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Crisă în partida guvernului
Multe s’au scris despre obstruc

țiunea din camera ungară și despre 
șansele ce nu le are și nu le pote 
avă Campania ei în contra proiec
telor militare și în contra organisa- 
ției armatei comune pote se remână 
cu totul fără de resultat. Nu va pută 
nega înse nimeni, că într’o privință 
obstrucțiunea a suportat un succes. 
A contribuit adecă, fie direct său 
indirect, a Introduce în sînul majo
rității parlamentare, a partidei libe
rale comandate de ministru-preșe- 
dinte Szell,, o crisă latentă forte pe- 
riculosă.

Incidentul petrecut cu președin
tele camerei la balul Curții și urmă
rile. ce le-a avut și le va mai ave 
sunt o dovadă destul de viuă, care 
susține afirmarea de mai sus. E 
sciut, că contele Apponyi dimpreună 
cu soții sei din grupul de odinioră 
al „partidei naționale11 aparțin deja 
de aprbpe cinci ani clubului liberal, 
adecă partidei guvernamentale, prin 
a căreia concurs a și fost ales pre
ședinte al camerei.

Ei bine, cum s’a putut ca simpla 
faimă, că Apponyi are de gând a-și 
da demisia ca președinte al camerei, 
în urma cunoscutului incident la 
balul Curții, se amenințe a provoca 
deodată numai puțin decât trei crise: 
o crisă în parlament, altă crisă în 
partida guvernului și a treia crisă 
în guvern însuși ?

De sigur că acbsta s’a putut 
numai așa, că Apponyi cu amicii 
sei de odinioră au intrat numai cu 
calculul minții, nu și cu inima în 
partidul guvernului și că ei sunt 
încă departe de a se simți bine în 
societatea așa cjișilor vechi liberali.

Mai mult. Se susține și se pre
tinde de înșiși vechii liberali, că 
isvorul principal al tuturor inciden
telor, ce produc convulsiuni în sînul 
majorității, este nu numai un pre
supus, ci un adevărat antagonism 

între aderenții contelui Apponyi și 
partea cealaltă a partidei liberale.

Vechii liberali îi reproșeză lui 
Apponyi multe, în prima linie îi iau 
în nume de rău, că se simte atras 
de clericalii din partida poporală 
catolică și — ceea-ce e lucrul prin
cipal — se portă cu gândul de a 
deveni el odată ministru-președinte 
și a dirige trebile după capul lui.

Foia vienesă inspirată din cer
curile liberale maghiare, „Neue fr. 
Presse“ scrie cu privire la deosebi
rea de vederi între grupurile din sî
nul majorității:

„Apponyi, care e de aprope în
rudit cu clericalii unguri, n’a fost 
niciodată omul de încredere al ma
relui partid liberal11... „Adevărata 
crisă constă în Ungaria pote în 
aceea, că marele partid dela putere 
trebue se se răfuiăscă cu contele 
Apponyi. ț)ilnic cresc în senul par
tidului tot mai mult'semnele nemul
țumirii și ale fierberii. Lipsesce uni
tatea cugetării, ba chiar și a direc
țiunii generale... Contele Apponyi a 
devenit un concept politic, care însemnă 
cârnirea în direcția unei politice clericale11.

Audiența lui Apponyi la Majes- 
tatea Sa este comentată deci în di
ferite moduri, după curentele din 
sînul majorității. Aderenții contelui 
văd în acăstă audiență o mare is- 
bendă, pe când vechii liberali o consi
deră mai mult ca un desastru al lui.

Se crede că Apponyi a espus 
înaintea Suveranului vederile sale 
asupra situațiunei, dăr nu se scie 
nimic despre modul cum au fost 
primite espunerile sale. Apponyi să 
fi asigurat însă, că „la Majestatea 
Sa nu e nici umbra unei neînțele
geri11.

După ce audiența i-s’a încuviin
țat — la cererea in scris a contelui 
Apponyi — cu soirea primului minis 
tru Szell, e probabil ca Majestatea 
Sa să fi cerut lui Apponyi se facă 
tot posibilul, ca partida liberală 
dela putere să nu se desbine, ci să 

fie unită pentru a duce la sfirșit 
lupta cu obstrucțiunea. Ori doră 
Apponyi să fi aflat în cuvintele Su
veranului și o încuragiare de a înainta 
în direcțiunea apucată?

Așa ar crede cine-va vecjend, 
că trabanții din stânga estremă a 
sumețului conte, adecă ugroniștii. 
anunță deja în organul lor căderea 
apropiată a partidului liberal ma
ghiar.

Armata si obstrucțiunea. Intr’un 
articol publicat în numărul său de Dumi
necă „Budapesti Idirlap" face următdrea 
enunciațiune. care supără grozav de ob- 
strucționiști:

„...Respectăm în armată acea trăsă
tură de caracter, în virtutea căreia ea 
ține strins Ia ceea-ce, după a ei convin
gere, e principiu și tradiție. Principiul ei 
pdte.să fie fals, convingerea însă îi este 
cinstită. In obstrucțiune însă nu e nimic 
de stimat. Obstrucțiunea de-o sută de ori are 
mai puțin dreptate de cât armata, fiindcă 
luptei sale îi lipsesce nu numai rațiunea, 
ci convingerea..A

Agitația din Croația este apreci
ată de marele diar vienes „Die Zeit“ în- 
tr’un articol, în care critică aspru pe șo- 
viniștii, cari îndată ce se întâmplă ceva 
în Ungaria, sunt gata cu suspiționările, că 
agitația ar fi alimentată din afară. Nu 
Viena alimenteză agitația din Croația dice 
„Die Zeit“, ci șovinismul descreerat este 
acela, care o alimentâză.

Este simptomatic, că un alt diar din 
Viena, care representă de altminteri ve
deri cu desevîrșire opuse vederilor repre- 
sentate de „Zeit“ aprecieză în mod ana
log stările dela noi. Acesta este antisemitul 
„D. Z.“ care publică următdrele conside- 
rațiuni :

„Ore n’ar fi timpul suprem, ca Ma
ghiarii se scotă o învățătură din cele ce 
se petrec și se pornescă pe un alt drum, 
spre a ajunge la o împăciuire cu conce
tățenii lor? Gestiunea croată stă în strînsă 
legătură cu cestiunea generală a naționa
lităților în Ungaria și cestiunea acâsta, 

pe panta, unde au mânat’o șoviniștii ma
ghiari, este o cestiune a monarchiei în
tregi, și va trebui tratată în conse
cință".

Procesul pentru „agitație"
al preotului 1. Stupinianu.

Pledoaria apărătorului Dr. Iustin Pop.

— Urmare. —

Noi Românii la rândul nostru seim 
și vrem se tragem consecințele din cu
vintele resunetului lui Vorosmarty: „Aici 
trebue se trăescl și se mori“. Da, aici vrem 
se trăim și să murim, pentru-că aici ne-am 
născut, aici ne sunt străbunii și tradițiile, 
aici ne-am trăit marele nostru trecut, aici 
ne-am achitat și ne achităm îndatoririle de 
cetățeni, cerem însă se ni se dea și 
drepturi și se nu ne încarce numai cu 
datorii.

On. tribunal regesc!
Am vrut prin acestea să indic con- 

siderațiunile acelea generale, cari sunt 
normative la judecarea delictului din ces
tiune, care și el se presintă drept consecință 
a ideilor de naționalitate, și rog pe on. 
tribunal regesc să se conducă de aceste 
considerațiuni juridice, etice și de opor
tunitate, când va decide asupra culpabi
lității clientului meu, având în vedere, că 
on. tribunal regesc îșî pronunță sentința 
în mijlocul împrejurărilor nesănătdse, ce 
domină astădl și cari sunt păgubitdre bi
nelui poblic, er după conoepția mea jus
tiția nu numai că trebue se fie scutită de 
influențele esterne ale politicei militante, 
der din contră trebue se aibă misiunea su
blimă, ca organul cel mai nobil al statu
lui, de a se ridica d’asupra acestor influ- 
ințe și făcând diagnosa stărilor publice 
nesănătose și păgubitdre binelui public, 
tocmai prin sentințele ce le aduce să in- 
fluințeze însăși, ca se se amelioreze stările 
publice în interesul binelui public.

Esemple de felul acesta găsim în is
toria economiei politice. Așa eminentul 
profesor universitar Dr. Pisztori în opera 
sa din acâstă branșă relevâză, că pe tim
pul sistemului breslelor, când abusurile 
breslelor deveniseră insuportabile, aceste 
abusuri au fost atenuate tocmai de cătră 
forurile judecătoresc! prin sentințele lor 
aduse în spirit mai liberal prin ceea-ce 
au obținut îndreptarea stărilor publice.

Mai ales în justiția patriei nosfre se 
pdte aplica acestă tesă, care patrie fiind

FOILETONUL „GAZ. TRANS11.

Mortea mea.
(10) (Urmare).

Cel dintâiu gând al meu era, se mă 
duc la păzitoriul cemeteriului, pe care să-l 
rog, să me ducă- acasă. Unele considerații 
însă nu mă lăsau s’o fac acesta, afară de 
acesta gândirea mea nu era încă de tot 
limpede, trebuia să mă înviorez puțin în 
aerul prospăt de nopte. Apoi ce se mă 
grăbesc așa tare? Nu eram eu acum stă
pânul situațiunei? Voiam întâiu să-mi 
trag sema, ce ar trebui să fac? Dâcă 
m’așl arăta păzitorului subit în puterea 
nopții, 1’așT spăria, și în cele din urmă 
nici n’aveam nevoie de vr’un ajutor.

îmi pipăiam membrele; afară de 
mica rană de la brațul stâng, provenită 
din mușcătură, erau întregi, er frigurile 
ușore, ce le aveam pe urma acestei răni 
și cari mă agitau, îmi dădură puterea nes
perată, de a merge singur fără nici un 
ajutor străin.

îmi trebuia timp de gândit. Tot fe
lul de visiuni mi-se încrucișeau în creeri.

In gropa cea nouă zărilti instrumente 
pentru săpat și acuma simțiam necesita
tea de a îndrepta paguba, ce făcusem și 
a astupa mormântul din care eșisem.

In acel moment n’aveam un singur 
cuget limpede, găsiam însă în mod ins
tinctiv, că e de prisos, se se mai afle 
urmele învierii mele și să devină cunos
cută aventura mea — aprdpe îmi era ru
șine că mai trăiesc, după-ce pentru lume 
eram declarat mort.

Luaiil instrumentele și începuiu a 
lucra. Am reușit a face să dispară chiar 
și cea mai mică urmă : după vr’o jumă
tate de dră am isprăvit și am sărit afară 
din gropă.

Ce nopte frumdsăe! In cemeteriu li
niște profundă! Ca nisce umbre nemișcate 
se diferențiau arborii întunecoși de mor
mintele albe. Ridicând ochii în sus, spre 
a mă orienta, văcjuiu la orisont reflexul 
unei mări de lumină, acesta era Parisul, 
lntr’acolo îmi îndreptam pașii. Mergeam 
printr’o alee lungă și întunecdsă, însă după 

câte-va minute a trebuit să mă opresc, 
nu mai puteam răsufla. Mă așetjaiu pe-o 
bancă de piatră. D’abia acum îmi veni în, 
minte să mă uit la mine însu-mi. Aveam 
îmbrăcămintea completă, eram încălțat, 
nimic nu-mi lipsia, afară de pălărie.

Cât de mulțumitor îi eram în sufle
tul meu scumpei Margarete, că îmi făcuse 
acest ultim serviciu și mă îmbrăcase.

Margareta! Scumpa mea soție! Gân
dul la dânsa îmi împrumută nouă puteri, 
mă ridicaiu : voiam să o revăd!

Când am ajuns la capătul aleei, dă- 
duiil de un zid, care nu mă lăsa se merg 
mai departe. M’am suit pe un mormînt și 
mă avîntaiu peste zid, lăsându-mă jos de 
cealaltă parte. Am cădut însă cu o straș
nică sdruncinătură. Cu tote acestea nu 
mi-se întâmplă nimica. Mă ridicaiu și îmi 
urmaiti drumul mai departe. Era un drum 
lat și isolat, care ducea împrejurul ceme
teriului. Am mers așa câte-va minute pe 
drum, fără să am habar unde mă aflu, 
îmi repetam însă necontenit, că vreu să 
mă întorc la Paris în strada Dauphin.

Mergeam mereu înainte, mă întîlniam 

cu dmenl, eu însă nu întrebam pe nimeni 
un fel de neîncredere mă reținea, nu pu- 

i team se mă descoper nimănuia. Astădi 
sciu, că atunci mă scuturau frigurile și 
îmi zăpăcea mințile și când am cotit din 
drum într’o stradă, care era fârte lumi
nată, mă copleși o amețelă și căduifi la 
pământ.

Aici este o lacună în amintirile mele: 
trei săptămâni am fost lipsit de consciență 
și când mi-s’a reîntors în sfîrșit consciență, 
mă aflam într’o odaie străină. Lângă mine 
era un om, care mă îngrija. Acesta mi-a 
povestit, că într’o dimineță m’a găsit fără 
consciență pe bulevardul Montparnasse și 
m’a luat în casa lui. Era un medic bătrân, 
care se retrăsese de la practică.

Când i-am mulțumit, mi-a răspuns 
scurt și îndesat, că 'i-s’a părut interesant 
cașul meu și că vre să-l studieze. Dealt- 
mintrea în primul timp al reconvalescen- 
ței mele nu mi-a mai permis se-i pun alte 
întrebări, er mai târdiu el însu-și nu m’a 
mai întrebat nimica.

A trebuit să mai stau opt tjile în 
pat, capul meu era atât de slab, încâ 
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un stat poliglot, tocmai din acest motiv 
justiția trebue se-șî dea îndoită silință, ca 
antitesele și susceptibilitățile ce s’ar pute 
ivi din deosebirea de naționalitate, să le 
aplaneze cu tactul isvorît din drept și 
dreptate și astfel să storcă cetățenilor de 
diferite naționalități față cu sine însăși o 
încredere profundă, a cărei stabilitate neal
terată să și-o asigure pentru tdte timpu
rile. Să iesă la ivelă din sentința on. 
tribunal regesc un bun augur pentru 
viitor!

Trec acum asupra analisei faptului 
incriminat și la critica resultatului pro
belor.

Căutând genesa chestiunei, o găsesc 
acesta în șovinismul local al comunei 
Bâreea mică și în articolul plin de șovi
nismul cel mai drastic al foii locale „Hu- 
nyadvărmegye 14.

Nisce stafii ascunse sub mantaua unui 
fapt pasibil de penalitate, și-au jucat aici 
jocul lor diavolesc, cari în urma unei 
disposiții bolnăviciăse, provocate în mod 
artificial, au bucinat prin pressă vestea 
oribilă, purtând sabia sângerăsă pe la au
torități, că patria e în pericol, er clien
tul meu să fie ars pe rug, fiindcă ... a 
ațîțat naționalitatea română, la ură con
tra naționalității maghiare. Er ținta era, 
ca să isbutâscă sdrobirea lui Stupinianu, 
să-i facă imposibilă și insuportabilă si
tuația.

Etă genesa chestiunei acesteia. Așa 
se pote esplica umflarea tendențiosă a 
afacerei.

Este de regretat, că acest curent 
bolnăvicios și nenorocit a primit în bra
țele sale de polyp și pe on. for de acu- 
sare (parchet), er acesta nu numai că nu 
s’a sforțat se se libereze din aceste brațe, 
dăr le-a strîns și mai tare în jurul său, 
căci pretextând importanța estraordinară 
a chestiunei, cu mare aparat și mare repe
ziciune a pornit și săvîrșit cercetarea în 
acestă afacere, aducând „classical14 său 
act de acusare.

Er în ceea ce privesce starea fap
tică a „oribilei afaceri1', susțin și cu acestă 
ocasiune, că nu s’a petrecut cașul așa, 
după cum on. representant al ministeriu- 
lui public ni-1 presentă ca și cum ar fi do
vedit".

Aci apărătorul espune fidel și minu
țios cașul, ce a servit ca substrat acestui 
proces intentat și dus la sfîrșit — se 
pare — la ordin mai înalt. întreg subs
tratul să reduce la faptul, că acusatul ca 
preot-catechet a atras cu o îndreptă
țire nediscutabilă atențiunea elevilor săi să-l 
salute românesce și nu unguresce, căci el 
e catechet Român, și elevii încă sunt co
pii Români. Și acesta s’a întâmplat dimi- 
neța pe drum în comuna Bârcea-mare, la 
prima întâlnire cu școlarii, cari mergeau 
reslețî la școla de stat din Bârcea-mică. 
Mai apoi a spus elevilor, că la drele de 
catechisare îi va numi cu numele lor ro
mânesc: Pătruț, Vuța, etc., așa precum îi 
strigă și părinții lor acasă, și nu cu nu
mele maghiarisate de Peter, Eva etc.

Analisăză și aprețiază fasiunile mar
torilor, accentuând, că nici cu aceste nu 
s’a putut dovedi mai mult, decât cele de 
mai sus. Reduce la valdrea adevărată fa- 
siunea martorului pătimaș Bodoși Lajos, 
suspect pe motivul, că el a fost primul 
înscenător al campaniei contra lui Stupi
nianu, și a cărui fasiune la înfățișarea cu 
alțî martori s’a dovedit falsă.

nici n’am făcut vr’o încercare de a-mi 
reaminti ceva, căci cugetarea mă obosia 
și reamintirile erau durerdse. Rușinea și 
frica mă țineau încătușat. Mai târdiu — 
după-oe mă void însănetoșa, atunci — 
atunci voiil analisa tdte în gândul meu și 
atunci void sci eu, ce e de făcut.

Nobilul om, care mă găzduise, nu 
făcea nici o alusiune. Se pZte să fi des
tăinuit eu multe în aiurările mele, se 
pote să fi amintit și vr’un nume. Bătrânul 
doctor nu spunea nimica, el era tot așa 
de discret, pe cât era de milos.

A sosit vara și într’o di frumosă din 
Iunie obținuiu permisiunea, să fac o mică 
preumblare. Era cald și luminos, âr ve
chile și ângustele strădî ale Parisului 
scăldate în radele sdrelui, păreau întine
rite. Mergeam încet și la fie-care colț de 
stradă întrebam pe trecători de strada 
Dauphin; în sfîrșit după multă căutare 
am găsit strada și m’a costat încă și mai 
multă ostenelă pănă am recunoscut casa 
în care avnserăm locuința.

(Va urma).

Ia apoi la refec pe procuror pentru 
greșâla juridică elementară comisă în re- 
chisitorul său când, deși a recunoscut ou 
lealitate devalvarea doveditor în decursul 
pertractării finale, totuși insistă, că nu fa
siunile de adi a martorilor, ci cele de la 
investigații — făcute în presența jendar- 
milor! — sunt normative și trebue luate 
ca basă la aducerea sentinții. lnvăcă alin, 
prim din §-ul 324 al proc. penale, în care 
imperativ se dispune, că sentința se pote 
basa numai pe dovecjile produse în cur
sul pertractării finale.

Der, — continuă apărătorul — chiar 
se considerăm ca dovedit absolut fie-care 
iotă a acusării, totuși trebue se mă lămu
resc cu on. procuror în următorele:

Lovesce dre în codul penal admones
tarea unui catechet Român făcută elevi
lor săi să-l salute românesce? N’avem noi 
Românii dreptul nu numai natural, der 
garantat chiar și de legea positivă, de a 
pute usa de limba nostră în scris și 
cu graiu viu chiar și înaintea forurilor ofi- 
ciose, der apoi în conversarea dilnică și 
mai ales în cașul present, când acusatul 
catechet Român gr. cat. a cerut să fie sa
lutat în limba, în care după drept și ca- 
none să îndeplinesce cultul divin, catechi- 
sarea și alte funcțiuni religidse ale bise- 
ricei române gr. catolice?

(Va urm».)

Alegerile județene in România. 
Colegiul I județean a fost convocat pe 
diua de Duminecă 4 (17) Maid a. c. A 
avut să alegă acest colegiu în total 180 
de consilieri. Au fost aleși dintre aceștia 
110 liberali și 10 conservatori. Pentru 60 
de locuri s'a declarat balotagiu. Intr’un 
județ s’a abținut oposiția. In capitală n’a 
întrunit nici unul dintre candidații gu
vernului și ai oposiției majoritatea și s’a 
declarat balotagiu pentru tote locurile. Opo
siția a fost divisată: votând de sine stă
tător conservatorii (de sub conducerea lui 
Gr. Cantacuzino), consevatorii-junimiști 
(de sub conducerea d-lui P. Carp) și așa 
numiții independenți.

Resultatul alegerilor de Duminecă 
așa cum se presentă e neobicinuit, căci la 
alegerile județene nu s’a dat nicT-odată o 
lnptă așa de crâncenă între partidul de la 
putere și oposiție. Pe când foile guverna
mentale asigură, că sunt satisfăcute în 
împrejurările date cu resultatul, diarele 
oposiționale de tote nuanțele serbeză 
acest resultat ca o victorie a oposițiunei 
și predic apropiata cădere a guvernului.

Colegiul al 11-lea a fost convocat 
pentru a săvârși alegerile județene pe 
Ziua de erî Marți în 6 (19) Maid. Resul
tatul încă nu ne este cunoscut.

§ 14 in Austria. Se anunță din 
Viena, că dedrece guvernul s’a convins 
în decursul conferențelor ce le-a avut cu 
conducătorii partidelor, că este imposibil 
de-ocamdată a i-se vota un non provi- 
soriu bugetar, er vechiul provisoriu în- 
cetăză cu Z'»a de 1 Iunie, — „Reichs- 
rath“-ul va fi amânat la finele lui Iunie 
și noul provisoriu va fi introdus prin §-ul 
14. „Reichsrathu-ul va fi convocat numai 
la tdmnă.

Procesul preotului I. Moța.
Clușiu, 19 Maid.

Sciți, că înaintea curții cu jurați din 
Clușid s’a judecat la 3/16 Maid procesul 
de pressă intentat părintelui loan Moța, 
fost redactor responsabil la ^Libertatea1 
din Orăștie.

Procurorul a încriminat articolul „A 
murit Mathia și cu el dreptatea1 publicat 
în numărul de la 14 Octomvrie al numi
tei foi, pe motiv, că articolul ar cuprinde 
agitațiune contra naționalității maghiare, 
er ca pupăză pe colac, i-s’a mai pus d-lui 
Moța în cârcă și delictul „preamărirei14 ce
lor osîndițl în procesul pentru Memorand.

Ședința de pertractare a condus’o 
Reinbold Artur, asistat de judecătorii Ște
fani Elek și Jekey Daniel. Procuror Dr. 
Jenei Aladar, apărător d-1 advocat din 
Orăștie Dr. Aurel Vlad. Tăimaciu Dr. Tau
ber Farkas.

DeschiZendu-se ședința, se dă cetire 
articolului încriminat, după care președin
tele pune acusatului obicinuitele întrebări. 

Acusatul declară, că el este autorul arti
colului încriminat, prin Scrierea și publi
carea lui însă n’a avut intenție de a agita. 
A voit numai, ca din incidentul desvălirei 
statuei regelui Mathia în Clușiu, se pre- 
sente pe Mathia ca ideal de suveran și 
ca pe cel mai ilustru representant al drep
tății. Acusatul vorbesce românesce, căci 
după cum a declarat repețit, ține să useze 
de acest drept ce i-1 dă însăși legea.

După-ce se încheie procedura de do
vedire, procurorul îșl face rechisitorul în- 
tr’un discurs violent, în care ridică acusa- 
țiuni grave și cere, ca jurații să aducă 
verdict afirmativ.

Apărătorul Dr. A. Vlad răstornă cu ( 
succes tote „argumentele" din rechisitoriu 
și arată cu claritate, că în articolul încri
minat nu se cuprinde agitațiune, fiind-că 
nu poți agita când descrii o personă, care 
aparține trecutului, istoriei, și când ideali- 
sarea acestei persdne este scopul scriito
rului. Apărarea scarmănă din t<5te punc
tele de vedere, obiectiv și la nivelul ora
toriei, acusarea și între altele relevă, că 
curțile cu jurați sunt o nenorocire în pro
cesele politice, fiind-că adese-orl jurații 
sunt omeni necunoscători de drept și lege 
și-’s conduși de sentimente subiective, de 
unde urraeză, că aprdpe totdeuna verdic
tele lor sunt afirmative.

După replica procurorului și duplica 
apărătorului, "jurații se retrag pentru a 
aduce verdictul, care sciți, că a fost afir
mativ. Pe basa acestui verdict, tribunalul 
a adus apoi aspra osândă, care Vă e 
cunoscută.

*
După cum m’am convins din isvor 

acreditat, preotul Ioan Moța n’a fost con
damnat la un an închisore de stat, ci la 
un an temniță ordinară și 1000 cordne 
amendă. Ochii procurorului au vădut prin
tre șirele articolului încriminat, subversând 
nu numai delictul agitațiunei (§ 172 p.2.) 
ci și „preamărirea" celor codamnațî în 
procesul pentru Memorand. Considerând, 
că după lege o astfel de pedepsă pote 
ave ca urmare și pierderea oficiului, apoi 
că d-1 Moța n’a mai fost pănă acum con
damnat, cu drept cuvent putem ZIce> că 
pedăpsa ce i-s’a croit este una din cele 
mai grele. La cas, când Curia n’ar reduce 
pedepsa seu n’ar preface-o în închisore de 
stat, atunci condamnatul ar suferi o mare 
lovitură, ca om cu posiție și ca cap de 
familie.

G.

Chestiuni agrare.
II. R e in e d i i.

— F in e. —

Sărbătorile. Sărbătorile cele multe au 
ajuns pentru țăranul nostru o adevărată 
calamitate — față de concurența înver
șunată a Americei și de concurența na
țiunilor conlocuitore. Pentru toți Românii 
sunt sărbătorile cele multe de peste an 
jicnitore, însă pentru Românii din Austro- 
Ungaria, cart locuiesc printre popdre e- 
terodocse, ele sunt o adevărată pacoste și 
ruină. Ungurul reformat, calvin și unitar 
lucreză; vecinul său, Românul, șâde acasă 
și serbeză pe sfântul ori sfânta cutare; 
Ungurul și Șvabul catolic lucreză în rup
tul capului, Românul din sat și din satele 
vecine prăsnuesce pe Ilie proroc, pe mu- 
cenița Marina, pe sfântul Ion de vre-o 4 
ori în an. Sasul evanghelic mai bogat, cu 
vite și unelte mai bune, lucreză 320 dile 
în an, vecinul seu Român de la margine, 
mijlocaș și codaș, abia are 260—270 r^ile 
muncităre și de câștig în an. Fără în
doială că cu mulțimea sărbătorilor și pos
turilor, el trebue să rămână economicesce 
și materialicesce înapoi, să fie mai rău 
îmbrăcat, mai rău nutrit, cu vitele și unel
tele sale slabe și de mai puțină valore.

Două voci autorisate s'au rostit în 
timpul din urmă contra ținerei prea mul
tor sărbători, în biserica ortodocsă răsă
riteană. M. S. Țarul Rusiei, care a dat 
de curând un ucaz energic, pentru redu
cerea celor prea numerose sărbători; apoi 
Societatea agrară a marilor proprietari 
rurali din România. In genere Românul 

nu scie prețui nici timpul nici banul și 
nici cunosce Z'cala englesului : „times ys 
money11 — timpul este ban, — și marii 
proprietari și arândași din România și mai 
puțin, ei cari țineau pe țăran cu porumbul 
nădijmuit cu lunile și țiu clăile de bucate 
pe câmp pănă tomna târdiu, pentru a le 
căra din clăi de-adreptul la mașina de 
treerat, căci pe ei nu-i costă nimic, făcân- 
du-se căratul în învoeli cu locuitorii pe 
cari îi țin apoi cu lunile la căratul bu
catelor.

Totuși acum s’au speriat și dânșii de 
sumedenia de sărbători și Z^e oprite, ce 
se serbeză la țâră, creștine și pSgâne, și 
de pagubele mari și prejudițiile ce ele 
aduc avuției și producțiunei naționale. In 
resoluțiutiile votate de primul congres 
agrar din România ținut în ZUele de 14, 
15 și 16 Decemvrie 1902 și în memoriul 
adresat Guvernului, dânșii arată că fie-care 
Zi de sărbătdre echivaleză cu o pagubă 
de 2.milione de lei, perdere pentru agri
cultura țărei. La cele 3 milione de Ro
mâni din Ungaria și Transilvania mai pu
tem ușor calcula încă câte un milion de 
cordne pe Z’ ~ ceea-ce la 50 Z'lc de ser- 
bători un plus — ne dă noue pe an la 
50 milione corone în minus pentru avuția 
și economia națională română, față de a 
Șvabului, Sasului și Ungurului 1

Posturile. Nu mai puțin ne împedecă 
în progresul economic și prea multele și 
îndelungatele posturi, croite și alcătuite 
pentru regiunile calde, unde cresce smo
chinul, curmalul, portocalul etc. și aplicate 
la noi unde cresce numai cepa, usturoiul 
și castraveții. Grele și onerăse sunt pos
turile lungi al Crăciunului și al Bascilor, 
cel din urmă vine în sesonul culturilor de 
primăvară, der relativ mult pernicidse sunt 
posturile, ce cad în toiul verei și ai muti
cei intensive: al Sf. Petru și al Sf. Mării. 
Nici unul din posturi nu este așa de su
părător ca acesta. Atunci când vine pânea 
nouă din bucatele crude încă necopte 
bine, castraveții și pepinii verZi, cucuruzul 
copt și fert, mere, pere, prune cdpte și 
necopte, etă hrana Românului în Zdde 
de post, nisce alimente care de care mai 
fără vlagă și fără putere, ci tăte moleși- 
tore, apoi bea apă încălZită din cine scie 
ce băltace, munca încordată și căldura 
tropicală, d’aci frigurile și disenteria cu 
tot felul de alte băle endemice și epide
mice, în urma lor sunt consecința cari 
produc adevărate hecatombe în popor. 
Reducerea și desființarea lor s’ar transmite 
îndată în câștigul a deci de mii de brațe 
vigurose la muncă și decimi de mii de 
ămeni scăpați din ghiarele morții. Apoi 
esistă o strînsă legătură între nutrițiune 
și producțiune. Cel ce nu se hrănesce 
bine, acela nu păte nici munci și nici are 
cu ce să trăescă.

Omenii noștri duși în ''Am.erica, se 
plâng enorm, că America îi repune: le 
subțieză osele (?) și mai mult de 2 ani nu 
o pot duce acolo. Firesce, că ei se hră
nesc mișerabil ca și acasă, și trebue să 
lucreze în accord și să țină recordul cu 
americanul, belgianul, englesul, mult mai 
bine nutrit, decât el, și nu pote. Evident 
că ar mai fi ceva de făcut și îndreptat și 
trăit ca acasă.

Ion de pe Văcarea.

SC1R1LE D1LE1.
y

— 7 Maiti v.

Episcopii Dr. D. Radu și Dr. V. 
Hossu au făcut alaltă-eri câte-o visită 
ministrului president Coloman Szell și mi
nistrului de cult Dr. I. Wlassics. Cu tre
nul de după amăZI au plecat la Viena 
unde la nunciul papal s’a ținut așa numi
tul processus canonicus. Foile ungurescl 
din Budapesta Z'c, că probabil Joi înainte 
de amiaZl, ambii episcop! vor fi primiți 
de Majestatea Sa în Budapesta, în manile 
căruia vor depune jurământul.

Mdrtea unui brav Român. Am anun
țat ZUele trecute, că Dr. Iustin de Col- 
bazi, medic de regiment în Orăștie, a în
cetat subit din vieță. Gasul acesta a 
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făcut pretutindeni durerosă impresie, mai 
ales că numai cu trei dile înainte de mor- 
tea sa, Dr. Colbazi fu decorat cu crucea 
de aur cu corona pentru merite trimisă în 
original din partea Majestății Sale, înso
țite de diploma prea înaltă, Crucea a fost 
predată în mod festiv celui distins, în 
mijlocul paradelor militare obicinuite, în 
curtea casarmei, de față fiind arabele ba- 
talidne din Orăștie. Dr. I. Colbazi se bu
cura de .frumos nume în societatea româ- 
nescă din Orăștie pentru caracterul său 
integru. — Dumnedeu să-l odihnescă în 
pace!

Emigrări din Maramureș. Din ra
portul viceșpanului comit. Maramureș re
iese, că emigrarea din acest comitat cres- 
ce în mod îngrijitor. In luna trecută și-au 
scos pașapdrte pentru a emigra, 587 per- 
sdne. Dintre aceștia 348 s’au dus în Ro
mânia, 225 în America de nord, 11 în 
alte părți ale Europei, 2 la Ierusalim, 1 
în Germania. Cei mai multi au emigrat 
din cercul Vișeu (322) locuit în prepon- 
deranță de Români. Toți aceștia au ple
cat în România. — Triste stări!

Lucru rar. Procuratura din Timișora 
pornise în Februarie un proces de pressă 
contra diarului „Deutsches Tagblatt fur 
Ungarnu din Timișora pentru un articol 
întitulat »O voce din imperiul german“. 
A fost tras la răspundere redactorul Co- 
loman Feisthammel. Pe când amintitul re
dactor se aștepta să fie citat la pertrac
tare, se întâmplă minunea, că procuratura 
din Timișora și-a retras acusațiunea. Așa 
ceva mai rar în țera ungurescă!

Ermete Novelli. Despre renumitul 
actor italian Ermete Novelli, care a făcut 
nu de mult un turneu artistic în România 
un redactor din Viena, care l’a visitat la 
hotelul „Meissl Schadn** din capitala Aus
triei, scrie următfirele: „Cum întri în odaia 
de primire, îți bat la ochi două portrete 
ale reginei Elisabeta de Romania, care 
încântată de arta lui Novelli i-a oferit 
aceste portrete, dintre cari pe unul a scris 
dedicația; „A zimbi prin lacremi*, er pe 
al doilea: „Intre Dante și Shakespeare“. 
Novelli a făcut turneurl artistice mai în 
tfită lumea, așa că se pfite dice, că a 
ajuns pănă la frontierele civilisațiunei 
(Peru) abstrăgând de țările Europei, pe 
cari le-a visitat de repețite ori. In Viena 
petrece acum pentru a treia dră. Artistul 
este în etate de 50 ani, îți face însă im
presia unui om mult mai tîriăr. Novelli 
duce o viâță sobră, ocupându-se oa bun 
tată de familie cu crescerea copiilor săi. 
La bătrânețe are de gând a se stabili în 
Veneția, unde are lângă Canalul-Grande 
un palat.

Mortea unui deputat. In numărul 
de erl, la „știrile Jilei**, am anunțat, că 
deputatul Nyegre Laszlo, alesul cercului 
Dobra, a încetat din vieță. In diarele ce 
le primim a(ji din Budapesta, cetim, că 
nu Nyegre, ci deputatul Lazar Arpad a 
murit în Dobra. El era alesul cercului 
electoral Dobra.

Turburările diu Croația. Din Fiume 
se vestesce, că o mare demonstrație a 
fost în comuna Draga. Demonstranții, 
cântând și înjurând pe Banul și pe Ma
ghiari, au tăiat în mai multe locuri sîr- 
rnele de la telegraf și telefon. Fișpanul 
Nicolicl din Ogulin, a chemat armată, care 
a împrăsciat mulțimea. In Buccari s’a 
adunat, din împrejurime, o mare massă 
de demonstranți. Ajungând în Buccari, 
au smuls stîlpii de cari sunt legate lun
trile și bărcile la țărmul mării și cu acești 
stîlpl și alte prăjini au început să asedi- 
eze primăria. Doi gendarmi și câți-va 
panduri, cari priveau scena, n’au cutezat 
:să se opună și să tragă focuri în mulțime 
Asediatorii au pătruns în închisori și luând 
cu ei pe gendarmi și panduri, i-au pus 
sub zăvor. In comuna Portore o mare 
cetă de demonstranți au atacat edificiul 
postai, au smuls emblemele maghiare și 
le-au aruncat în stradă. Luni după amiașl! 
s’au adunat între localitățile Meja și Plase 
câte-va sute de demonstranți și au bari- 
•cadat traseul liniei ferate cu bolovani

mari de pietri. Trenul, care sosi pe la 6 
d. a., fu silit să se oprescă din causa ba
ricadelor de pietri. Demonstranții au bom
bardat trenul cu pietrii. Trenul s’a reîn
tors la stațiunea Plase.

Liberarea unei (lame din harem. 
Se scrie din Madrid: De o lună petrece 
pe pământul spaniol o maroecană de o 
frumusețe rară cu numele Fatima, care a 
fugit din haremul din Fez al stăpânului 
său, sultanul Abdul Asis. Nu se scie,' în 
ce mod a reușit să fugă. O damă din 
Sevilla a primit’o în casa sa și aici a tre
cut la creștinism. însuși archiepiscopul a 
săvîrșit actul botezului. Sultanul însă, 
aflând despre locul unde a fugit Fatima, 1 
a cerut estradarea ei, ceea ce s’a și în
cuviințat. Fata a fost dusă la Tanger. 
Foile din Spania atacă violent guvernul 
pentru acestă slăbiciune.

Nu mai sfîrșesc. Procesele politice 
contra diarelor naționaliste nu mai sfîr
șesc. Se anunță, că în contra diarului 
slovac „Poknokuclin Sacolța (Nitra) s’a 
pornit cercetare pentru un articol „agita- 
toric“. Acusat este redactorul responsabil 
al foii.

Sein locale.
Pentru masa studenților români 

din Brașov au întrat de la dâmnaJtona 
Penciu n. Popea 20 cor. întru memoria 
de veci a reposatului ei frate loan Popea. 
Primescă stimata domnă pentru piosul dar 
cele mai vii mulțumite. — Direct, scotelor 
medii gr. or. rom.

Care farmacie va fi deschisă mâne? 
Mâne, Joi, fiind dina „înălțării Domnului1* 
după calendarul apusan, de la 1 p. m. 
pănă la 9 ore sera, dintre farmaciile din 
cetate nu va fi deschisă de cât farmacia 
„La Lett1* a lui Friedrich Stenner, strada 
Porții nr. 21,

Industriașii din localitate. La in
vitarea gremiului comercial, Vineri sera 
firele 71/2, se va ține în sala de la „Ge- 
verbeverein** o conferență generală a in
dustriașilor din localitate. Obiectul: Ges
tiunea locului liber de sub strajă. Este de 
dorit ca la consfătuire să participe co- 
mercianții și măiestrii români în număr 
cât mai însemnat.

Foc mare. In sunetul clopotelor de 
pe la bisericele din Brașov (Scheiu) și a 
strigătelor de alarmă, populațiunea din 
Brașov-Tocile a fost deșteptată din som
nul său adi nfipte între firele 12 — 1. Ome
nii spăriați eșiau din case, care desbrăcațl 
care desculți, întrebând ce este? unde 
arde? Răspunsul ce-1 pute căpăta era, că 
„arde în sus**. îndată mulțime mare de 
omeni s’au dus la fața locului să vadă 
decă pfite să dea ceva ajutor. Pe drum 
cale de 10 minute pănă la foc nu vedeai 
de cât scânteile ce veniau ca și o vol
bură de zăpadă și fimeni pe coperișele 
caselor udându-le cu apă, ca să nu se 
aprindă din scânteile ce cădeau, aprfipe 
în tfite curțile erau ciub.ară pline cu apă 
și scări pe case, ca la pericul să se pfită 
sui pe ele și să stingă. Ajungând la fața 
locului, un tablou îngrozitor ți-se desfă
șura. Mora pentru măcinat făină și spăla
tul albiturilor la soldați, moră cu vapor 
și turbină a lui Elias Majer era în flăcări. 
Mulțimea de fimenî și pompierii cari au 
venit, nu au putut da nici un ajutor pen
tru a stinge focul, s’au mărginit a sefite 
ce s’a putut din făina ce era în mfiră jos 
și a apăra casele vecine, în pericol de a 
se aprinde. Intrega moră cu două etaje 
împreună cu tot ce a putut mistui focul 
a ars pănă în pământ, rămânând numai 
ziduriie gole și fierul de pe la mașini. 
Paguba e forte mare. Mfira era asigurată.

Congregațiunea comitatului Bra
șov este convocată pe diua de 29 Maiu 
Vineri la firele 9 a. m. în adunare or
dinară.

De la congresul latin.
Despre congresul latin ce s’a ținut 

luna trecută în Roma și la care au par
ticipat cu laudă 160 de Români sub con
ducerea d-lui Tocilescu, revista latinăscă 
„Vox Urbis* continuă în ultimul seu nu
măr de la 15 MaiQ a publica o dare de 
semă. Relevăm în special raportul, ce-1 
face acestă revistă asupra spectacolelor 
oferite congresiștilor cu acestă ocasiune.

S’a representat anume o piesă lati- 
născă de Plautus (Aulularia) de cătră stu- 
denți și studente din Roma. Apoi doctorul 
Grigoriu din Bucuresci, îmbrăcat în cos
tum național a declamat poesia „Paza 
Dunăriiu.

S’an esecutat mai departe de cătră 
studenții români ffirte bine cântece și 
dansuri românesc!, cari au fost mult 
aplaudate.

Revista publică tot-odată o ilus
trație, representând pe cei opt studenți 
români, cari au jucat dansurile nfistre na
ționale. Studenții sunt îmbrăcați în costum 
național, având în mijlocul lor pe un domn 
îmbrăcat în haine negre, probabil condu
cătorul lor, d-1 profesor Virgil Popescu. 
Ilustrația portă inscripția: „Rumeni, qui 
gymnicos ludos Romae egerunt ob Latini- 
tatis conventum“. Reproducem pasagele 
referitfire la Români în limba originală, 
după ce conținutul lor l’am extras mai 
sus în românesce:"

«
„Plausibus omnium exacta fabula 

(adecă Aulularia), Grigoriu, Bucarestensis 
doctor, gentis suae vestibus insignis, car
men dixit, cui titulus „Danuvii fluminis 
custodia*, quo iam Rumenorum animi ad 
vindicandas suas terras sunt erecti**.

*
„Supremi in seaenam iterum ecce 

Rumeni, qui gentis carraina alia optime 
recinuere, qui ludos gymnicos more Graeco 
et Romano iterarunt. Res non facile dignis 
laudibus celebranda, quippe quae animo- 
rum curae corporum curam desponsatam 
habeat, ut maiores voluere, penes quos 
perfectio nulla erat nisi constarent in viro 
mens sana in corpore sano**.

Erupțiunea muntelui Peiee.
(O aniversare tristă.)

La 8 Maiu s’a împlinit anul, de când 
orașul Saint-Pierre (Martinica) a perit sub 
torentele de foc.

Din acest incident doctorul R. Pi- 
chevin publică în „Les Annales“ din Paris 
nisce impresiuni și suvenir!, din care es- 
tragem următorele:

La 8 Maiu, firele opt fără cinci mi
nute dimineța, s’a împlinit anul, de când 
un înfricoșat nor isbucnind din craterul 
muntelui Pelee, ce se afla deja de 8 <Jile 
în plină erupțiune, s’a revărsat subit asu
pra Iui Saint-Pierre cu repediciunea ful
gerului și în câte-va minute a distrus, ni
micit, pulverisat un oraș de trei-decl de 
mii de locuitori.

Domna G... locuia în acea parte a 
orașului, care era mai apropiată de vul
can. Bărbatul ei, amploiat la o exploata- 
țiune mare agricolă, nu voia să-și pără- 
sescă postul și să lase fără conducere nu
meroșii lucrători negri.

De la moșia, unde locuia părechea, 
muntele Pelee se vedea înspăimântător. D-1 
G. sciea mărimea pericolului și s’a rugat 
de soția sa, să plece la Fort-de-France. 
Acesta a consimțit însă cu condițiunea, 
ca bărbatul se o acompanieze. D-1 G. spu
nea, că îndepărtarea lui ar fi un act de 
slăbiciune. Cu frica în sîn și înspăimân
tată, tinăra femeie refusâ totuși de a 
pleca.

In cjiua de 7 Maiii veni tatăl său cu 
gândul de a o sustrage primejdiei, ce o 
amenința. Rugămințile tatălui unite cu ale 
soțului rămaseră fără efect. Era o scenă 
patetică. Bătrânul se puse în genunchi 
înaintea fiicei sale, rugându-o să-l urmeze. 
Domna a cedat în cele din urmă. La orele 
2 se duse cu tatăl seu la debarcader și 
se urcă pe yachtul, care făcea regulat 
cursa între S. Pierre și Fort-de-France.

Abia sosi pe bord, când d-na G... 
■ simula frică de mare, fiind marea puțin agi

tată. Ea părăsi bordul, cu tfite rugămin
țile tatălui și bărbatului. Ajunse acasă cău
tând a liniști pe tatăl său cu promisiunea, 
că va pleca îndată ce se va calma marea.

A doua di diminâța la orele 8 muri 
alăturea de bărbatul ei, așa cum a dorit.

Doctorul Pichevin descrie un alt mo
del de sacrificare ,de sine, pe d-șora Du
champ de Castaigne, care era directfiră 
la un asii de infirmi.

Acesta n’a vrut să plece, decât îm
preună cu infirmii săi. Se pregătise totul 
și se fixase diua de 9 Maiii pentru ple
care.

La 8 Maiu a ajuns’o inârtea în mij
locul neputincioșilor, pe cari îi îngrijia de 
15 ani cu atât devotament.

Tristă aniversare! Frumfise esemple 
de perseveranță în împlinirea datoriilor!

st.

Convocare.
P. T. membrii ordinari, fundatori și 

ajutători ai despărțământului învățătoresc 
din tractul protopresbiteral gr. or. al Ltt- 
goșului sunt prin acesta invitați a participa 
la a doua adunare de despărțământ, care 
se va ține Joi în 29 Maiu. și Vineri în 
30 Maiu c. stil ve.chiu, în comunele Ho- 
doș și Ilerendești cu ocasiunea esamene- 
lor anuale, pe lângă următfirea

Ordine de di: Ședința I Joi la 29 
Maiu. 1. Participarea membrilor la esame- 
nul din Hodoș; 2. Observări asupra esa- 
menului. 3. „Despre speciile și posiția li- 
niilor“, prelegere din geometrie, de George 
Jvandrea, înv. în Lugoșiu. 4. Raportul co
misiei esmise pentru elaborarea temei: 
„Credințe deșerte în popor și combate
rea lor.

Ședința II. Vineri la 30 Maiii. 5. Par
ticiparea membrilor la esamenul din He
rendești. 6. Observări asupra esamenului. 
7.|Raportul comisiei asupra „Planului de în
vățământ și a împărțirei orelor". 8. Raportul 
comisiei esmise pentru elaborare atemei: „în
vățământul ca mijloc al educațiunei**; 9. 
Raportul casierului; 10. Raport despre bi
bliotecă; 11. Propuneri și curente; și 12. 
încheierea adunărei.

Lugoșiu, 29 Aprilie st. v. 1903.
Dr. George Popoviciu, George Joandrea, 

president. not. desp.

ULTIME SCIR1.
Atena, 20 Maiu. Amănunte so

site diu Canea spun, că în ultima 
ședință a adunării naționale s’a fă
cut o seriosă demonstrațiune pentru 
unirea Cretei cu Grecia. Majoritatea 
deputaților a primit pe prințul 
George, guvernatorul Cretei, cu en- 
tusiaste ovațiunî și cu strigări de: 
Trăâscă - unirea cu Grecia. Adunarea 
a votat un proiect de resoiuțiune, 
prin care se ordonă, ca portretul re
gelui George al Greciei se .figureze 
în tote localurile autorităților’ pu
blice alăturea cu portretul prințului 
guvernator. Prințul George a comu
nicat consulilor streini votul acesta 
al adunării naționale.

Sofia, 20 Maiii. Noul cabinet 
bulgar s’a constituit ast-fel: Petrov 
president și esterne; Petcov D. in
terne; Dr. Ghenadiev justiție; prof. 
Sismanov instrucțiune; Manusev fi
nanțe; Savov resboiu; Popov lucrări 
publice și interimal la comerciu. 
Dintre noii miniștri sunt 3 stambu- 
loviști, er restul omeni' de încredere 
ai principelui.

Budapesta, 20 Maiu. Mâne, Joi, 
Majestatea Sa va părăsi Budapesta, 
și se va întorce .la Viena.

Literatură.
—A apărut tomul I. din „Novele* de 

Vasilie Ranta 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 pote pro
cura de la tipografia A. Mureșianu, Brașov

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena,
Din 19 Maiti n. 1903.

Renta ung. de aur 4"/0......................121.25
Renta de oorone ung. 4% • • • 99.45
Impr. căii. fer. ung. în aur 3V2°/0 . 91 55
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare . .
Bonuri rurale croate-slavone . .
Impr. ung. cu premii ....
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.45 
Renta de argint austr.................. ....  121 25
Renta de hârtie austr. ..... 101.10 
Renta de aur austr................................93.35
Losurî din 1860.................................. 153.35
Aoții de-ale Băncei austro-ungară . 16.43
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 730.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 668.50 
Napoleondorî.................................  19.06
Mărci imperiale germane . . . .117.10
London vista..................................  239.65
Paris vista............................. . 95.25
Note italiene................................... 95 20

Bursa de Bncnresci
di i 13 Maiti 1903

Carsuî leșurilor private
din 13 Maiu 1903.

cump. vinde

Basilica...................................... 1885 19.85
Credit ...................................... 438.— 442..—
Clary 40 II. m............................ 166.— 176.—
Navig pe Dunăre..................... LĂ —
Insbruck ...................... 84.25 88 25
Krakau ................................ 74.— 78.—
Laibach...................................... 69 — 73.—
Buda........................................... 175.- 184 —
Pa’fiy........................................... 174 — 178.50
Crucea roșie austriacă. . . 54.90 55 90

n n un«...................... 27.— 28 —
„ ital...................... —.— — _—

Rudo.f..................................... 68 — 72.-
Salm........................................... 237.— 238.90
Salzburg...................................... 73- 78. -
St. Geuoia ........................... 270 — 320.-
Stanislau ........................... — —
Trientine 4’/,°/o 100 m. c. . 441 — 446 —

„ 4% 50...................... 52.— 55 50
Waldstein................................ 78.— 77.

„ de 10 franci . , . 37.— 40,-
Banca b. ung. 4°/„ . . . —.— — •.—

Photoplasticul 
institut de artă de primul rang. 
ESrffl-șov, S(i*ada porții nr. 8®.

Ou mânecă din 17 Main 
până la 23 Main 1903 de vecjut 
Spania cea frumosă, 8eviIa, 
50 vederi dintre cele mai splendide

8^3.• Nirr.e se nu pârdă oca 
siunea de-ale vede.

Un „&ranil-Grainopiion“ cântă gratuit.
M. S. împăratul-rege Franz îosef, 

M. S. împăratul Wilhelm al Germa
niei. M. S. Regele Eduard a) Angliei, 
M, S. Regele Etnanuil al Italiei etc. 
etc. au visitat în mai multe rendurî 
Photoplasticul 5(952).

Intrarea: 25 Cr. Copiii și militari 
pănâ la sergent 10 cr. Abonament 
pentru 8 serii, adulți fl. 1.20. copil 60 cr.

S e <o m p t u r £:

W i». E o p S D
o

bâ
nd

ă Sead. 
cup.

Cu 
ban) 
gara

Ponta amortisabilă......................... f>70 Aîr.-Oct 99.—
„ „ Impr. 1892 . . . 5 „ Iau.-liil, 100. -
„ ,. din 1893 . . . 6„ n n 99.>/2
„ „ Î894 int. 6 mii. 5 „ Apr.-Ocl, —.—
,, „ Impr. de 32'/.2 mii. 4„ lan.-lnl. 100.-
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 n n n 87 >/,

„ Impr. de 2,4 in. 1890 » h n 88.-
, „ Impr de 15 m. 1891 1 n 87?/4
„ „ Im de 120 mii. 1894 4 H 87 7^

87.71„ Impr de 90 mii. 1896 4 „
Gbiig. de Stat (Conv. ru-ale) %” Mai-Nsv. S6.--

„ Casei Pensiunilor fr. 300 n h 86.—
„ comunei BucurescI 18î5.3 57» Ian.-lul, —.—
„ „ „ din 1884 5 „ Mai-Noî
n „ „ dm 1888 5 „ Iun.-Dec.

„ din 1890 0 » Mat-NDV. —,—
Scrisuri fonciare rurale . . . 5 „ ian.-lul. 101.%
Scris, fonciare rurale din 181'0 4 „ 89.%

„ „ urbane Bucuresc & „ )) n 89. %
>i « „ 1 așf • 6„ » n 81.%

Oblig. Soc. de basalt artiHcialI 6„
V. N.

n « 83.—
82.%

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Națion. uit. iv. 86.— 500 într. v. Lt, 21
Banca agricolă................................ 500 150 v. 2290
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 225.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 97.—
Soc. bazalt art,if. uit. div. lei 30 250 375.--
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 375.-
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —.—
„Patria1* Soc. de asig. uit. 4 lei 100 n n —.—
Soc. rom. de petrol L etn. u. d. 0 200 » n —.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —.—
,,Bistrița*1 soc. p. f. hâriii 30 1 1000 —. —
Sociat. p. cunstr de Trainaxs 200 —.—
20 franci aur................................ — —
Fabricile Unite de gazose. . . 12 w n ■ •

D1- H. GUST 
atelier dentistic, I 

| se află și de aci încolo | 

I Târgul pâmelor nr. 19 
d’asupra prăvăliilor D-lor

K. Essipan ji Simon F.
7—10,(947).

<X«JGC«XMXXKKXTOO 
De vânzare.

Casa și grădina din beheiu (Bra
șov) Strada lui Prais (Preis gass.e) 
Nr. d. Se pote vinde înse numai 
casa și grădina deosebit.

Cine voesce se o cumpere 
se adreseze acolo la proprietar.

(958, 2-2.)

1

se

f Socotelă curată! j
S Oel mai cu efect giipun med. este
I Onnnnnl fWnnl DnniiM ni Diinînnn ii

Banca nar. a Rom. &7o Paris .... 37»
Avansuri pe efecte 6 H P tersburg . . 5%.
B>:iica agricolă 9-10% Berlin .... -7»
Cflsa de depuneri 5’/- Belgia . . . 3-
Londra .... 37» Elveția . . . 3%
Vi ana........................... 31/,

| a h>i BERGMANN. o
A 'Marca: 2 mineri), II
I dela BERGMANN & Co.. Drezda & Tetschen a.E. i, 
O _ -

r 
.1 .
| i|i macia V Roth, în Brașov.

escelent și probat contra tuturor necurățenii- , 
lor pielei, ecsemă, ca: p-.rasițt, roseli, pistrui, , 
pete roșii etc. Iiuc«ta SO bani.

Se capătă la: Teutsch & Tartler și la far-
■ - - 5—30.(930). u

In atențiunea Onor. Dame!!! Q
ZD-cipă, ce mi-stm. mutat MagăzărauB meu de

Coxxfeoți\xxxi de 3Dâ±ăe O
dân Strada. Vămii (^j; ’

în Magazinul meu de haine pentru bărbați (J|

dira piață Șirul loiallui £8,
tot acolo am aranjat nn S-^ZuOnsr separat pentru

CONFECȚIUNI DE DAME, g
Am ondrea a aduce la cunoștința Onor. Dame, că sunt 

în posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențiose în z® 
acesta branșă. ’ ’ bA

De dre-ce pentru acest articol nu am absolut spese, hf 
nimeni nu pote concura cu mine, ce privește ieîtî- CX 
nătatea. — Revine la o singură încercare, pentru a se con- Q 
vinge de cele mai de sus.

Tot-deauna asortiment mare și cei mai nou!
Tot-odată îmi ieau voie a recomanda și bogătani meu ’>>2 

DEPOSIT DE HAINE, g 
pentru Ibărbssț'B, băeț's și ©opia, M 

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

cu totă stima19-50.(877).
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g Unirersae meflicinae § 

| Dr Theodor v. Kiss § 
0 Internist si medic de nervi q 

o 
C 

I AmMatonn-BtoMeranecttc j 

0 deschis dela 9 — 10 ore a m. a 
0 
°nervi după diferitele metode 9 
o ce și-a câștigat în praxa proprie g 
5 de 9 ani Cureză orin electricitate C 
o bole de femei și de piele. °
□ CoSfl
Q niasage.
C
□ (casa g

OQOO ZX>OOQOOO<>X|

IX» MX XMX &XXMMXX»®
|S

la căile ferate r. ung.
Ordinexă «lela 2—3 ore.

0 O 
Tratbză bble interne și de Q

Cosmetic pentru față si E;'’Ctro- q
5 -10.(956) $

BSrașov. Tergul hotelor 22, °

'"Ap..
____

LOSDRÎ DK CLASĂ
la Loteria Xll-a în condâțiuni originale.

Leșurile vândute prin noi au făcut până acuma câștigările 
prâncipaBe de:

400,000 80,000 50,000 25,000 Corâne,
afară de aceste încă circa: dece mîhone în t®tai!

Serviciu prompt! Serviciu prompt I
Și

0
I

In cas de câștig se păstrăză cea mai mare discrețiun®!
Prețurile I o s u r i I o r s

jn ■ etate los,
® corone

sfert de los,
3 corone

— - \z

optime (io los.
S.50 emone

4

Los întroR-,

«2 COrone
5^’ Tragerea as® si S3 jWaiîa st. non 1^03. bvî 

ÎACOB L. ADLER & ERATELE 
socieiute de bancă. îbi comandită, SIRASOV.

Cea mai. mare colectară principală din Transilvania.

Â- Mureșianu
Brașov, Inuhai Wr. S®.

Acest stabiliment este prove(Jut 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 put6 esecuta wi-£e 
comande cu. promptitudine și acurateța, precum:

WMATE ARTISTICE
ÎN AUR. ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI »E SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ Șl DIDACTICE

FOI Fmowi

BILETE .DE VISITĂ 
hlFBRITE FORMATE.

PROGBAJffi^EGAm 

BILETE BE LOGODNĂ ȘI BE MUTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AÎTOWȚEJWE.

a } -
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f
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tete speciile de serviciun.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

vn lolă măzâ/mta,-

TAW& MM, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

ii RESTAURANTE.

PREPI-CUWB ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTARE 
se primesc în biuroul

:v
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î- - 
D
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Comandele eventuale 
tipografiei. Brașov Târgui Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MTOSȘIANU, Brașov.

„Gazeta Transilvaniei“ cunumerul ălO fii. se vinde 
la librăria Nice. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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