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EnunciațiuniEe lui SzelL
in.

In continuarea aprețiărilor nos- 
tre ne vom ocupa astăcjl mai mult 
de declarațiunile generale ale d-lui 
Szell asupra directiunei politicei sale 
în raport cu naționalitățile.

In introducere ministru-preșe- 
dinte șî-a arătat mirarea, că depu
tatul Komjathy a afirmat, că el Szell, 
n’are în cestiunea naționalităților o 
ideiă conducetore și că n’a făcut o 
declarațiune clară și hotărîtă despre 
aceea, ce politică națională va ur
mări guvernul în cestiunea naționa
lităților.

Ca se răsfrângă afirmarea lui 
Komjathy, ministru-președinte a citat 
cunoscutele pasage din enunciațiu- 
nile sale anteriore, de când a venit 
la putere, susțiind, că s’a pronunțat 
forte hotărît și în mod meritorie 
asupra cestiunei naționale. Ceea-ce 
a enunțat mai înainte se resumă în 
declararea, că densul (Szell) consi
deră ca scop final al direcțiunei și 
politicei sale „de a continua clădirea 
statului național unitar maghiar și 
de a guverna astfel, ca fiă-căruia se 
i-se mesure cu aceeași măsură, fără 
deosebire de naționalitate, confe
siune și clasă. “

Komjathy 4’ce.- aceste ar fi 
mai mult nisce vorbe frumbse și 
nisce trase. Noi însă nu vom merge 
așa departe, de-a afirma, că minis
tru-președinte n’a 4is nimic prin 
acele aserțiuni. Ba într’o privință 
susținem, că în premisă a dis mult 
prea mult, decât ca să apară îndrep
tățită conclusiunea, că va măsura 
flă căruia cu egală măsură.

Dâr ținem a constata, că într’o 
direcțiune, care, îndată ce e vorba 
de a atinge fiă și numai pe departe 
atitudinea în cestiunea naționalită
ților, se impunea în mod firesc a fi 
luată în considerare, ministru-preșe
dinte în adevăr n’a cjis nimic nici 
în enunciațiunile sale de mai îna
inte, nici în acelea despre care 
vorbim.

Ministru-președinte Szell n’a fă
cut în nici unul din multele sale 
discursuri nici cea mai mică amin
tire despre esistența legii naționali
tăților.

Ce e cu acăsta lege? Pe cât 
seim, ea nu este încă abrogată, și 
tot ce se păte 4i°e despre esecuta- 
rea drăptă și consciențiosă a legilor 
cu privire la naționalități se concen- 
frâză în acâsta lege. Ei bine, cum 
stăm cu ea și cu respectarea ei? 
D-l Szell tace și nu dice nimic, er 
ceea-ce 4ice despre măsura egală, 
nu se unesce cu legea naționalități
lor, căci tocmai acesta lege este con
firmarea viuă a măsurei neegale cu 
care se măsură naționalităților.

Der totuși li-se măsura ceva, și 
d-l Szell, ca discipul, cum se 4ice, 
credincios al lui Deak, care dim
preună cu Edtvos au fost nănașii 
când legea acesta s’a botezat „lege 
despre egala îndreptățire a naționa
lităților", credem că nu va trage la 
îndoială acest fapt.

Nu-i vorba der de „ m ăsură egală", 
ci e vorba de aceea, dăcă măcar pu
ținul, ce-1 măsură acea lege în favo
rul naționalităților, este și va fi res
pectat tot cu fidelitatea, cu care se 
respectă neegalitatea în favorul ele
mentului maghiar, neegalitate, care 
dă timbrul întregului sistem de legi 
ale statului.

Fostul ministru-președinte Banffy 
încai a spus’o franc și limpede, pu
nând înainte legea de naționalitate, 
ca el o va respecta și nu o va res
pecta ; după cum adecă i-se va păre, 
că se pote admite ori nu respecta
rea ei de „caracterul național al 
statului". Mai târ4iu Banffy pe ca
lea acesta a ajuns la conclusiunea, 
că legea de naționalitate s’a adus 
numai pentru a-se documenta, că nu 
esistă și n’au drept să esiste națio
nalități în statul ungar.

D-l Szell însă nu spune nimic, 
ce crede el despre acâsta lege de 
naționalitate, ci tot ce spune se re
sumă în cuvintele: „Cred, că ori-ce 
agitațiune dușmană statului trebue 
să fiă suprimată; de altă parte cred, 
că fiă-căruia trebue să i-se dea drep
tul seu, ori de ce naționalitate ar fi".

Vom esamina acâsta axiomă a 
politicei ministrului președinte Szell 
și din tbte vom trage conclusiunile.

Clubul deputaților români din 
Bucovina, a deputaților diu parlamentul 
central și a oelor dietall, a ținut în 12 
Februarie st. n. în Cernăuți o adunare, în 
care au luat următorea resolutiune :

„Deputății români saluta călduros 
acțiunea guvernului central, care tinde la 
stabilirea păcii naționale în Austria în in
teresul imperiului, și nisuesce a faoe par
lamentul oapabil de acțiune. Ei declară, că 
sunt gata a sprijini guvernul în acestă lu
crare de pace, și dau espresiune convin
gerii lor, că acțiunea numai atunci pote 
avă succes durabil, dăcă în tote regatele și 
țările se va urmări aceeași țintă și dâeă 
egala îndreptățire a tuturor poporelor, de
plina considerare a condițiunilor lor națio
nale și culturale, precum și a intereselor 
lor economice vor ajunge la o salutară va- 
liditare. Pe basa acestei convingeri depu
tății ‘români bucovineni dau espresiune 
așteptării lor îndreptățite, că guvernul cen
tral va lua măsurile potrivite spre a în
drepta raporturile dominante nesuferite, 
cari au sguduit pacea în Bucovina14.

Cestiunea Fiume în dietă. In 
ședința de Miercuri a dietei a venit în dis- 
cusiune cestiunea Fiume. Ministru președinte 
Szell a ținut un discurs forte lung, în care 
a arătat, din tbte punctele de vedere, pă
rerea ce o are guvernul față ou Fiume. El 
a făcut o reprivire istorică asupra diferite
lor stadii ale acestei cestiunl, a circumscris 
situația de drept public a Fiumei și a de
clarat neîndoios, că aoest oraș aparține es- 
clusiv Ungariei. In ce privesce autonomia 
fiumană, Szell recunosce, oă în virtutea 
stării sale escepționale, orașului Fiume îi 
compete o autonomia cevașl mai largă, de- 
oât celorlalte orașe libere regesol, însă pro
testezi betărît contra pretensiunei, că Fiu
me ar avă drept să facă us de veto față ou 
introducerea legilor unguresol. „Fiume, clise 
ministrul, deși este anexat sântei corone 

ca corp deosebit, el trebue să se supună 
supremației Ungarieiu. De o va face acâsta 
Fiume, n’are să-și târnă nici autonomia, 
nici limba, nici posițiunea sa; Ungaria, va 

; --ace totul pentru înflorirea lui, căci Fiume 
este un oraș ou port, e comâră și un măr
găritar din corona Ungariei, pe care gu
vernul și statul ungar vrâ cu ori-ce preț 
să-l alipâscă strîns de trupul Ungariei.

Discursul lui Szell a fost viu aplau
dat de întrâga cameră. E întrebare acum, 
ce vor dice Fiumanii, cari de sigur, că 
pentru bunul plac al celor dela putere nu 
vor renunța cu una cu două la drepturile 
lor tradiționale și la autonomia lor.

Cehii și „Reichsrathl4-ul. Soim, 
că parlamentul din Viena e convocat pe 
cjiua de 22 Februarie. Foile cehice profe
țesc deja de pe acum, că parlamentul nu 
va fi capabil de lucrare, deore-ce Cehii vor 
face obstrucțiune. „Narodni Listy“ scrie în
tre altele, că Cehii nu se vor abate dela 
obstruoțiune pănă când nu vor căpăta sa- 
t.isfacțiă pentru vătămarea din 17 Ootom- 
vre 1899 (retragerea ordonanțelor de lim
bă). Foia cehică spune, că convocarea atât 
de grabnică a „Reichsrath44-ului va avă ca 
urmare încetarea eonferenței de împăcare 
și închiderea ei fără nici un resultat. Pă
rerea foiei cehice este, că, după tote calcu
lele omenescl, parlamentul va fi trimis 
aoasă și se va guverna cu § 14.

România si Portile-de-Fier. Din
5 5 (

Viena se telegrafăză, oă ministeriul oomun 
de esterne a trimis guvernului român o 
notă, în care răspunde la preț ensiunile Ro
mâniei în afacereâ taxelor de peiagiu dela 
Porțile-de-Fier. Nota acâsta s’a trimis în 
urma și pe basa tratărilor cu guvernul 
ungar.

Jubileul Metropolitului Dr. Victor 
Mihalyi.

(Raport special al „Gazetei Transilvaniei-.)

Blașhe, 14 Februarie n. 1900.

După festivitățile de-asâră, arangiate 
cu mare pompă și cu multă însuflețire din 
partea tuturor institutelor române din loc 
și din partea Românilor blășenl, a urmat 
adl continuarea lor. Fiă oare e îmbrăcat 
sărbătoresce, fiă-care des-de-diminăță aș 
tăptă cu multă nerăbdare începutul litur- 
giei, la care avea să pontifioe înalt Prea 
Sfinția Sa D-l Metropolit cu mare asistență 
de preoții din gremiu.

Pe la orele 8’/4 a. m. deja curgeau 
din tâte părțile blășenl și din provinciă, 
Români și străini, tineri și bătrâni pentru 
a asista la liturgiă. La 8’/2 ore Catedrala 
era ticsită în presbiteriu, în naie, în tindă, 
în coruri pretutindenia de public credin
cios. Tote scaunele erau pline, chiar și 
stalurile canonicesol încă erau ocupate de 
marele publio. Stalurile canonicesol din 
stânga altarului erau reservate pentru ru
deniile Metropolitului, dintre cari au fost 
presențl Fetru Mihalyi, deputat dietal și 
mare proprietar în Sarasău, Dr. loan Mi 
halyi, protofîsoal comitatens în Sigbetul- 
Marmației (autorul valorosului op : „Diplome 
Maramurășene14), ambii frați ai Metropoli
tului ; mai departe Dr. Florentin Mihalyi și 
Dr. Aurel Man, advooațl în Sighetul-Mar- 
mației, cel dintâiîi nepot de frate, al doi
lea văr al Metropolitului. Stalurile cano- 
nicescl din drâpta altarului erau ocupate 

de o mulțime de dame fruntașe, precum și 
scaunile profesorilor din presbiteriu și din 
naia bisericei. In presbiteriu am vădut mai 
multi dinafară, ca Simion Căluț, advocat în 
Dicio-Sân-Mărtiu, Dr. Stefan Erdelyi, medic 
în Orăștiă, Dr. Romul Crăciun, medic în 
Viena, etc. și unii preoți din provinciă.

In corul de lângă stânga altarului au 
stat elevele Internatului Vancean de fetițe ; 
în corul de lângă drâpta altarului au stat 
elevii institutului preparandial sub condu
cerea unui profesor. Studenții gimnasiali 
ocupau naia bisericei. Er în tinda bisericei 
era o estra ordinară îndesuâlă de mireni, 
inteligențl și țărănime, atât din loc, cât și 
din jur.

Liturgiă jubilară.

Punct la 9 ore a sosit trăsura Metro
politului trasă de patru cai frumoși, adu
când pe Metropolitul îmbrăcat în reverendă 
roșiă, pe de asupra cu mandion și în cap 
cu camilafca, âr preoțimea i-a ieșit în or
nate bisericesol înainte pănă la ușa cate
dralei. Apoi după ceremoniile îndatinate, 
s’a început liturgiă jubilară, la care a pon
tificat însu-șî înalt Prea Sfinția Sa D-l Me
tropolit asistat de următorii 1'7 preoți: 
Rssimul Domn Ioan M. Moldovan preposit, 
Rssimii D-nl canonici Dr. loan llațiu, Io
sif Hossu, Simeon P. Mateiu, Gavrilă Pop, 
Dr. Augustin Punea, Dr. Vasile Hossu și 
Dr. Victor Szmigelski, Rssimul D-n vicar și 
rector seminarial Basiliu Rațiu, M. On. 
D-nl loan German prof, gimn., George 
Muntean director preparandial, Silvestru 
Nestor, Alexandru Uilacan, profesori gimn., 
Ioan F. Negruțiu, Nioolae Pop, profesori 
prep., Emiliu Viciu, Octavian Honfiniu, pro
fesori gimn. și Aurel O. Domșa prof, la 
șcdla superioră de fete. Er lectori au fost 
M. O. D-nl’ luniu Brut Micu, oficial archi- 
diecesan, și Alesandru Ciura, prof, de teo- 
logiă.

Era în adevăr înălțător, când vedeai 
pe Metropolitul încnnjurat de ațâți preoți 
aleși, înălțându-șl cu toții, în acâstă mare 
sărbătore și tot-odată în acâstă însemnată 
di, prin rugăciunile lor ferbințl inimile că- 
tră Domnul Cerurilor.

După începerea serviciului .divin, în
dată a sosit și Prea Sfinția Sa D-DEpis- 
cop al Lugoșului, Dr. Dcnu.triu Radu, îm
brăcat în reverendă roșiă. Prea Sfinția Sa 
a ocupat locul îndătinat al Metropolitului, 
de-a drâpta la altar.

Cântările liturgice au fost esecutate 
parte de profesorii de cant, M. O. D-nl Ni
oolae lonașiu și Aron Papiu, parte de corul 
d-lui Iacob Mureșianu, prof, de musică. Pre
cum totdâuna, așa și acum d-l Iacob Mu
reșianu a stors admirațiunea tuturora, și a 
străinilor, și a celora, cari de atâtea-orl 
l’am audit și l’am admirat pentru rara ea 
capacitate de-a conduce coruri atât de 
mari, cum a fost și cel de adl.

Culmea corului d-lui Mureșianu a for- 
mat’o Pricâsna „Ochiul inimei mele44, ese- 
outată de 3 coruri: cor de copii, cor băr
bătesc și cor mixt, în număr de 160 persâne.

„Ochiul inimei mele,44 ca composi- 
țiune bisericâscă întrunesce tote cerințele 
armoniei și ale polifoniei, er interpretarea 
textului prin musică este forța majoră a 
acestei composițiunl. Cuvintele „Ochiul 
inimei mele4', începute de corul bărbătesc 
într’un ritm moderat, le repeteză și corul 
de copii, ca un ecou din depărtare ; er la 
cuvintele „ridic cătră Tine Domne44, cu 
tâtă forța întră corul mixt, fiind îngânat,
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în formă de canon, ’de corul bărbătesc. In 
adevăr acâstă parte a Pricesnei te ridică 
și te transpune într’o adâncă evlaviă. Tot 
atât de sublim este interpretat textul „fi 
mie sout și ajutătore", unde tdte 12 vocile 
se împreună într’o melodiă duiosă și rugă- 
tore, finind ou un pianissimo pliu de pie
tate. „Aleluia" este ca și trîmbițile Ier'co- 
nului, de ale căror sunete s’au spart și zi
durile. La „Aleluia" primă încep copiii în 
forte, la a doua întră corul bărbătesc, âr la 
a treia se împreună tdte trei corurile, cu 
atâta majestate, de gândescl, că serafimii 
înși-șl au compus’o.

In adevăr „Ochiul inimei mele" este 
o composițiă de forță a d-lui Mureșianu. 
Am dori mult, să avem astfel liturgia în- 
trâgă, și credem, că dorința acesta nu va 
rămâne zadarnică, căci precum suntem in
formați, d-1 Mureșianu în adevăr vre să 
compună liturgia întrâgă pe trei coruri.

Pe la mijlocul liturgiei Metropolitu! a 
ținut o vorbire frumdsă potrivită cu diua 
care afli o serbâză înalt Prea Sfinția Sa. 
Vorbirea l’a emoționat pe jubilante pănă 
la lacrimi, er la sfîrșitul ei credincioșii as
cultători, cuprinși de o adevărată dragoste 
fiâscă, ce o păstreză mio și mare față de 
Părintele lor bun, drept și îndurător, a 
erupt în strigăte de „Să trăescă!"

Liturgia s’a sfîrșit la 11 */2 ore a. m. 
La eșire întrâgă piața Blașiului pare că era 
cuprinsă de undele unei mări, ce nu părea 
a avă capăt, într’at.ât era de număros pu
blicul adunat.

Felicitările.

La drele 12 au început felicitările, 
cari au durat pănă după 1 oră. 1. Primul, 
care a întrat la înalt Prea Sfinție. Sa a 
fost Prea Sfinția Sa d-1 Episcop Dr. De- 
metriu Radu; 2. Capitulul din loc sub oon- 
ducerea Rssimnlui d-n preposit Ioan M. 
Moldovan; 3. Ordul Basilitan representat 
prin Ouvioșia Sa Elie Dămian Domșa, mo- 
naoh basilit la mănăstirea din BlașiQ ; 4. 
Oficiile civile de stat și administrative sub 
conducerea protopretorelui din Blașiii Si- 
monffy Alajos; 5. Facultatea teologică din 
loc cu colegiul profesoral și cu toți teo
logii sub conducerea Rssimului d-n vioariu 
și rector seminarial Basiliu Ilațiu; 6. Cor
pul profesoral dela gimnasiu sub conduce
rea Rssimului d-n canonic și director Iosif 
Hosstt; 7. Corpul didactic dela Institutul 
preparandial și școla de fete sub conduce
rea M. O. D. director George Muntean; 
8. Opidul Blașiii sub conducerea notarului 
Simion Muntean; 9. Reuniunea femeilor ro
mâne din Blașiii sub conducerea vice-pre- 
sidentei d-na Elena Nestor (presidenta d-na 
Aurelia n. Solomon din causă de morb a 
fost împiedecată); 10. Casina română sub 
conducerea presidentului Rssimul d-n Dr. 
Augustin Bunco,; 11. Măeștrii din Blașiu 
sun conducerea d-lui Teodor Onișor; 12 
Reuniunea pompierilor din Blașiii sub con
ducerea comandantului suprem d-1 Simeon 
Muntean; 13. Deputațiunea tractului pro- 
topopesc al Blașiului, constătătore din mai 
mulțl preoți, învățători, curatori și alțl cre
dincioși sub conducerea vice-protopopului 
M. O. D. George Bărbat; 14. Deputațiunea 
tractului protopopesc al Biei constătătore 
din 2 preoți și 2 învățători, sub conducerea 
vice-protppopului M. O. D. loan Horșa; 
15. Alțl mulțl privați, — la cari înalt Prea 
Sfinția Sa li-a răspuns ou inimă plină de 
dragoste, de credință și emoționat.

x 
P r â n d u I.

A urmat mare prânej. Au fost oficioși, 
afară de capitul, șefii tuturor institutelor 
din Blașiii, toți profesorii ordinari dela 
gimnasiu și preparandia, șefii tuturor ofi- 
oioiatelor civile, de stat și administrative, 
și alțl mulțl străini. Prândul a durat câte
va ore. In decursul prâncjului a toastat 
înalt Prea Sfinția Sa d-1 Metropolit întâih 
în limba latinâsoă. pentru Prea Sfinția Sa 
Papa, apoi imediat românesce pentru Ma
iestatea Sa monarchul și pentru dinastiă. 
Apoi a toastat frumos și pătrunzător Ilus- 
tritatea Sa Dr. Demetriu Radu pentru Es- 
celența Sa d-1 Metropolit; Rssimul d-n Dr. 
Augustin Burtea pentru Prea Sfinția Sa d-1 
Episcop al Lugoșului, Rvssimul d-n prepo • 
sit Ioan M. Moldovan pentru rudeniile jubi- 

lantelui, in numele cărora a răspuns depu
tatul dietal Petru Mihalyi, fratele Metropo- 
litului.

*
Ovațiunile de ieri și de ac^I, însufle

țirea cea mare, ce s’a observat la toți din 
tote clasele, arată că iubirea ndstră este 
cu iubitul nostru Metropolit, arată că sun
tem alipiți de înalt Prea Sfinția Sa cu 
mic, cu mare, cu domn, ou țăran. Meritele 
ce și-le-a câștigat în timp de 20 ani ai 
păstorirei Sale înalte și prea înțelepte în 
cea mai tînără și cea mai mică diecesă a 
Lugoșului, i-au câștigat acolo simpatii ne- 
peritore, pe cum atât de frumos a accen- 
tuat'o acâsta succesorul său în toastul ți
nut la masa jubilară. Meritele de acolo l’au 
adus acum 5 ani în Archidiecesa nostră și 
l’au făcut cap peste întrega biserica nostră 
română unită, și aici abia timp de 5 ani 
înalt Prea Sfinția Sa a dovedit, că a fost 
trimisul Domnului, care să guverneze în 
timpurile aceste grele naia amenințată a 
biserieei nostre române unite și să lupte 
ou tăria spiritului, eu înțelepciunea și cu 
abnegațiunea marilor săi antecesori pentru 
binele poporului român, pentru biserioa, 
pentiu șcbla și pentru luminarea aceluia.

Rap.Procesul dela Baia de Gris.)
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Procesul dela Baia de Criș intentat 
tinerilor Coriolan Steer, George Novacovicl, 
Ioan Scurtu st.udențl universitari pentru 
cununa depusă pe mormântul lui Iancu este 
un proces sensațional — mai vârtos, când 
puternicii dilci ne mai îndresnind să citeze 
înaintea judecătoriei pe motiv de agitățiă 
națională au iscodit o nouă prigonire: 
agitația contra religiei.

Cu toții ne mirăm, cum se pdte, ca 
un act de pietate să dea ansă la o așa 
absurdă asusă, — nu credeam, der în sfîrșit 
așa a fost. Ca on. public cetitor să fiă în 
posițiă de a cunosce fasels acestui prooes, 
îmi iau voiă a da un raport fidel despre 
decurgea lui:

In 13 1. c. aousații d’mpreună ou 
apărătorii lor și anume: apărătorul lui Co
riolan Steer: venerabilul advocat Teodor 
Pop din Baia de Criș; al lui George No- 
vaooviol, d-1 Francisc Hossu Longin din 
Deva; al lui loan Scurtu d-1 Stefan C. Pop 
din Arad — s’au presentăt la judecătoria 
cerouală din Baia de Criș.

Judecători au fost Bigner Jdzsef sub- 
jude, âr procuror substitutul Nogăl Kdroly, 
advocat.

Pertractarea s’a început la orele 9 
a. m. Public număros. T6tă inteligența din 
loc, nu numai cea roinânâscă, ci și cea ma
ghiară era de față, apoi din jur, din Brad. 
Au fost chiar și țărani români.

Venit’au cu toții ca să vadă, cum 
decurge acest prooes sensațional. In deo
sebi Românii însuflețiți de s.-ta causă au 
arătat un interes vrednic de ei, — cum nu, 
când confisoarea cunuuei a revoltat atât 
de mult inimile lor, trebuind se vadă cum 
eroul nostru Ianou e prigonit și în mor
mânt, nepermițendu-se măcar, ca mormântul 
lui să fiă împodobit cu o cunună în semn 
de recunoscință și admirațmne!

Astfel sala fiind tixită de asoultătorl, 
âr gendarmii ținând strajă pe afară, s’a în. 
eeput pertractarea:

Când judecătorul rosti numele acu- 
saților, punendu-le întrebări în limba un- 
gurâscă, tinerii declarară, că ei voesc și 
pretind tă fiă ascultați în limba lor maternă, 
provocându-se la legea de naționalități din 
1868. Toți, trei, fiind întrebați, răspund, că 
sciu unguresce.

Se cetesce actul de ac.usațiune, făcut 
pe basa §§ 191, 174 din legea' penală și § 
36 de contravenții; apoi se ia naționalul 
acusaților. Tn sală rămâne Coriolan Steer, 
ceilalți doi es afară.

Judeoătorul: E adevărat, că d-ta și 
cedalțl colegi ai d-tale ați fost în 31 Dec. 
1899 la mormântul din Țebea?

Acusatul: Adevărat.
Judecătorul: Cu ce inteDțiă ați venit 

la mormântul lui Iancu?

Acusatul: Să manifestăm în numele 
tinerimei universitare române din Un
garia sentimentele nostre de recunos- 
cință și adorațiune față de cel mai mare 
erou al nostru.

Judecătorul: Ce ați făcut acolo?
Acusatul: In biserica din Țebea, co

legul meu Ion Scurtu a întrat în altar și 
a cerut binecuvântare dela preotul Ion 
Tisu — pentru de a predica.

Judecătorul: Firesce, preotul a pro
testat și colegul d-tale totuși a ținut cu
vântarea.

Acusatul: Nu-i adevărat! Preotul s’a 
învoit.

Judeoătorul : Mai departe ce ați făcut?
Acusatul: După terminarea s-tei li 

turgii am eșit cu poporul la mormântul 
eroului nostru Iancu. Aici colegul meu 
George Novacoviciu a ținut o cuvântare 
după-ce am încununat crucea.

Judecătorul: Crucea acâsta? (arată 
cununa confiscată, care servia — aucjl 
aici! — ca corpus delicti).

Acusatul: Da!
Judecătorul: Ce a vorbit Scurtu și 

Novacoviciu ?
Acusatul : Ei sunt competențl să 

spună. Altmintrelea âtă aici „Tribuna", 
unde sunt publicate cuvântările.

Judecătorul: Nu primesc, oăcl e mai 
târfliu publicată.

Judecătorul: Ați cântat „Deștâptă te 
Române?

Acusatul : Da !
Judecătorul: Cântat’a și publicul?
Acusatul: Da, dâr nu ounosc pe ni

meni.
Judecătorul: Să intre acusatul Nova- 

covicl. (NovaoovicI intră și ia loo pe banca 
acusaților).

Judecătorul: Ce ați făcut în 31 De- 
oemvre 1899?

Acusatul: Am venit în numele tine- 
rimei române să încununăm mormântul lui 
Iancu. Am făcut’o din însuflețire națională.

Judecătorul: Ce ai vorbit la mormân
tul lui Iaucu?

Acusatul: Aceea, ce un om cu simță
minte umane vorbesce, — ce un Român 
spune din însuflețire națională la mormân
tul oelui mai sfânt erou.

Judecătorul: Mă rog să vorbescl la 
obiect.

Acusatul: Altmintrelea aici e „Tri
buna", în care a apărut cuvântarea mea. 
De dorescl, eu plăcere o cetesc.

Judecătorul: Mă rog.
Acusatul: Cetesce vorbirea...
Judecătorul: Ați cântat „Deștâptă-te 

Române ?“
Acusatul: Cântat.
Judecătorul: Der publicul?
Acusatul: Și el.
Judecătorul: Cine?
Acusatul: Nu cunosc. Der dâcă nu 

chiar toți cu vocea, vor fi cântat cu su
fletul.

Judecătorul (nervos): Mă rog, răs
punde la întrebare, ori mai bine nnu răs
punde11.

Acusatul: Nu răspund.
Judecătorul: Să intre acusatul Ion 

Sourtu.
(Scurtu intră și se așeejă pe scaun. Ju

deoătorul îi adesâză aceleași întrebări, er 
acusatul tot așa răspunde).

Judecătorul: Cum s’au întâmplat tdte ?
Acusatul: In numele tinerimei române 

am venit la Țebea. ca să depunem o cu
nună pe mormântul lui Iancu.

Eu am întrat în biserică, în altar, 
de-a dreptul la Venerabilul preot Tisu. 
I-am spus, că suntem deputății tinerimei 
univ. române din Ungaria și-l rugăm să 
facă uti parastas pentru memoria lui Iancu, 
— bătrânul și bolnăviciosul preot — mi-a 
Zis, că el nu pote din causa slăbiciunei 
sale fisice, der noi să facem ce vrem.

Apoi l’am rugat să-mi dea binecuvân
tarea, ca să pot vorbi pentru memoria lui 
Iancu. Mi-a dat’o, der numai la locul obici
nuit, în loc de pricesnă.

După acâsta am comunicat colegilor 
mei resultatul și am întrat cu toții în bi
serică, având cununa cu noi și depunendu-o 
în fața aliatului pe o măsuță. La timpul pre
dicii am rostit eu, după aceea am încununat 
mormântul, am sărutat crucea și Novaco- 
vicl a rostit o cuvântare. Pe urmă am cân
tat cu toții imnul nostru național „Deș- 
tâpiă-te Romăneu. La urmă preotul ne-a che
mat cu sine în biserică si ne-a dăruit cu 
câte o prescură, pe care o avem ca suve
nire și o păstrăm cu scumpătate.

Judecătorul: Ge ai vorbit în biserică?
Acusatul: Arn cuvântat ca Român 

pentru memoria eroului și martirului nos

tru Iancu De altfel cuvântarea s’a publi
cat dilele acestea în „Tribuna" și primesc 
răspunderea pentru fiă-care ouvent din ea.

Judecătorul: Te rog atunci subscrie 
vorbirea din „Tribuna".

Aousatul: Cu plăcere! (subscrie).

Ascultarea martorilor.
Primul martor a fost încărunțitul 

preot Idn Tisu.
Judecătorul: Spune, oe s’a întâmplat 

la Țebea în 31 Dec. 1899. Dâr să vorbescl 
drept, ca să poți depune jurământ.

Martorul: Cașul e acesta: In Z'ua 
numită veni la mine în altar un tîner ne
cunoscut.

Judecătorul: Care?
Martorul: Domnul acesta (arăta spre 

Scurtu )
Judecătorul : Ei, și ?
Martorul: Și rugat să-i dau bine

cuvântarea, ca să rostâse.ă o cuvântare, 
rugându-mă tot odată să fao un parastas, 
i-am răspuns, că parastas nu pot face, fiind 
forte slab și morbos, der de vorbit pote 
vorbi, însă la locul obicinuit, când se cântă 
„prîc&wd". Apoi eu mi-am căutat de sluj ba 
dumneZeâscă. La locul numit am încetat
— și tînărul a vorbit. După aceea nusciu, 
ce s’a mai întâmplat.

Judecătorul: Dâr la mormânt nu ai 
foBt afară ?

Martorul: Nu, dâr când mi-am servit 
slujba, am eșit mai târdiu afară. Aici am 
văZut poporul lângă mormânt, âr tinerii 
mi-au eșit înainte și mi-au sărutat mâna.
— Atâta!

Judecătorul: Și ce ai mai făcut.
Martorul (slab la memoriă): Nimic !
Judecătorul: Spune. —-
Martorul: I-am chemat în biserioă și 

li-am dat câte-o prescură, după aceea ei 
s’au dus și' nu i-am mai văZut.

Judecătorul: Ce vorbire a ținut I6n 
Scurtu ?

Martorul: Despre biserică și Iancu.
Judecătorul: Ai sciut, ce vre să vor- 

besca ?
Martorul: Nu mi-a spus.
Judecătorul: Destul. Aousații, d-nii 

apărători, ori d-1 procuror substitut au ceva 
de observat?

Acusatul Scurtu : D le judecător, se 
pâte, că d-1 părinte nu va fi auZit oe i am 
spus eu în altar. — N’a aujiț, că voesc să 
vorbssc despre Iancu și nu mă mir, căci 
fiind entusiasmat, vorbiam repede.

Procurorul subst.: Aici am protocolul 
luat de notari și văd, că d-1 preot atunci 
a fasionat cu totul contrarul. Adecă, că el 
a protestat și acusatul Sourtu totuși a 
vorbit — fără voia lui.

Judecătorul (cătră martor): înaintea 
gendarmilor și a notarului ai fasionat, că 
nu ai dat voiă acusatului să vorbescă în 
biserică.

Martorul: Nu-i așa ! Eu am fasionat, 
că nu i am dat voiă să vorbâsoă înainte 
de timpul obicinuit.

Judecătorul: Tace opărit.
Judecătorul: Gendarmii spun, că cu

nuna .a fost pusă pe altar.
Preotul Tisu: Da de unde!
Substitutul de procuror oere cetirea 

protocolelor luate de notar și gendarml la 
prima ascultare a preotului.

Apărătorul Dr. Stefan C, Popf In-Jbasa 
g-lui 528 din procedura penală declar de 
invalide protocâlele luate înainte de per
tractare și orl-ce fasiune făcută mai îna
inte nu are nici o valnre.

Substitutul de procuror îșl revocă ce
rerea cu mare rușine. Judecătorul totuși 
cetesce protooolele si se provâeă la ele. 
Apărătorul Dr. Stefan C. Pop insinuă cas 
de nulitate. Judeoătorul nu vre să ia la 
cunoscioță, dâr în puterea §§-lor e con- 
strîns se cedeze.

Apărătorul Dr. Stefan C. Pop: adre- 
seză preotului Tisu întrebarea: „Iu vremea 
cuvântării în biserică a fost liniște său 
tulburare ?

Martorul: Cea mai mare liniște și 
dragoste.

Judecătorul: nuvoesce să scrie în pro
tocol cuvântul dragoste — pe motivul, că 
nu se ține de întrebare.

Judecătorul: Despre oe se ținu pre
dica și d> spre ce a vorbit Scurtu?

Tisu : Despre ce-i mai însemnat în diua 
aceea, a vorbit despre biserică.

Acusatul Scurtu: Eu ași faoe o obser
vare. Preotul cu drept cuvânt a dia, oă 
despre ce-i mai însemnat. Așa și eu — am 
ținut despre biserică și Iancu. Dâr mai în
semnat pentru mine în Z,ua aceea a fost 
mormântul lui Iancu. Am adus biserica în 
legătură cu Iancu, fiind-că Iancu a luptat 
pentru biserica nâstră națională.
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Judecătorul: Mă rog să te ții de 
obiect.

Aousatul Scurtu : Vorbeso despre me
moria lui Iancu, pentru care suntem împro- 
cesuațl.

Judecătorul: Escepționâză oineva pu
nerea jurământului din partea martorelui 
Tisu? '

Procurorul subst.: Să nu depună ju
rământ.

Martorul Jurca (învățător în Țebea): 
Mă rog să fiu ascultat în limba româ- 
nâscă.

Judecătorul (românesoe): Ce s’a întâm
plat la 31 Dec. 1899?

Martorul: A venit în biserică depu
tăția tinerilor universitari cu o cunună. D-l 
loan Scurtu a ținut o cuvântare despre bi
serică și Iancu.

Judecătorul: Ai audit ce a vorbit d 1 
loan Scurtu cu preotul Tisu ?

Martorul: Nu ! Apoi martorul istori- 
sesoe faptul, cum s’a întâmplat. Aseme
nea și ceialalțl martori fasionâză adevărul 
curat.

La întrebarea, dâcă nu s’a făcut con- 
turbare în biserică, toți răspund, că a fost 
liniște și dragoste. Joră cu toții.

Cu acâsta s’a sfârșit dovedirea. Ur- 
mâză apoi vorbirea procurorului substitut 
și vorbirile de apărare.

*
Manifestațiune. Ni-se scrie următo- 

rele: Miercuri s’a făcut o imposantă mani- 
fest&țiune la mormântul lui Iancu in Cebea. 
Un public forte număros, inteligență și po
por, a luat parte. Au fost representate și 
multe dame române, mai ales din Brad. 
Tinerilor universitari li-s’au dat de cătră 
dame frumose buchete de flori. Deosebit 
solemnei a fost momentul, când toți s’au 
înșirat în jurul mormântului Jui Iancu și 

.când d-l 25*. Hossu-Longin, distinsul fruntaș 
român din Deva, a rostit în mijlocul unei 
tăceri profunde și fiind toil cu capetele 
descoperite rugăciunea „Tatăl nostru**.

La despărțire mormântul nemuritoru
lui erou național a fost acoperit de flori.

Pe unde mergeau și se învârteau uni
versitarii condamnați, erau urmăriți de gen- 
darml.

Tinerii au plecat dela Brad la Deva. 
Pretutindeni au fost întâmpinați călduros 
cu buchete de flori. Asemenea vor fi salu
tați, probabil, la Simeria (Pișki) de cătră 
damele din Hunedora, Dobra; apoi la Orăș 
tiă, Alba-Iulia și săra la Clușifi.

Jidovismul în Ungaria.
pilele aoestea s’a desohis în Muncaci.u 

o anchetă trimisă de ministrul unguresc de 
agricultură, cu scop de a studia situația 
economică a Rutenilor și a veni în ajuto
rul acestei poporațiunl, ce e la marginea 
abisului peirei. Acțiunea îșl are, firesce, și 
partea sa politică, întru cât Maghiarii vor 
absoluta desnaționalisare a Rutenilor; prin 
ajutore și „binefaceri** țin să câștige cu 
atât mai mult pe Ruteni peniru ma
ghiarism.

Der nu voim să vorbim afli de acâsta. 
Ținem însă a arăta în resumat o parte din 
vorbirea comisarului guvern! al Edmund 
Egan, rostită la Muncaoifi cu ooasiunea des-, 
chiderii desbaterilor anchetei. Egan vorbi 
despre imigrarea Jidovilor galițienl în Un
garia și în legătură despre primejdia jido- 
vismului. Partea acâsta a discursului o ve
dem publioată în „Pol. Ert.u- și pentru-spi
ritul ei antisemit, s’a făcut vorbă despre ea 
și în dietă. Etă, ce a cps Egan :

Maghiarul — după Egan — are în 
tre Ruteni inimici mari: Jidanii. Aceștia 
nu au venit cu Arpad și nici nu s’au lup
tat alături ou Rakoczy. Der oratorul nu 
este un antisemit, el respectă pe Jidanii 
cinstiți, dovadă, că Ungurii i-au introdus 
și în associațiunile rurale de credit. Vor- 
besce despre emigrări și qice, că adevărata 
oausă a emigrărilor nu este miseria, oi imi
grarea. Susține, oă eei-ce mai mult storc și 
sug poporul sunt renegării. Semiții sunt ro- 
tunjorl la față, sunt lingușitori, se aclima- 
tisâză ușor, ba se umileso. Făptura lor e 
mică și au păr creț. Jidanii de aici însă, 
sunt uscățivi, roșcobanl, seu blonfll, nu cu
nosc supunere și-și caută pânea de tote di- 
lele prin orl-ce mijldoe nepermise. Ei sunt 
renegării Kazartlor de lângă marea Caspică...

In țâra nostră — continuă vorbitorul 
— nu poți face un pas, ca să nu fi silit a 
cumpăra ceva dela Jidani, seu prin mijlo
cirea lor. Poporația acâsta infectâză vieța 
economiei nostre publice. Prin înălțarea 
lor, țâra nostră se cufundă. Partea lor pre
ponderentă formâză stat în stat... Năvala, 
ce o dau din Rusia și Galiția, o earaoteri- 
sâză și aceea, că dintre 14 mii locuitori ai 
Munoaciului, <9 mii sunt jidani,, și 2/3 părți 
din ei n’au ocupațiă statornică. Orașele 
mai mari sunt tot atâtea spelunce, însă 
Muncaoiul le întreoe pe tote. Aid esistă o 
bandă organisată de tâlhari și în astfel de 
împrejurări statul ar trebui să facă pași 
pentru curmarea acestui luoru, sâu cel pu
țin să întrebe pe astfel de esistențe: De 
unde vii? Din ce trăescl? Cum te susții...

Oratorul vorbesce apoi despre mani- 
pulațiile cu cămătăriă ale Jidanilor și spune 
de încheiere, că poporul rutân este stors 
și tuns ca o oiă de cătră acești părăsiți ai 
societății.

---------------*

Răsboiul din Africa sudică.
Pe când la Londra se aștâptă cu mare 

interes și nerăbdare soirile de pe câmpul 
de răsboiQ din Natal și dela Vest, etă, că 
se vestesce o nouă înfrângere a Englesilor, 
pe care am semnalat’o deja erl.

Noua înfrângere.

Agenția „Tfewfe/** anunțase câte-va 
flile înainte, că trupele englese s’au retras 
din posițiunile, ce le ocupau lângă Renns- 
burg, deorece s’a constatat, oă Burii au 
luat posițiă de luptă pe Bastardneck, care 
dominâză întrâga împrejurime. La acâsta 
„Daily Mail11 adauge, că retragerea Engle
silor are o însemnătate mult mai mare, 
deourn se credea la început. Alaltăerl s’a 
anunțat însă din Pretoria, oă Burii Oran- 
jenl au luat în 11 1. c. cu asediu tabăra 
generalului Clement de lângă Rennsburg. 
Intre Buri și EnglesI s’a dat o luptă sân- 
gerosă, în oare cei din urmă au avut pier
deri forte mari. Clement a fost silit să se 
retragă din tâte posițiunile, ce le ocupase 
dela anul nou înoâoe, și să se refugieze 
spre Arundel.

De aici apare, că Englesii au evacuat 
Rennsburg și s’au retras în jos spre sud, 
lăsând în mâna inimicului posiția, pe care 
generalul Drench a câștigat’o după fatigii 
marl. French era aprope de frontiera sta
tului Oranje, și toomai pentru acâsta în
frângerea unei părți din colona sa este de 
însemnătate. French avea misiunea să aco
pere armata prinoipală a lui Roberts, er 
acum oă s’a retras, o parte a armatei Bu
rilor a scăpat de aripa drâptă a armatei 
lui Roberts.

Retragerea tui Buller. Sortea orașului 
Kimberley.

Din Londra se confirmă soirea, că 
Buller îșl accelereză retragerea.

Se vestesce tot-odată, oă capitularea 
orașului Kimberley se aștâptă în tot momentul.

De altă parte se anunță, oă Burii 
Oranjeni înaintâză neîmpiedeoațl și cât de 
ourând se vor ciocni ou Roberts. In urma 
acestor soiri, disposiția spiritelor în Londra 
e fârte apăsată.

Ladysmithul părăsit.

O scire oficiosă din Londra spune, că 
url-ce gând de a despresura Ladysmithul 
a fost părăsit. Generalul Buller are intenția 
să se îndrepteze cu totă divisiunea sa spre 
Vest. Totuși se crede, că Burii îl yor împe- 
deca. In Ladysmith de Joi nu s’a mâncat 
nimic altceva, decât carne de cal.
2000 de Englesă goniți de cătră Buri.

„Petit Bleu** comunică, că în urma 
înfrângerilor dela Dundee și dela Glencoe 
2COO de EnglesI au fost goniți în spre 
miadă-nopte de cătră Buri și au ajuns pe 
jumătate goi și aprope morțl de fome la 
rîul Maguta, unde au fost desarmațl de 
Portugezl.

Hlenelik vrea se atace pe Esiglesi.

Se telegrafeză din Cairo, că Menelik 
urmăresce cu multă atențiune politica An
gliei. El e gata să între în Egipet imediat 
ce va crede momentul oportun.

Cât a cheltuit Anglia cu răsboiul 1

Guvernul engles a depus pe biroul 
Camerei comunelor o soootâlă a cheltuele- 
lor. pe care răsboiul le-a causat și le va 
mai causa pănă la sfîrșitul lui Martie. 
Soootâlă încheie ou cererea unui credit de 
13 miliâne de lire sterlinge. Pe lângă aceste 
13 miliâne, pe carele cere acum guvernul, 
astă tâmnă parlamentul votase 10 miliâne, 
pe lângă aceștia so adaugă oheltuielile or
dinare ale budgetului răsboiului, care se 
uroă la 20 milione. Acâsta însâmnă că, într’o 
jumătate de an, răsboiul a înghițit 43 de 
milione de lire sterlinge, ceea-ce face un 
miliard șâse-ej,ecl de milione de franci.

SUIRILE DILEI.
— 4 (16) Februarie.

D-l Dr. E. Daianu, directorul flia- 
relor „Tribuna1* și „Fâia Poporului1* — ne 
spune „Tribuna** oe ni-a sosit afli, — s’a 
retras ou fliua da erl dela conducerea a- 
cestor foi. S’au împlinit patru ani de când 
d-l Dr. E. Dăianu a luat asupră-șl redac
tarea amintitelor fliare.

Relativ la alegerea de protopop 
din Belinț ni-se oomunioă cu data de 15 
Febr. n. următorele: Adl s’a ținut la Arad 
Oonsistoriu plenar pentru censurarea ac
tului electoral al alegerei de protopop în 
Belinț. Credincioșii români din Bănat vor 
rămânâ, de sigur, surprinși oând vor afla, 
că Consistorul a întărit de protopop, nu 
pe alesul traotului, d-l Dr. P. Ionescu, care 
a întrunit la alegere bl de voturi, și întreg 
vo^ul colectiv (176 voturi) din partea cre
dincioșilor paroehiei Belinț, oi pe dl Ge
rasim Serb, care la alegere a întrunit nu
mai 13 voturi, er în oomuna centrală nici 
un vot. Astfel stând lucrul, cum să ne es- 
plicăm âre acâstă enigmatică întărire?

Puterea j ido vișinului în Ungaria. 
A pățit’o comisarul ministerial Edmund 
Egan ou vorbirea sa ținută în Muncaoiti în 
contra Jidanilor, vorbire, ce o schițăm mai 
sus. Ministrul Daranyi l’a rechiămat din 
postul său, cu intenția de a-l transfera în 
alt loc, unde să se pocăescă. Atât e de 
mare puterea jidovismului în Ungaria, încât 
câte-va vorbe dise la adresa „patrioților** 
perciunați e de ajuns, ca cine-va să-și 
piârdă postul.

0 fruiuosă societate culturală în 
România. La inițiativa d-lui prefect al 
județului Argeș, 1. Comăneanu, s’a pus ca
lele aoestea basă unei năuă sooietățl cul
turale, numită: „Societatea pentru ajuto
rarea elevilor săraci din județul Argeș1*. 
Scopul societății este: „ajutorarea elevilor 
săraci, dâr meritoși de prin comunele ru
rale prin înființarea treptată de cantine 
școlare și a elevilor de pe la scolele din 
orașe cu cărți și ou îmbrăoăminte**. Pre
ședinte de ondre al societății s’a hotărît să 
fiă pentru totdâuna prefectul respeotiv al 
județului.

Furt. Aflăm, că în decursul investi- 
gațiunei polițienesol asupra furtului efeo- 
telor dela Oasina română din loo a fost 
ascultat lung timp cassierul Grigorie Birea 
și în urma acâsta a fost pus sub pază po- 
lițienâscă. In decursul dilei de erl, vădend 
oă nu-i soăpare, numitul cassier a mărtu
risit, că densul cu o cheiă contra-făcută a 
tresorului a luat bonurile în valore de 
25,000 lei și le-a vândut. In urma mărtu- 
risirei sale a fost predat de polițiă tribu
nalului, care l’a arestat.

Predici. Poimâne, Duminecă, va pre
dica în biserica S-tei Adormiri din cetate 
părintele capelan militar Nic. Fizeșanu.

Greva din Reșița, după cum se 
anunță de acolo, a încetat alaltăerl. Toți 
muncitorii au reintrat în ateliere și la Re
șița este acum ârfișl pace și liniște.

Consiliul comunal din Praga și 
limba germană. Se anunță din Praga, că 
comauda Landwehr-ului din Praga a adre
sat consiliului comunal de acolo o hârtiă 
în limba germană. Consiliul a respins scri- 
sorea cu motivarea, că limba oficială în 
Praga este limba celtică.

Cununia și logodnă. Poimâne, Du
minecă, se va săvîrși în biserica română 
gr. or. din Tohanul nou cununia d-lui Sa
bin Cerbu absolvent de teologiă, cu d-ra 
Aneta Moșoiu din Tohanul nou. — D-l Iu
lian T. tJvegeș, comptabil la „Sebeșana** în 
Sebeșul săsesc, s’a logodit cu d-ra Rafila 
Cutean, fiica d-lui paroch din Orda infe- 
rioră.

Dreptul pumnului la tribunal La 
o pertractare înaintea tribunalului din Pan- 
ciova s’a întâmplat, că advocatul Hody a 
ras o palmă advocatului Adler. La aoâsta 
Adler a pus mâna pe un soaun și a nă
vălit cu el asupra atăcătorului, care încă 
s’a apărat ou un soaun. Scandalul s’a sfîrșit 
ou duel.

0 serbare burofilă. Din Insburg se 
scrie, că acolo la 28 Ianuarie s’a țiuut o 
mare serbare buro-filă, la care au luat 
parte peste 2000 de persone. Ajutorul de 
primar Erler a ținut un discurs plin de 
elogiurl la adresa Burilor. Dr. Leyds, re- 
presentatul Transvaalului pe lângă curtea 
regală belgiană, trimisese manifestanților o 
telegramă de mulțumire pentru manifes
tațiile de simpatiă, âr aceștia au expediat 
D-rului Leyds o altă telegramă în care îșl 
esprimă dorința ca Burji sâ iasă învin
gători. S’a făout și o colectă de bani pen
tru familiile celor căfluțl în rSsboiîi; pănă 
acum s’au adunat 1000 de florini,

Studenții poloni. Se teîegraf'âză din 
Lemberg, că acolo a avut loc în scola 
technică superiors o întrunire a studenților 
poloni convocată pentru a protesta în con
tra pedepsirei agitatorilor ultimelor demon
strații anti-rusescl. Rectorul a disolvat în
trunirea. După întrunire studenții au trecut 
chiuind și cântând cântece naționale pe 
dinaintea consulatului rusesc.

O serbare in Bucurescl. Rina de 
trei sfinți, fiind patronul tuturor semina- 
rielor din România, s’a serbat ou deosebită 
solemnitate în România, ou deosebire la 
seminarul din Bueuresol. Serviciul divin a 
fost serbat de P. S. Sa Arehiereul Dr. Pi- 
teșteanu, în presența Metropolitului Primat 
Ios. Georgian, a ministrului de culte Dr. 
C. Istrace, a profesorilor facultății de teo
logiă, a profesorilor dela seminar și a unui 
mare număr de studențl în teologiă, elevii 
seminarului și ai scolei normale a „So
cietății pentru învățătura poporului ro
mân** etc.

Dela biserică invitații și toți asistenții 
au trecut în sala de recepțiune din localul 
seminarului, unde după intonarea imnelor 
festive de deschidere, esecutate de corul 
seminarului însoțit de orohestră, serbarea 
fu deschisă printr'un disours al directorului 
scolei, apoi urma o conferență, după care 
luă cuvântul d-l ministru Dr. Istrati. In- 
tr’un discurs lung și de mare importanță, 
d-l ministru desfășura în colorile cel.e mai 
vii starea din trecut a bisericei, cea d*fe 
acum, cum și modul cum doresce să o 
vadă în viitor. „S’a oreflut de multă vreme**, 
dice — „că între sciință și religiă e o mare 
deosebire. Erau chiar curente ostile bise
ricei. Ei bine, acâsta nu va mai fi, căci 
lumea savantă vede prea bine legătura 
dintre ele și vom vedâ, oă secuiul, oe vine, 
ne va pune înainte religia și sciința mână 
în mână**. A arătat,, ce pite oredința la un 
popor, aducând ca esemplu poporul român 
din trecut și Burii de afli și sfîrși prin o 
admirabilă îndemnare la muncă, făcută ti
nerilor seminariști pentru timpul, când vor 
fi în mijlocul țăranilor etc.

ULT1MB SCLKl.
Londra, 15 Febr. Mareșalul Ro

berts comandeză o armată de 50,000 
omeni. El vrea să libereze orașul 
Kimberley, unde cei împresurați nu 
se mai pot ține.

Bruxella, 15 Febr. Se dice, că 
bătălia decisivă la rîul Modder s’a 
început deja.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregarîu fâaior.
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QĂLINDARUL PLUGARULUI
pe anul vised 1900.

se află de vendare Ba
Tipografia A. ALureșianu din Brașov.

Acest Călindar au întrat în anul 
VUI-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmeză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anu timpurii or, sărbătorile și alte cțile 
schimbătore, calculul sărbătorilor mai 
mari, posturile deslegarea postului 
etc. După cele 12 luni, urmeză ta
xele telegramelor, scrisorilor, pache
telor; competințele de timbre, mă
surile metrice, târgurile corectate 
din Transilvania, Bănat, Țâra un- 
gurâscă și Bucovina. In partea li
terară găsim un interesant capi
tul privitor la începerea răsboiului 
pentru neatârnare de G. Coșbuc; 
apoi „Popa Stoica“, poesiă de Dim. 
Bolintineanu. Avuția și binefacerea 
(un interesant capitul după Smiles- 
Schramm). Doina, In șanțuri (poesii) 
de G. Coșbuc etc. In partea higie- 
ni că, și economică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce să facă pă
rinții, ca să-șî ferescă copiii de or- 
biă; Cum să tracteze părinții pe 
copiii lor orbi; Bune sunt beuturile 
pentru copii? Urmeză apoi partea 
economică: Vitele roșii (pinzgau), 
de I. Georgescu. Despre gunoiu, de 
I. Georgescu; Sădirea pomilor; 
Hrana vitelor (Grăunțele, sfeclele și 
apa de beut). La urmă mai multe 
povețe prețiose și glume apoi anunțuri. 
Prețul 25 cr. (cu posta 30). Vână
torii primesc rabatul cuvenit.

CONVOCARE
Domnii acționari ai institutului de credit și eco

nomii „LIP0VANA“ societate pe acții, se învită la a

Vl-a Adunare generala ordinara 
care se va țină în 1 Martie a. c la 10 ore a. m. în 

localul institutului, opidul Lipova.

Obiecte de pertractare:
1. Raportul direcțiune] pe al șâselea au de gestiune.
2. Raportul comitetului de supraveghiare.
3. Darea absolutoriului direcțiunii și comitetului de

supraveghere (§ 26 din statute)
4. Deciderea asupra întrebuințării profitului curat și

fixarea dividendelor pro 1899 (§§ 26 și 46 din 
statute).

5 Pertractarea eventualelor propuneri (§ 26 lit. g. 
din statute.

6. Alegerea a doi membri în direcțiune și a unui 
membru în comitetul de supraveghiere.
Domnii acționari cari voesc a participa la adu

narea generală, în conformitate cu § 16 din statute 
se aviseză a depune la cassa institutului acțiile înainte 
de deschiderea adunării generale.

Lipova, 1 Februarie 1900.
Ales. Mccsonyi nu p-

președinte.

RAPORTUL 
comitetului de supraveghiere.

Onorată adunare generală!
Avem onâre a Ve raporta, că am urmat cu aten

țiune alacerile institutului din decursul anului de ges
tiune 1899, și am aflat exemplară punctualitate și 
ordine la institut, atât cu ocasiunea revisitmilor pres
crise de statute cât și a celor extra-ordinare. Tot ast
fel revedând din posiție în posiție compunerea bilan
țului și contului profit și perderi de pe anul 1899 
le-am aflat în deplină consonanță cu cărțile princi
pale și auxiliare ale institutului și conform legii co
merciale.

Vă raportăm în fine, că primim propunerea di
recțiunii relativă la distribuirea venitului curat de pe 
anul 1899 — conform bilanțului de fl. 9707.93 — și 
rugăm onorata adunare generală se binevoiască a da 
absolutoriul pe anul de gestiune 1899 atât d recțiunii 
cât și comitetului de supraveghiere.

LIPOVA, 1 Februarie 1900.
Prof. Teodor Ceontea m. p. Toedor Cosma m. p. 

președinte.
Stefan Bordoșiu m. p., Terențiu Petroviciu m. p.

Oaarsul 8a bupsa din Igiena.
Din 15 Februarie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0 ■ ■ 98.90
Renta de corâne ung. 4%. • . . 94 25
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/I(70. 100.75
Impr. căii. fer. ung. în argint 99.90
Oblig. căii. fer. ung. de ost, I. emis. 99.40
Bonuri rurak ungare 4°/0 .... 93.60
Bonuri rurale croate-slavone . . 94.—
Impr. ung. cu premii ..... 162.25
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.75

activ. CONTUL BILANȚULUI pasiv

Cassa în numerar.....................................
florixxi CI.

Capital pe acții...........................................
f. oiini cx.

4647 38 50000
Eacompt ................................ 292360 67 Fond de reservă . 12896 43
Credite personale .... 19826 80 Fond de pensiuni . . 734 —
Credite cambiale cu acoperire hipet. 15961 — Depuneri spre fructificare • 195633 92
împrumuturi hipotecare 12199 50 Reescompt..................... 77405 80
Lombard................................ 3930 — pro anul 1897 fl. 40—
Efecte publice........................... 147 9 — Dividende neridicate „ 1898 „ 80 — 120 —
Realități................................ 576 12 Conturi curente . . . . 2800 —
Mobiliar..................................... fl. 420— 370 — Diverse conturi ereditâre 433 15

amortisare , 50— Interese transitbre . 3418 86
Diverse conturi debitbre . 1799 62 Profit curat ..................... 9707 93

353150 09 353150 09

Renta de argint austr. ..... 99 95
Renta de hârtie austr.............................. 99.95
Renta de aur austr........................ . . 99.45
Leșuri din 1860............................... ..... 137.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 176.76
Acții de-ale Bănoei ung. de credit. 187.75
Acții da-ale Bănoei austr. de credit. 236 40
R&poleondori . ..................................... 19 25
Mâr ol imperiale germane . . . 118.15
London vista ...... . 242 30
Paris pista...................................... 96.25
Rente de corbne austr. 4% > . . 99.45
Note italiene...........................................89.75

Publicațîune
privitor la efectuireâ lucrărilor de 
desăcare pe hotarul orășenesc.

Prea onoratul, vieecomitele al 
comitatului Brașov, domnul Dr. Fre
deric Jekel a estradat în 17 Ianua
rie 1900 cu numărul 967 concessiu- 
nea provisoră în scopul efectuirei 
lucrărilor de desăcare și regulare pri 
vitor la părăul Lautebach, și canalu- 
rile vicinale, mai departe Ghimbe 
șelul, cât și părăul Timiș Rossbach 
cu canalurile vicinale.

Toți proprietari de pământ, care 
cumva sunt interesați prin acesta 
efectuire a lucrărilor de desăcare și 
regulare, se provâcă a se presenta 
în 23 Februarie 1900 la 11 âre în
ainte de prânej în casa de sfat spre 
a lua la cuuoscință textul estrada- 
tei concesiuni provisore, care se va 
publica în acelaș loc.

Brașov, 1900 în 14 Februarie.
Stabila comisiune esecutivă a 

lucrărilor de desăcare pe hotarul 
Brașovului grupa III.

Oscar Âlesius, m. p., 
8(51,1 2. președintele coixiisiunei

eșite.____________ PROFIT ȘI PERDERI____________ intrate.
' ------------------------------------------"------------------------------------------------------------------------- fllorîaxi cr.

—
fLorixix cr.

Interese : Interese:
de depuneri spre fructificare 11071.10 de escompt .... . . 28605.69
de reesccmpt........................... 5351.42 „ credite personale • • 2408 71
de cont curent . . . . . 130.90 16553 42 „ „ camb. cu acop. hip. 1625.12

Spese: „ împrumuturi hipotecare . 1362.43
salarii..................................... 3091.68 „ lombard .... 497.20
chirie, imprimate, registre, „ efecte ..................... 59.22 34558 37

diverse ................................ 1288 87 ProvisiunI..................... 719 58
maree de presență. 459— 4839 55

Contribuțiune :
directă ..................................... 2819.94
!O°/0 dare după interesele la

depuneri................................. 1107.11. 3927 05
Amortisare : •

din cambii................................ 100—
V

(
„ spese advocațiale . . . 100—
„ mobiliar........................... 50 — 250 —

Profit curat ................................ 9707 93

35277 95 35277 95

LIPOV A, 31 Dece mbre 1899.
Voicu Hamsea . Sever Boci! m. p.
director esecutiv. ID i r e o 1 IX XI e a, : prim-comptabil.

I. Cimponeriu m. p., Dr. G. Popescu m. p., I. DeMean m. p., P. Papp, m. p., A. Ciugudean m. p., D. Popoviciu m. p. 
Confrontându-se cu cărțile principale 'și ausiliare le-am aflat esacte.

LIPOVA, 1 Februarie 1900.
O o m. i t e t ix 1 de sTxpraveg'lxiere:

Teodor Ceontea m. p., Teodor Cosma m. p , Stefan Bordoșiu m. p., Terențiu Petroviciu m. p.
președinte,

Curșul psețeâ Srașo».

Din 16 Februarie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
N&poleond’orî. Cump. 
GlalbenI Cump.
Ruble Rusesoi Cump. 
iÎÂroI germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
8.-țr>s form. Albina o0/,

18 80 Vând. 18.88
18.50 Vând. 18.60
19.10 Vând. 19.20
11.20 Vând. 11.30
2.54 Vând. 2.55

117.80 Vend.
21.40 Vend. —.—

202.- V*nd 203.-

Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei so potil face si reînoi 
ari și când lela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiese 
oa espedarea să li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adres 
ămurit șisf- arate și posta ultimi.

Admmistraț. „Baz, Trans “
Tipografia A. Mureșiami, Brașov.


