urma 
un chaos și o anarchie, în care nu legea, 
nici libertatea, nici constituția va domni, 

ei forța brută. Căci dâcă legislativa nu 
pote, ori nu vre se corespundă datoriei, 
atunci datoria faptei va trece la celălalt 
factor al puterii de stat... Precum pe ga
leriile camerei s’a petrecut adi și s’a dis
tras asupra sgomotului și a luptei ce s’a 
întâmplat jos în stradă, — tot așa la pe
riferii, agitatorii valahi, slovaci, germani, 
croațl și altfel de agitatori privesc bucu- 
rându-se cum Maghiarii se mușcă și se 
sfâșie, și cu zel fanatic fac trebșărele 
inimicilor săi, er trebile lor le încreditițâză 
inimicilor11.

Cuvintele (jiarului șovinist sunt spuse 
de sigur la adresa oposiției, ca un fel de 
amenințare. De câte-ori guvernul e strim- 
torat, naționalitățile sunt invocate ca armă 
de bătaie și ca argument.din partea gu
vernamentalilor contra oposiționalilor. Așa 
și în cașul de față, — când pe pretinșii agi
tatori naționaliști nu-i dore capul de scăr- 
mănătura ce și-o dau reciproc domnii 
șoviniștî fără deosebire de partid.]

Germanii și Polonii. In ședința 
de la 20 Martie a parlamentului prusian 
deputatul polon Glebocki s’a plâns în aspre 
cuvinte contra sistemului de opresiune, ce 
se aplică în Prusia contra Polonilor. Isto
ria dovedesce, dise Globocki, că Germanii 
au fost tot-dâuna asupritori, începândjde la 
ordinul cavalerilor și pănă la domnia re
gimentelor de țigani ale lui Frideric cel 
mare. — Ministrul de finanțe Reinbăben 
a respuns agitat și a dis, că pănă când 
va bate o inimă germană, Polonii vor ră
mâne supuși germani.

Ședință furtunosă în dietă.» >

Era de prevădut, că scenele sânge- 
răse întîmplate Vineri pe stradele Buda
pestei, când polițiștii au tractat necruță
tor cu demonstranții, vor produce mare tu
mult în camera ungară și proteste ener
gice contra guvernului. Ceea-ce se preve
dea, s’a întîmplat de fapt.

Camera era Sâmbătă fdrte populată, 
galeriile ințesate de public, băncile stângei și 
stângei estreme ocupate de membrii partide
lor din oposiție, estraordinar bine repre- 
sentați. Tinerimea universitară maghiară, 
cam trei mii, se postă pe terenul de di
naintea edificiului noului parlament, în 
rînduri strînse. Ici colo se vedeau ridi- 
cându-se steguri negre, în semn de doliu.

Gând ministrul președinte Col. Szell 
întră în cameră, oposiția l’a întîmpinat cu 
puternice strigări de „Abzug“ — Tăcere 1 
esclamă Rakosi Viktor, căci o mare în
mormântare va fi âcțî aici.

Presidentul cere liniște și spune, că 
s’au anunțrjt la cuvânt, înainte de ordinea 
dilei, 14 deputațl.

Demonstrația contra lui Szell dură 
cam dece minute. La adresa lui s’aud cu
vinte ea]: „Călău! Oară-te de aici 1 Să-ți 
fie rușine! Afară cu el! Ai dat afară pe 
Rudnay!" In timpul acesta Goloman Szell 
șede liniștit în fotoliul seu, îngropat par
că în mulțime de hârtii, ce le avea îna- 
inte-i.

Ratkay L. ia cuvântul și spune, că 
sângele îl fierbe în vine când își reamin- 
tesce întîmplările de Vineri. Polițiștii au 
c.omis acte miserabile și pentru glorifica
rea lui „Gotterhalte" s’a împletit o cunună 
sângerosă, care a fost depusă la piorele 
Vienei. S’au temut, că se va scula din 

mormânt Kossuth Lajos. Cere satisfacție 
pentru cele ce s’au întîmplat Vineri.

Vazsonyi-. Dâcă nu veți suspenda 
pe primcăpitanul de poliție Rudnay, o se-1 
suspendăm noi. (O voce din stânga: Pe 
stîlpul felinarului).

Ratkay. Căpitanul a declarat, că a 
lucrat la ordin mai înalt. Decă ministrul 
president nu va suspenda pe Rudnay, 
în parlamentul acesta nu se va mai 
desbate.

Vazsonyi spune cum au.îmblătit po
lițiștii cu săbiile pe demonstranți, pe fe
mei și copii. Căpitanul poliției e mai mare 
domn decât ministrul president. Gel ce a pus 
la cale întîmplările sângerose de Vineri, 
acela sâu că este nebun, seu om depravat 
și criminal.

In sală se răspândise atunci faima, 
că polițiștii s’au aruncat erăși asupra tine
rimei. Faima acesta a produs un sgomot 
teribil. Deputății Molnar, Visontai și Nessi 
sberă cât îiține gura: „Ne măcelăresc tine
rimea 1“ „Telegrafâză călăilor 1“ (cătră Szell) 
Sgomotul cresce. „S’audim pe Barta Odbn, 
el ne va spune ce se petrece afară“ strigă 
cei din stânga. Barta spune, că studenții 
politecnicului sunt adunați în curtea in
stitutului. In curtea vecină stau 100 po
lițiști călări, provocând tinerimea. Cere 
ministrului president să prevină scenele 
sângerdse.

Coloman Szell, ministrul president, vre 
să vorbescă. Spune, că aprobă eșirea poliției 
la fața locului și că într’asta nu se află 
nici o provocare. (Declarația luf'Szell pro
duce vifor uriaș în rândurile kossuthiștilor. 
Vrend să-și continue vorbirea, cuvintele 
ministrului sunt înecate de vociferările ko- 
s uthiștil or.)

Presidentul se vede silit a suspenda 
ședința.

După redeschidere, iau cuvântul Vi
sontai și Bakonyi, descriind în vii colori 
evenimentele dilei de Vineri.

Gol. Szell vorbesce din nou și spune, 
că atunci când voia să iee măsuri, mergând 
la poliție, era prea târdiu și o intervenție 
nu mai avea loc. Ministrul voia să citescă 
raportul poliției, însă oposiția nu l’a'-lăsat 
în pace: Nu te ascultăm! Nu-i adevărat 
ce spui! E minciună! Poliția minte! 
Taci nu mai vorbi, că nu tc mai as
cultăm 1

Coloman Szell stă la locul seu și nu 
pote să mai vorbescă.

Lengyel Zoltan isbesce banca cu nisce 
hârtii ce le avea în mână. Acesta o fac 
și deputății Găl, Nessi, Horvdth, er alții 
strigă la adresa lui Szell: Afară cu el! 
Cerem satisfacție ! Până atunci nu te as
cultăm! Decă nu scii porunci, cară-te de 
aici!

Furtuna cresce mereu. O adevărată 
revoluție parlamentară. Presidentul nu 
pdte restabili liniștea. Ori-cât de tare strigă, 
vocea lui se pierde în tumultul ce se 
făcu. Se rcîgă, impldră, dâr nu e ascultat. 
Lengyel Zoltan începe se bată din nou în 
bancă cu hârtiile ce Ie avea în mâni. 
Szell încercă de câte-va ori să dică 
ceva, dâr nici un cuvânt nu i-se aude. Pre
sidents plecă, semn, că ședința e sus
pendată pentru a doua oră.

După redeschidere Szell își continuă 
vorbirea. Spune, că 12 polițiști au fost 
răniți, că din ferestrile clubului indepen- 
dist polițiștii au fost bombardați cu pa
hare, că deput. Lengyel a bătut pe po
lițiști cu bastonul. Dâcă poliția va fi 
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trecut peste marginile impuse de regula
ment în ast-fel de cașuri, pedepsirea nu 
va întârdia, nu permite însă ca dieta se 
se prefacă în conveni. (Aplause furtundse 
în drepta, sgomot uriaș în stânga).

Francisc Kossuth apără tinerimea, de 
însuflețirea căreia țera are nevoie, pen- 
tru-ca dimpreună cu dieta se apere Un
garia contra tirăniei austriace. — Krasz- 
nay a numit poliția o hordă sălbatecă, 
care n’are păreche în Europa.

— Călăi!
— Zăvodi.
Presidentul închide ședința în mijlo

cul unui tumult mare.
*

Am spus mai sus, că tinerimea uni
versitară maghiară se adunase în mare 
număr dinaintea camerei, avend în frunte 
patru mari stegurl negre, căci se răspân
dise scirea, că doi dintre tinerii demons
tranți muriră în urma rănilor primite. Ti
nerimea a ales din sînul ei o delegație, 
care s’a dus la rainistrul-president Szell, 
ca să facă istoricul celor întâmplate și 
se ceră satisfacție. Ooloman Szell răspun
zând dice, că strada nu e nici a unuia, nici a 
altuia, ci a marelui public, și că nu e per
mis a esercita terorism pe stradă. Tine
rimea n’are dreptul de a pretinde, ca ci- 
ne-va se arboreze stindard negru, seu alt
fel de stindard, nici poliția nu pdte să 
sufere anarchia pe strade. Sfătuesce pe 
tineri să fie pacinicî și liniștiți, căci din 
parte-i va lua măsurile necesare.

In societatea tinerilor erau și câți-va 
deputați, între alții Kossuth, care a dis, 
că e fdrte regretabil când tinerimea nu 
pdte să dea espresie, în mod pacinic, con
vingerilor sale.

Lengyel Zoltan dise: Nu garantez 
pentru revoluție.

Col. Szell-. Nu e demn de un depu
tat să vorbăscă așa. Despre asta nu mai 
vorbesc cu d-ta.

Lengyel: Nu-mi pasă!
Delegația tinerimei (20 de inși) s’a 

depărtat și mergând la cei-lalțî li-a îm
părtășit răspunsul ministrului. Din mii de 
guri se audi atunci strigarea: Abzug Col. 
Szell! Unul din ei a făcut propunerea, ca 
tinerimea să nu mai tolereze prelegeri în 
școlele superidre, pănă când nu va primi 
deplină satisfacție. Alții au fost de alte 
păreri.

Chestiunea Evreilor din România în 
„Reichstag “-ui german

Deputatul socialist Bernstein a inter
pelat Vineri în „Reichstag"-ul din Berlin 
asupra cestiunei Evreilor din România.

Bernstein a protestat energic contra 
politicei nelegale (?) și neumane (?) a Ro
mâniei, care prin o serie de legi nedrepte 
caută să-i escludă pe Evrei de pe terenul 
intelectual, închidând școlile dinaintea lor 
și asuprindu i cu legi economice.

„România, dice Bernstein, are să-și 
mulțumescă esistența sa sprijinului, ce 
i-l’a acordat Europa (?) și prin urmare e 
obligată a trata mai uman pe cetățenii săi 
evrei, cari sunt în număr de 370,000. Acu- 
sarea cea mai grea, ce se pdte aduce gu
vernului român este, că a violat îndato
ririle luate asupra sa și s’a îndepărtat de 
stipulațiunile tratatului din Berlin mai mult 
decât Turcia. In România domnesce ten
dința, de a nu acorda Evreilor dreptul la 
esistență".

După-ce Bernstein și-a desfășurat in
terpelația, a presentat împreună cu mai 
mulți tovarăși de idei o moțiune, ca Ger
mania să se pună în înțelegere cu cele
lalte puteri signatare ale tratatului din 
Berlin, și să întreprindă în comun acord 
pașii necesari spre a obliga România, ca 
să esecute conclusele congresului din 
Berlin.

Guvernul n’a dat nici un răspuns la 
acăstă interpelație, ddr Bernstein și-a gă
sit totuși popa în persdna deputatului agra
rian Dr. Oertel, care a dis, că „Reichstag"-ul 
german n’are dreptul de a interveni con
tra măsurilor luate de guvernul român în 
potriva Jidovilor. Guvernul român, conti
nuă Oertel, este de părere, că n’a violat 

stipulațiunile tratatului de Berlin și nici 
guvernele europene n’au contradis pe gu
vernul român. Inițiativa Arnericei n’a pro
vocat răsunet.

Din „Reichsrath“.
In ședința de Vineri, 20 Martie, a 

vorbit la cestiunea pactului deputatul croat 
Bianchini, începând croățesce și continu
ând nemțesce, într’un ton amenințător, care 
te pune chiar în mirare.

Croații, dicea Bianchini, trebue să fie 
din principiu contra dualismului, prin ur
mare și contra acestor proiecte de pact. 
In urma dualismului, vechiul și gloriosul 
stat croație a fost înmormântat. Decă Un
gurii nu-și vor schimba atitudinea față cu 
Croații, mai curând seu mai târdiu va fi 
o revoluție sângerosă. Pentru Dalmația 
urmările dualismului sunt încă și mai fa
tale, decât pentru Croația și Slavonia. Prin 
dualism Dalmația a fost adusă într’o si
tuație desperată. Ea a fost trădată. Con
form disposițiilor lămurite și sancționate 
de împăratul, Dalmația trebue să se unescă 
cu Croația și va și fi unită, decă o vor 
dori acâsta puternicii Maghiari. Astăji însă, 
Maghiarii se tem, că Croația s’ar întări 
prin unirea cu Dalmația, de aceea amână 
cestiunea acesta pe un timp mai potrivit, 
pănă când se vor realisa visurile imperia
lismului maghiar. Dăcă lucrurile vor merge 
așa înainte — continuă oratorul —atunci 
va veni un al doilea ban Iellacici, care 
ne va conduce pe noi Croații peste Drava, 
și atunci nici celelalte naționalități nu vor 
sta cu manile în sîn. Acesta va fi o di în- 
fiorătdre pentru întrega monarchie. Ora
torul cere, ca din tdte țările croatice: 
Croația, Slavonia, Bosnia, Herțegovina, 
Dalmația și Istria, să se facă o adminis
trație unitara independentă.

Deputatul Nicolae Wasilco vorbesce 
despre situația economică decădută din 
Galiția și Bucovina și cere ușurări pentru 
Ruteni.

Deputatul Pressl (radical ceh) vor
besce despre politica comercială greșită a 
guvernului. Ar trebui introdusă o altă po
litică comercială, nu în acord cu tripla 
alianță, ci în acord cu Rusia. Trebue să 
protestăm, continuă Fressl. în potriva ati- 
tudinei Maghiarilor față cu celelalte na
ționalități. Este regretabil, că nimeni nu-i 
ia în apărare pe acești locuitori ai coro
nei ungare. In Ungaria se bagă în arest 
omeni inteligenți câte pe 4—5 luni, fiind
că au organisat reuniuni de temperanță, 
pe mărturiile strîmbe a răchierilor. Ger
manii protesteză contra asuprirei Germa
nilor din Ungaria, dăr asuprirea Slavilor 
din Austria le convine. Față cu un stat, 
care numai prin mijloce forțate mai pdte 
fi ținut la olaltă, ar fi trebuit să se pro
cedeze mai energic.

Biilow despre tripla-alianță.
Cu ocasiunea discuției proiectului de 

budget al ministeriului afacerilor streine 
germane, urmată deunăzi în „Reichsta
gul din Berlin, contele de Biilow, răs- 
punZend la întrebările ce-i fuseseră puse 
de Hertling, deputatul din centru, a de
clarat, că faptul, că tripla-alianță a fost 
prelungită la vreme, probeză, că ea co
respunde la tdte interesele și trebuințele 
celor trei puteri.

Reînoirea nu s’a putut face însă fără 
dre-cari dificultăți cu Austro-Ungaria și 
Italia, în aceste state afiându-se adversari ai 
acestei alianțe. Acești adversari însă sunt, 
cei mai mulți, în același timp și adver
sari ai instituțiunilor constituționale. In 
lupta ce acești potrivnici ai triplei-alianțe 
au dus contra reînoirei, au fost sprijiniți 
în tendințele lor prin tendințele ostile.tri- 
plicei din afară de aceste două state. 
Der și aceste tendințe esterne au fost 
combătute prin menținerea caracterului 
defensiv al triplei-alianțe.

Noi Germanii, a Zis contele de Bii- 
low, ținem cu hotărîre la acestă alianță, 
cu acea credință germanică, și avem tdte, 
garanțiile, că și cele-lalte puteri aliate îi 
sunt de asemenea credincidse.

„Ministrul de esterne al Franței, 
Delcasse, a Zis, că în cas de un răsboiu 
franco-german, Italia n’ar fi obligată se 
ajute pe Germania.

„Eu cred, că Delcassd vre să esprime, 
în acestă afirmație, numai încrederea sa 
în intențiunile pacifice ale triplei-alianțe".

Apropos de Franța, în ce privesce 
rolul triplei în cestiunile economice și co
merciale, d-l de Biilow declară, că alianța 
n’are nimic comun cu aceste cestiunl 
(aplause), ea a fost prelungită fără conce
siuni vamale, și nici și-a schimbat carac
terul, nici importanța sa, continuând de 
a-și menține aceeași importanță inter
națională ca și pănă acum.

*
RăspunZând apoi la cestiunile privi- 

tore la Macedonia, contele de Biilow de
clară, că Germania nu aspiră de a eser
cita o influență, esclusivă la Costantino- 
pol, nici nu urmăresce o politică orien
tală activă și nici nu voiesce să tragă 
pentru nimeni, în Balcani, castanele din 
foc, de aceea și raporturile Germaniei cu 
Turcia se basăză pe temelia unei puter
nice încrederi.

Relevând reformele din Macedonia, 
ministrul afacerilor străine, german, spune, 
că Germania a salutat cu simpatie acțiu
nea acesta reformatorică din Macedonia, 
acțiune care este aptă de a îmbunătăți 
starea de lucrurudin acea provincie, fără 
a aduce nici o jignire drepturilor de su
veranitate ale Sultanului; consideră tot
odată proiectul austro-rus de reforme ca 
fdrte potrivit.

Cancelarul a terminat, declarând, că 
Germania se unesce în tendința de a-se 
asigura ordinea, liniștea și siguranța în 
Orient, pe basa „statului quo" cu Rusia 
și Austro-Ungaria, cari au luat în mână 
acâstă cestiune în mod demn de totă re- 
cunoscința.

„Un agitator panslavist“.
(Procesul diarului „Narodnie Noviny*.')

Sub titlul acesta aduce „P. LI." o 
dare de semă despre procesul intentat 
advocatului din Tr. St. Mărtin Svetozar 
Hurban, pentru un articol publicat în 
„Narodnie Noviny“. Articolul purta titlul 
Nenstavajme (Să nu ne obosim!)

Procurorul a găsit în numitul articol 
„agitația" cualificată în al. 2. al cunoscu
tului § 172 din codul penal. Procesul s’a 
judecat Sâmbătă la curtea cu jurați din 
Budapesta.

La luarea naționalutui d-l Hurban 
spune, că e de 56 ani, născut în Hluboka 
de conf. evangelică, fost advocat, acum 
jurnalist. A mai fost pedepsit pentru agi
tație odată la un an închisore de stat și 
altă-dată ia 5 luni închisdre.

Oficiosul unguresc citeză din actul 
de acusare următorele pasage, pe care el 
le numesce marcante:

„Cel mai bun răspuns la turbările 
șovinismului va fi, ca noi ca apărători ai 
națiunei nostre să ne grupăm într’un sin
gur corp".

„Tocmai turbarea șovinismului ne 
impune ca datorie, ca să nu cedăm nici 
o palmă de loc“.

„Ei au țintit la onorea poporului slo
vac, ba ce e mai mult: la viitorul copii
lor noștri și la pânea nostră".

„Adversarul, care vre să stingă vieța 
națiunei slovace, este însuși, care ne în
demnă mai tare ca se formăm bastidne 
de apărare pentru națiunea slovacă".

„Din mii de tunuri ne așteptă ghiu
lele, fie-care diavol ne întinde o cursă, 
fie-care colă tipărită, fie-care mașină rota
tivă atacă dilnic națiunea nostră, poporul 
nostru și munca nostră cinstită și dreptă 
națională er loviturile cad îndesate și fără 
întrerupere asupra nostră".

Președintele: Vă simțiți vinovat? ln- 
culpatul: Nu.

Preș.: D-vostră vorbiți de șovinism. 
Ce șovinism înțelegeți d-vdstră? — In
culp-. Pe cel unguresc.

Preș.: Va să Zică articolul este în
dreptat contra Ungurilor? — Inc.: Nu, 
articolul nu este îndreptat contra Ungu
rilor.

Procurorul Dr. Hodâszy își rostesce 
rechisitorul, în care spune, că Hurban mă

nâncă pâne maghiară și totuși este duș
manul Maghiarilor, cari la 1867 au făcut 
lege anaționalităților, care e atât de liberală 
cum nu se mai află nicăiri în lume.

Apărătorul Dr. Paul Mudrony dice, 
că nu răspunde la cele dise de procuror, 
fiind-că nu sunt de cât nisca frase sforăi- 
tore. Astădi la ori-ce ocasiune potrivită și 
nepotrivită se aude acusația de „trădare 
de patrie". In articolul incriminat inculpa
tul nu putea să agite contra i „națiunei un
gare" din care și dânsul face parte. In 
acel articol nici nu e vorba de „națiunea 
ungară". Cetiți, vă rog „Bud. Hirlap" și 
„M. Szd", unde veți găsi dilnic articole, 
în cari se susține, că în patria acesta nu 
e permis se fie de cât o singură națiune, 
care tdtă să vorbescă numai unguresce. 
Contra acestor articole nu se ridică nici 
un procuror, să facă proces. Cum stăm 
atunci cu respectarea celorlalte naționali
tăți? Inse nu numai în foi se află șovi
nismul, care e cunoscut, că violeză dreptu
rile legale ale altora, ci și în cercurile 
mai înalte, unde se calcă în piciore drep
turile acordate naționalităților. Iu aseme
nea împrejurări, autorul, ca jurnalist, nu 
numai că a fost îndreptățit, der avea chiar 
datoria a lua posiție contra șovinismului 
însă numai contra șovinismului. Cere achi
tarea inculpatului.

Juriul a dat verdict afirmativ, în 
urma căruia inculpatul fii condamnat la 
două luni închisore de stai și 400 coron 
amendă:

Rusia fată de Germania.
In „Petersburgskija Wjedomostiu, or

ganul principelui Uchtomski, s’a pu
blicat din nou cleunăcjl un articol 
în care se arată titlurile Rusiei față 
de Germania.

Articolul e semnificativ din causă, 
că oglindesce pe deplin spiritul de 
antipatie ce domnesce în cercuri 
largi și influente rusesci contra 
Germaniei. Etă câte-va părți din 
acel articol:

„Germanii să nu uite nici odată, că 
imperiul german și Prusia au fost create 
numai de Rusia. Acest fapt istoric trebue 
să-l scie ori-ce om, care a învățat clasele 
gimnasiale. A fost un timp când Prusia 
de Ost era a nostră, când în monetăria 
din Konigsberg se băteau bani rusesci, 
când însu-și Brandenburgul ne aparținea 
nouă și când în Berlin resida un guver
nator rus. Tdte acestea le-am dăruit Ger
manilor în mod generos. Numai vecinica 
nostră generositate a făcut posibil micului 
Brandenburg să devină regatul Prusia, și 
acestuia să se întindă și să se ridice la 
rangul de imperiu german.

In tot decursul secolului al 19-lea, 
noi, ca buni vecini, ne-am purtat cu 
Prusia ca c’un ou, să nu se spargă. Gând 
au năvălit în țâra ndstră în anul 1812 re
gimentele prusiene, unite cu Napoleon, 
spre a împărți Rusia, noi, în loc se rupem 
ceva de la Prusieni — ceea-ce ei, în cas 
de victorie, de sigur ar fi făcut-o — noi 
în dauna nostră încă am întărit Prusia, 
prea entusiasmați fiind pentru ideia de-a 
libera Europa de Antichrist.

Si ce am mai făcut în ăei 30 de 
ani? In 1848? In 1870—71 ? Cu tote că 
Wilhelm l asigurase, că nu se luptă con
tra Franciei, ci numai contra lui Napo
leon, noi totu-și n'am năvălit spre Sedan, 
ci am creat Germania, i-am ajutat la câș
tigarea celor cinci miliarde, âr ca mulțu
mire prusiană ara fost invitați la Berlin, 
șepte ani mai târjiu, de sub zidurile 
Constantinopolului.

Cunoscutul tablou de Werner, care 
represintă proclamația împerătescă din 
Versailles, nu este just, căci pe lângă fi
gurile de mărime naturală ale lui Bis
marck, Moltke etc. trebuia pus înainte 
Gorceakow, adevăratul întemeetor al im
periului german. Rusia nu face nimic alt
ceva, decât ca amică nemteresată să apere 
și să libereze pe alții. Așa a fost cu Ro
mânia și Serbia, așa a fost cu Austria sub 
Suwarow și în timpul resboiului civil 
cu Ungurii, așa a fost și cu imperiul 
german. Tdte aceste formațiuni își dato- 
resc esistența protectoratului rusesc".

Tot ast-fel continuă mai departe ar
ticolul. Adevărat din tdte acestea, dice 
„Preusische Zeitung'1, este numai că în 
timpul resboiului de șepte ani, Prusia de 
Ost a fost ocupată de Ruși. Acesta o scie 
ori ce elev din gimnasiti. Se mai scie, 
însă, că Rusia a luat, la Congresul din 
Viena în mod „neinteresat" de la Prusia 
tdte posesiunile polonese cu escepție de 
Posnania; se mai scie încă, că tdte cele
lalte afirmațiuni sunt nisce întortocheii
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ordinare ale adevărului istorie, și că, decă 
în șcdlele secundare din Rusia se învață 
în sensul acesta istoria cea mai nouă, 
atunci acolo nu se învață adevărul, ci 
neadevărul.

țiarul își aduce pe soția sa ca eseraplu și 
dice, că Românul, care ia de nevastă pe o 
streină, nu păte să-și iubescă neamul. 
După aceea vorbesce de fiică-sa pe care 
o chema tot Iulia și care fu răpită atât 
de curând dintre cei vii. Densul serbeză 
amintirea amândurora la 15 Iulie. In sfârșit 
adune la cunoscința Academiei, că face 
castelul său din Gâmpina donațiune Acade
miei, ca să servăscă ca loc de vilegeatură 
pentru membri ei. De asemenea își lasă Aca
demiei bogata sa bibliotecă și colecția sa 
de valordse documente.

Memoriile regelui Carol în un- 
guresce. D-1 Eduard Sebestyen, corespon
dentul din Bucuresci al diarului „Bud. 
Hirlap“ a tradus în unguresce memoriile 
regelui Carol, apărute mai anii trecuți la 
Cotta-Stuttgart în 3 volume. Traducerea 
va apare la Budapesta.

Esposiția lucrărilor făcute de calfe 
și ucenici. Camera de comerciu și in
dustrie din Brașov atrage atențiunea ex- 
posanților, că la espedarea obiectelor des
tinate pentru exposițiune, trimițătorul tre- 
bue să noteze expres în biletul de fracht 
pe lângă indicarea conținutului, că coletul 
este destinat pentru esposiție. Acestă in
dicare este indispensabilă, fiind-că fără de 
aedsta nu pdte ave loc favorul la trans
port. Acest favor constă în aceea, că la 
transportul obiectelor nu trebue plătite 
taxele, decât la trimitere, pe când la îna- 
poiare transportul se face gratuit. — Mai 
departe să mai atrage atențiunea expo- 
sanților, că obiectele, cari din afară vor 
trebui trimise la cameră pănă la 31 l. c. 
trebue se se trimită, colectiv de cătră ex- 
posanții unei localități și anume trebue 
trimise prin mijlocirea unui speditor. -• 
Exposanții din Brașov trebue să trimită 
obiectele în dilele de 1 și 2 Aprilie.

Revisuirea sf. Scripturi. In biserica 
apuseană s’a făcut un pas de mare în
semnătate cu privire la interpretarea sf. 
Scripturi. Papa Leo XIII a numit o co- 
misiune compusă din cardinalii Rarapolla, 
Vives, Satolli și Segna și din patru-decî 
dintre cei mai de frunte teologi, cari să re- 
visuescă s. Scriptură. Problema revisuirei 
nu e nouă, der în timpul mai nou a în
ceput să intereseze pe învețații bisericei 
apusene cu mult mai intensiv. Acum chiar 
și Curia romană e de părere, că direcția 
veche esegetică nu mai pdte fi adusă în 
concordanță cu sciința și nu se mai pote 
susține că tdte părțile sf. Scripturi sunt 
deopotrivă operă a revelațiunii divine și 
că fie-care parte are egală valore istorică. 
Părerea acesta, cum s’a dis mai sus, nu 
e nouă la învețații bisericei apusene, der 
Papa Leo XIII, înainte de dilele nostre 
cam cu dece ani luase contra ei posiție 
hotărîtă, repetând în encicla „Providen- 
tissimus" enunciațiunile conciliului tridentin 
conform cărora tdte părțile sf. Scripturi 
au să fie considerate ca operă a revela
țiunii divine. Cei de părere contrară n’au 
încetat însă a milita pentru revisuire, sus
ținând, că în sf. Scriptură’e mult element 
pământesc și că numai așa pdte fi apă
rată față cu atacurile dușmanilor ei, decă 
se va statori esact: ce este în ea operă 
a revelațiunii și ce e operă omenescă. Și 
cum dovedesce numirea comisiunri de re
visuire, părerea acesta a eșit învingătdre. 

(„Candela11.)

Coloniștii secui si Românii. Cetim * 5
în „M. P.“ din dușiil: Românii din Sar- 
mașul-mare privesc încă tot chiorîș la co
loniștii săcui și profită de ori-ce ocasiune, 
spre a-și arăta antipatia. In primăvara 
anului trecut șăse flăcăi români au atacat 
pe Szakolczi Iozsef și câți-va soți ai lui 
și strigând: „Dați în Unguri, pănă mai su
flă" i-au bătut crâncen. Doi feciori ai lui 
Szakolczi și nevasta lui au sărit în aju
torul părintelui respective soțului, der Ro
mânii și pe aceștia i-au bătut. Tribunalul 
din Clușitt i-a condamnat mai alaltăeri pe 
toț' șese la câte 4 luni închisdre.

Din comitatul Heves: Diarul „Al- 
kotmănyu aduce o statistică a proprietă- 

! ților din comitatul Heves și spune, că din 
132 arendași 95 sunt Evrei, ținând în 

SOIRILE DILE1. J
— 10 Martie v.

Adunarea generală a „Albinei". A 
XXXI adunare generală a primului nostru 
institut financiar s’a ținut Sâmbătă, sub 
presidiul d lui Iosif Sterca Șuluțiu, presi
dents consiliului de direcțiune, fiind no
tari d-1 Dr. Tiberiu Brediceanu, er verifi
catori ai procesului verbal și scrutinători 
de alegere d-nii luliu Bardossy și Dr. Ilie 
Cristea. Present! au fost 47 acționari. S’a 
aprobat raportul direcțiunii anului de ges
tiune 1902 și după cetirea raportului co
mitetului de supraveghiere s’a dat abso
lutoriu atât direcțiunii, cât și comitetului 
de supraveghiare. Profitul net de cor. 
'263,124,30 s’a hotărît a se distribui cum 
urmeză: Dividendă și supradividendă co
rone 168,000. — Fondului de reservă cor. 
22,77,98. — Scopuri filantropice culturale 
cor. 17,300. — Tantieme direcțiunei și co
mitetului de supraveghere cor. 39,052,32. 
— Fondului de pensiune al funcționarilor 
•cor. 16,000. Suma destinată spre scopuri 
filantropice-culturale s’a distribuit conform 
propunerii direcțiunei publicate deja. Di- 
videnda s’a fixat cu 14%=cor. 28 de 
cupon și se plătesce imediat după adu
narea generală. In direcțiune s’a reales 
d-1 Ilie Trăită, directorul esecutiv al „Ora- 
vicianei" din Oravița cu 234 voturi, și s’a 
ales d-1 Dr. Eusebiu R. Roșea, protosincel, 
director seminarial în Sibiiu, cu 225 vo
turi, er în comitetul de supraveghiare au 
fost aleși d-nii Victor Uncii, esactor ar- 
chidiecesan cu 217 voturi, loan Henteș, 
asesor orfanal cu 186 voturi, Nicole Ivan, 
asesor consist, cu 230 voturi, Dr. Ilarion 
Pușcariu, ’archi mândrit, vicar archiepis- 
copesc cu 234 voturi și Mateiu ' Voileanu, 
asesor consistorial cu 218 voturi.

Societatea pentru fond de teatru 
român. Comitetul Societății a ținut Luni 
la 16 1. c. ședință în Brașov, luând parte 
președintele Iosif Vulcan, vicepreședintele 
Virgil Onițiu, secretarul Dr. Iosif Blaga și 
■membrul George Dirna. Obiectul principal 
al ședinței a fost raportul d-lui secretar 
Dr. Iosif Blaga, în privința unui plan de 
acțiune în viitor al societăți. S’a decis ca 
proiectul se se comunice tuturor mem
brilor comitetului și în Joia mare să se 
țină o ședință plenară, în care să se dis
cute chestiunea. — S’a luat cu plăcere 
act, că d-1 Dr. Petru Barbu a aranjat la 
Caransebeș un concert în folosul Societății 
pentru fond de teatru român și că d-sa a 
trimis venitul acelui concert, una sută de 
corone la comitet.

Demonstrație contra crucei. Dilele 
acestea s’a întâmplat o demonstrație în 
sala tribunalului din Seghedin. Ea formeză 
de altmintrea numai o verigă din lanțul 
•cel lung al îndrăznețelor atentate făptuite 
de perciunații alintați ai acestei patrii 
împotriva caracterului creștinesc al țării. 
La tribunalul din Seghedin se judeca toc
mai un proces și președintele Geza Hamza 
■ordonă a se aduce crucea pe masa tribu
nalului și a se aprinde două luminări. 
Advocații evrei, cari erau de față au pă
răsit sala în mod demonstrativ. Faptul 
•.acesta se comenteză viu în Seghedin.

Conferența d-lui B. P. Hajdeu. Bă
trânul și învățatul academician B. P. 
Hajdeu a ținut Vineri la Academia ro
mână o conferență, în care a schițat ca
racterul femeii române în propria sa soție 
Iulia, repausată anul trecut. D. Hajdeu a 
.spus, că repausata sa soție era fiică de 
Moți din munții apuseni, pe care a cunos- 
cut’o întâiîi la 1863 și s’a căsătorit cu 
•densa la 1865. Au trăit împreună fdrte 
■fericiți, deși aprope în fie-care lună tre- j 
buia să se certe odată. Dăr se împăcau 

;eră, căci dânsa îl ierta avend încredere! 
Sntr’ensul, că e mare patriot. Conferen

arendă 81.000 jughere de pământ. Numărul 
proprietarilor evrei încă este destul de con
siderabil (89), cari au proprietate de 56000 
jughere.

O fițuică socialistă în limba ro- 
mânâscă. Am dat din întâmplare de fi
țuica „Voința Poporului" ce apare de 
câteva săptămâni la „Szabad Szd" în Bu
dapesta având de prim-redactor pe un 
ore-care I. Salușinsky. Acest Salușinsky, 
nu seim ce naționalitate o fi având, se 
dice că a umblat la șcdlă în Blașiu și is- 
călesce unele articole „Sâmpetru Blăjan". 
Pentru stabilirea naționalului seu, ne ru
găm se ni-se trimită deslușiri, de la cei 
ce-1 cunosc. — Vom reveni.

Fecunditate estra-ordinară. Ddmna 
Diculescu din Craiova, a dat nascere di
lele acestea la al 22-lea copil și ce e mai 
curios, toți copiii îi trăiesc și sunt voinici. 
Deorece părechea Diculescu este încă ti- 
neră — bărbatul de 47, femeia de 38 — 
se speră, că numărul copiilor se va mai 
spori.

Trageri la sorți de titluri române. 
La 19 Martie (1 Aprilie) 1903, drele 10 
dirnineța se vor efectua în localul minis
terului român de finance:

A 25-a tragere la sorți a titlurilor de 
rentă 4°/n amortisabilă din 1890, împru
mutul de lei 274,375,000, la care se vor 
amortisa 2793 titluri în valore nominală 
de lei 3,624,500.

A 25-a tragere a titlurilor 4°/o din
1891, împrumutul de lei 45,000,000, la care 
se vor amortisa 238 titluri în valore de 
lei 307,500.

A 22-a tragere a titlurilor 5°/0 din
1892, împrumutul de 75,000,000 la care 
se vor amortilisa 376 titluri în valore de 
Iei 404,000.

A 20-a tragere a titlurior 5% din
1893, împrumutul de 50,000,000, la se vor 
amortisa 235 titluri în valdre de lei 
257,000.

A 17-a tragere a titlurilor 4% din
1894, împrumutpl de 120,000,000, la care 
se vor amortilisa 537 titluri în valore de 
lei 699,000.

Liedertafel. Reuniunea de cântări 
săsescă din Brașov (Kronstădter-Mănnerge- 
sangverein) a aranjat în 21 Martie a. c. 
sub conducerea măestrului de cor Paul 
Richter, un „Liedertafel" c’un program 
ales, variat și vesel, care, ca în toți anii 
pe timpul acesta, a fost întrețesut și cu 
representațiune teatrală. Printre cântările 
corului s’a dat de astă-dată piesa umoris
tică die „Brautschau“ și drăgălașa operetă 
într’un act de Hollander „Carrnosinella".

Primul punct al programului „Vals 
de primăvară", de Milde, a fost esecutat 
de corul mixt (dame și bărbați) cu mare 
precisiune și cu mult efect. Nu mai puțin 
succes a fost corul umoristic de bărbați 
„Das Fraulein an der Himmelsthur", de 
Finsterbusch. Vechiul renume al corului 
reuniunei săsesci s’a valorat pe deplin și 
de rândul acesta.

In piesa umoristică „Die Brautschau" 
s’au distins prin jocul lor viu și hăzliu 
d-nii :* Stoff, Wăchter și Hain, precum și 
d-șdra Biro (ca fiica regelui Medilor.)

Opereta „Carmosinella“ a fost o pres- 
tațiune vrednică de laudă, care a făcut 
ondre personelor ce-au esecutat’o. In pri- 
rhul rând este a se recunosce și accentua 
jocul și cântarea eminentă a d-nei Meta 
Romer care a făcut pe fata de țigan spa
niolă „Carmosinella". De la început pănă 
la sfîrșit d na Romer a fost la înălțimea 
rolului său, care părea a fi fost creat 
anume pentru d-sa. A jucat cu vervă și 
temperament secerând sgomotose aplause 
și un frumos buchet de flori. D-naKrones 
s’a distins ca o probată cântăreță ce este, 
și d-sale i-s’au oferit de asemenea flori. 
Dintre cântăreți au escelat d-nii.' Brenn- 
dorfer, Hain și Zillich. Corul a contribuit 
din parte-i mult la splendida reușită a 
acestei operete c’o musică atât de plă
cută. Costumurile frumdse nu mai puțin.

Mai ținem a nota că quartetul de 
soliști, compus din d-nii: Stenner, Wăch
ter, Brenndorfer și Turk, a fost mult aplau
dat și au trebuit să repeteze piesa „Ko- 
nig Ramses", de Rud. Wagner.

Valordsa dirigiare a corului de cătră 
măestrul Richter merită o deosebită men
țiune.

Sala de concerte a fost înțesată de 
public. Sâmbăta viitore se va repeta.

literatură.
„Semănătorul", revistă literară săp

tămânală nr. 10 (Anul II), are următorul 
sumar: M. Eminescu.— Replici — Blonda 
(poesii). Z. Bârsan.: Florica (schiță). St. 
O. Iosif: Spre primăvară (poesie). loan 
Scurtu: Din copilăria lui Eminescu. D. 
Angliei: Cântecul semințelor. Verlaine: 
In codru. — Nu este așa?... Natalia Ne
gru : Ce dor mai am acum (poesie). 
— Jnformațiuni literare și artistice. — 
Răspunsuri. Redacția: Calea Victoriei nr. 
56 (Hotel imperial). Administrația: Strada 
regală, nr. 6 (Hotel Union). Bucuresci. 
Abonamentul 10 lei pe an, numărul 20 
bani.

— Zelosul cultivător al musicei d-1 N. 
Stoicovici, învățător în Brașov, a scos de 
sub tipar o nouă cărticică de cântări sub 
titlul „Colecțiune de cântece și cântări 
bisericesc!" pentru șcdlele poporale. Par
tea I. Cântece și cântări bisericesc! într’o 
voce pentru anii I. II. și III de școlă. Edi
tura librăriei H. Zeidner. Brașov. Prețul 
50 filer!.

— A apărut tomul I. din „jVoue/e" de 
Vasilie Banta Buticescu. Broșura are 286 
pagini și conține istoriore frumose scrise 
într’un limbagiu plăcut. Prețul ei e 1 cor. 
60 bani plus 20 bani porto. Se pdte pro
cura de la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

„Clipe de repa-us'1 de Sorcovă. Un 
volum elegan1', care pdte ocupa loc pe 
masa orl-cărui salon. Prețul 2 corone. (Pen
tru România 2 Lei 50 bani) porto exrra. 
Credem a fi de prisos a mai recomanda în 
special acds'ă nouă apariție bterară. In 
acest volum găsim un limbagiîi frumos 
românesc și niște povestiri scrise cu atâta 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui jo<, până nu ai cetit’o tetă. 
Se pdte procura L Tipo'rapa A. Mureșianu 
pe lângă trimittrea prețului indicat plus

Diverse.
Caucasia. Caucasia este o țeră forte 

fruosă, aședată între Marea negră și marea 
de Azov. Ea avend munții Caucas cu aspecte 
forte pitoresc! și cu o mulțime de văi, 
lacuri, torente etc. se asemănă mult cu 
Elveția. Caucasia este bogată în ape mi
nerale și Rusia încă de mult timp a ex
ploatat aceste surse. In părțile de nord 
sunt ape sulfurdse, alcaline și ferugindse, 
cu temperatură variând între 10 și 62 gr. 
centigrade; în părțile sudice se află mimai 
ape sulfurdse și feruginose, er în părțile 
centrale nu se află ape minerale. După o 
tabelă făcută de generalul Chodzka, în 
Caucasia se află peste 600 isvore minerale, 
ale căror composițiuni se asemăjiă perfect 
cu isvdrele de la Vichy, Aix-la-ch'apelle, 
Marienbad, Carlsbad, Spa, Kissingen, etc. 
Cu tote că clima Caucasiei presintă va- 
riațiuni destul de însemnată, ea este însă 
din punct de vedere medical una din cele 
mai salubre din Europa, ceeea ce ca mor
talitate se fie cu mult mai mică, decât în 
tdte părțile continentului nostru. Un fapt 
extrem de curios și care de asemenea 
pledeză în favorul climei din Caucasia, 
este cel observat de cătră savantul alpinist 
d-1 Holder, și anume, că contrariu de ceea- 
ce se observă în munții Alpi, raritatea ae
rului nu incomodeză de loc pe turiștii, 
cari se urcă pe înălțimile din Caucas mai 
mari de 500 metrii. Rușii încă din timp 
îndelungat s’au silit și se silesc și astădi, 
ca să atragă cât mai mulț! visitatori în 
Caucasia, lucru ce au și reușit, grație fru- 
moselor posițiuni, climei sănătdse, isvdrele 
thermale și ușurințele de transport pe cari 
le află călătorii. Ca în ori-ce localități și 
în Caucasia se întîmplă din când în când 
câte o catastrofă și o descriere forte in
teresantă a unei asemenea întîmplări gă
sim în publicațiunea „Tiflis New“. Catastrofa 
s’a întîmplat la 17 August 1902 (adică 
vara trecută) și a distrus șepte sate, omo
rând peste o miie de omeni. Causa acestei 
nenorociri a fost o prăbușire de terenuri, 
care s’a produs în urma unui cutremur de 
pământ, causând pe lângă morțile de omeni 
și pagube materiale evaluate la peste 50 
milidne ruble.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Bs!a „Tipografia A. ftlureșiann** 
dîss IBrașov, 

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

i v. lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
eeomandație.)

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

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

Vol. I Agrologia, său Agricultura 
gen rală. 34 cole de tipar cu 217 figuri îu 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agricultură «l României cu de- 
cisia Nr. 2078 din 1897. Costă. 5 cortine.

Vol. II Fitotechni.a, seu cultura 
speculă a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte prem'ată de Aca
demia Română cu premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 corone.

Vol. III. Zootechnia, seu Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânărie și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală,, sâu or- 
gaoisațiunea și administrarea moșiilor mari 
și mici. Costă 8 corone.

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

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, învățător la șcdla 
principală română din Lăpușul Unguresc. 
Edițiun6a a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. 
porto.)

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lanark 
dePannite losîn. Prețul &0 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, profesor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto: „Sgrao n țâră săracă**. Einineseu. 
Prețul 2 cor. plus Iu b. porto.

„Cartea Plugarilor*1 seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor1* etc. scrisă de loan 
Gtorgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 b.

6 b. porto).
Însoțirile de credit împreunate cu 

îusc-țirl de consum, de ventjare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniuoei 
rom. de agricultură d’n comit. Sib iului. 
Conține 227 pag. costă, cor. 1.60 (-ț- porto 
20 b ml.)

Grădina de legume, de Ioan 1 
Negruțiu, profesor în JBlașitî. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui orof. Negruțiu, e 
de < el mai mare folos practic. Costă 60 b. 
(plus 5 b. porto).

Vinuri dinpbme, de Gr. Balin 
prof. Este o carte în care se dau esplicați 
și învățături amănunțite asupra modului 
cnm este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pdme. Prețul 40 b. (cu posta 45 
bani.)

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

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

„Cultura și îngrijirea grâului1*, de I. 
F. Negruțiu. Pr. 14 b. (plus porto 5 b.)

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

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

Cărțe pentru comercianta 
și funcționari de bancă:

Introducere in contabilitate și 
contabilitatea înpartidă simplă, de 1. 
C. Panțu. O cart* bună pentru a învăța cu 
ușurință contabilitatea. Pagini I —V.II -|~ 
213. Prețul 2 cor. (-|- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială** de I. G. Panțu. Conține 
modele de circulare, sorisorî de informațiunl, 
recoman ațiutnl și acreditive; scrisori în

comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea cluplă, 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 
duplă del. C. Panțu. Tractâză principiile 
contabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
ple. Prețul 1 cor. (-|- 10 b. p.l

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

Din composițiunile pline de melodii 
românescl ale mult regretatului composito- 
român Giprian Porumbescu, tip&rite șiedate 
în edițiunl poporale de d-na Mariora Rațiu 
născută Porumbescu, se află de ventjare la 
Tipografia nostră următorele piese:

„Imn de urare'1 cu două voci, „Hora 
Prahovei*, „A cădui o rază lină* cu voce, 
„Pluturaș de nopte* polcă, „Frunză verde 
mărgărit* cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei“ polca mazurca, „Fata popii* cânt 
poporal. Fie care bucată costă 50 b. plus 10 
bani porto. „BasmeIașene* vals, 1 cor. 50 b 
plus 10 bani porto. „Potpouriu*. din opereta 
„Crai nou“ 3 cor. și Ouvertura din ope
reta „Grai nou* 1 cor. 50 bani plus 10 
bani porto.

Cursul la bursa din Viena,
Din 21 Martie n. 1903

Renta ung. de aur 4°/0...................
Renta de corone ung. 4% . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2®/0 .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare d'/j’/o • • •
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii....................
Losurî
Renta
Renta
Renta
Rente
Losurî din 1860..................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 748.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 689.r— 
NapoleondorI...................................... 19.08
Mărci imperiale germane . . . 117.07'/2
London vista.............................  239.9772
Paris vista.......................................... 95.40
Note italiene..................................... 95.40

pentru reg. Tisei și Seghedin . 
de hârtie austr. .
de argint austr. . .
de aur austr. . . .
austr. 4% de corone

121.25
99 50
92 75
99.45
99.25
94 -
99.25

209 -
158.75
100.70

. 100.65 
. 121 25

101.15
. 154.15

15.96

Bursa de Bucurescl
di a 18 Martie 1903.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad. 1
cup. 1i

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă.................... ""/o A.țr.-Oct îoo.y,
„ „ Impr. 1892 , . . 5 „ Ian.-Iul. 99.7,
„ „ din 1893 . . . 5 n D J) 99. y.
„ „ 1891 int. t> mii. 5 „ AîT.-Oct.
„ „ Impr. de 32'/, mii. 4» Ian.-Iul. 87.—
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 n n » 87 y,
„ „ Impr. de 274 m. 1890 4 „ n d 88.-

„ Impr de 45 m. 189L 4„ n h
„ Im de 120 mii. 1894 4„ 87.’/,

„ „ Imnr de 90 mii. 1896 4„ n 87.'/,
Oblig, de Stat (Cor.v rivale) «» Mai-Ncv. 87-1/,

, Casei Pensiunilor fr. 300 10 h n —♦ -
, comunei Bucurescl 18^3 6'7o Ian.-Iul. —.—

,, „ „ din 1884 & „ Mai-No?
„ „ „ din 188S lun.-Dec. —.—
„ „ „ din 1890 Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 » Ian.-Iul. 99.—
Scris, fonciare rurale din 181'0 4 » 87.yfi

„ „ urbane Bucuresc & n n n 87.yB
d n n 1 a?^ ■ n n 81.1/,

Oblig. Soc. de basalt artificial! 6 „ » n
V. N. —;-*1

Banca B.om. uit. div. fr. 12.81 500’ 150 v.
Banca Națion. uit. iv. 81.— 500 înt’'. v. —.—
Banca agricolă............................... 500 L50 v. 2320
Dac'a-România uit. div. 35 lei 260 într. v. 227.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 n » 98.-
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 2'0 398.-
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 2o0 392.—
Soc. rom. de hâriie uit. —.— 10(i —
„Patria11 Soc. de asig;. uit. 4 l i 100
Soc. rom. de petrol L era. u. d. 0 200 —

„ „ „ „ 2 em u. d. 0 1000 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —.—
„Bistrița1' soc. p. f. hârtii 30 1 1000
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —.—
20 franci aur............................... — —1—
Fabricile Unite de gazdse. . . 12

fi

Seompturi:
Banca na . a Rom. 5% Paris .... B’/o
Avansuri pe efecte 6 „ P tersburg . . 5»/„
Banca agricolă 9-10% Berlin .... 3u/n
Casa de depuneri b>/2 Belgia . . . 3-
Londra .... 3y, Elveția . . . b1/,
Viena......................... 3>/a

Cursul pieței Brașov.
Din 20 Martie n. 1903.

Banenot rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. 18.70 n 18.80
Napoleond’orl. w 19.04 n 19 08
Galbeni n 11.20 71 11.30
Mărci germane n 117.- 111 08

Lire turcescl „ 21.40 „ —.—
Scris fonc.Albina 5% 101.— „ 102 —

Abonamente la 

„Gazeta, Transilvaniei1* 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.
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Cruce seu stea âupla electro ■ magnetica
latent 3STz. 93967.

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Nu e mijloc secret, 

pe lângă garanție,

se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor ele oap și dinți, migrene, ne 
uralgie, împedeoarea oiroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureohe, bătaie de ini
mă, sgâroiuri de inimă, asmă, audul greu, sgârciuri de stomac, lipsii poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
oîroulația neregulată a sângelui și multor altor bole, ca'I la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr.n electricitate. — In cance'arit mea se află atestate încurse din tote păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire invențiunea mea și ori-cine pâte examina aceste a’estate- 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis sS se 
con ft, de cu aparatul „Volta11, de ore-e< „Gasul-Volta11 atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea oruoei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi.

Prețui aparatului mare e S cor. 
folosibil la morb ari, caii nu sunt 

mai .vechi de 15 ani.

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.

Expediție din centru și locul de vendnre pentru țâră și streinfitate e:

MULLER ALBERT, Budapesta, v’
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A. Mureșlanu Brusov, Tergul W. 30.
Acest stabiliment este provenit cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR. ARGINT ȘI COLORI.

G Ă.RȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST2LTTTTZ1.
foi pWodici

BILETE DE VISITÂ
DIFERITE FORMATE.

PHOGRAIOELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AsnuN'riiKB.
Comandele eventuale 

tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giui I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUBEȘIANU, Brașov.

£

r)

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori... 

(Scnt/Ve/Ae,, in lolă măwmea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
p RESTAURANTE.PRE^URl-CURENTE ȘI DIVERSE

BILETE DE IM0RMENTARL 
se primesc în binroui

ii

Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și re- 
înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.

Domnii abonenți să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca 
espedarea să li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murit și să arete și posta ultimă.

Admimstraț. „Saz. Tmis*.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


