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Esaitații dilei.
Nimic nu pote supera pe omul 

nedrept, violent și despotic mai 
mult ca adevărul despre faptele și 
păcatele sale. Despre acesta a tre
buit se se convingă, mai mult ca 
ori și când, și deputatul sas Dr. 
Lindner, când, în ședința de alal- 
tăerî a camerei ungare, s’a încercat 
să convingă pe aleșii din era regi
mului Szell despre aceea, că cestiu- 
nea naționalităților în Ungaria nu 
se dateză numai de erî, ci-șl are is
toricul său, rădăcinile sale vechi și 
că a fost un timp, când chiar dieta 
ungară recunoscea, că se impune re- 
solvarea ei cu dreptate și echitate.

Atâta a trebuit, ca să erumpă, 
asemenea unui vulcan, indignarea 
„patriotică-șovinistă“ în contra celui 
ce a îndrăsnit să ridice puțintel un 
colțișor al vălului, sub care se as
cund de ochii lumei fărădelegile 
suprematiștilor maghiari.

Dăr n’a fost destul cu atât, ci 
numitul deputat, după o espunere 
retrospectivă istorică de prin anii 
șese-4eci, a vorbit și despre „limba 
statului4, dicend, că Șașii recunosc 
îndreptățirea ei, recunosc și rolul 
conducător al elementului maghiar, 
der că sub rolul conducător, ce le 
revine Maghiarilor, nu se pote înțe
lege și supremația, adecă domnirea 
lor necondiționată absolută.

Un adevărat vifor s’a ridicat în 
coutra vorbitorului de pe băncile 
stângei estreme la cuvintele acestea. 
Intre sgomotose reprobări kossuth- 
iștii strigau: La ordine! Președintele 
trebue să-l cheme la ordine!

Și vice-președintele Grabriel Da
niel, care înlocuia la presidiu pe 
Apponyi, cu voiă fără voiă s’a. cre
zut dator a ceda acestei presiuni 
teroristice și a chiăma la ordine pe 
deputatul sas, care mai mult ca toți 
se va li mirat de efectul, ce l’au pro
dus cuvintele sale mai mult decât 
moderate.

Ce vrea adecă acest domn Lind
ner? Cine păcatele l’a pus să ațîțe 
prin contemplațiunile sale doctrinare 
asupra legei naționalităților, a ege- 
moniei, supremației și limbei statu
lui susceptibilitatea și pasiunile ne- 
împăcaților dușmani ai Sașilor și a 
tuturor celorlalte popore nemaghiare ?

Și ce vor Sașii ? Din ce causă 
nu vor să se mai alăture la nici una 
dintre partidele maghiare? Nu văd, 
că acesta a făcut să se deștepte nu
mai neîncrederea Maghiarilor în in- 
teDțiunile lor? Cred ei cu Lindner 
al lor, care a dovedit așa de puțin 
tact, că mai pote succede acți vr’unui 
grup de a reînvia și a impune ărășl 
Ungariei cestiunea naționalităților? 
Nu văd ei, că nu e putere, care să 
mai potă opri în loc nisuințele poli
tice de unificare prin validitarea ideei 
de stat maghiare?

Nu puteau Sașii să încunjure 
„lecțiunea amară4, ce li-au dat’o 
gurile sparte din stânga, reamintin- 
du-le politica 
„Decă Prusia, 
tare organisat, 
domnitore și razimul său sigur în 

polonă a Prusiei ? 
statul acesta forte 
cu posiția sa pre-

imperiu, promoveză procesul de 
amalgamisare în Posen cu-o energie 
necruțătore și caută a inspira Po
lonilor de-adreptul spirit german,— 
cum statul unguresc, care încă nu 
e deplin construit și organisat, n’ar 
îngriji cel puțin pentru aceea, ca 
întrega poporațiune să se supună uni
tar ideei de stat?4

Așa vorbesce cătră Lindner și 
Sași „Pester Lloyd4, organul com
batant al elicei domnitore jidano- 
maghiare, scris anume pentru stră
inătate ; vorbesce un limbagiu plin 
de venin și totuși cțice, că vorbesce 
„liniștit4 ; condamnă ori-ce încercare 
de a-se mai răzima pe legea de na
ționalitate, și totuși asigură, că „ei 
nu vor să maghiariseze4.

Se mai preface acestă foiâ per
fidă, că n’ar aproba înfocarea prea 
mare a demonstanților estreml din 
stânga și totuși declară, că nebunia 
lor este cea mai firăscă și îndreptă
țită din lume.

N’au visat Românii, cari în 1869 
au hotărît prima oră la Miercurea 
resiștență pasivă față de dieta un
gară, că după trei-c|ecî și doi de ani, 
părerea lor, că n’au de a face cu 
omeni ca toți dmenii, ci cu nisce 
adevărațl esaltați politici, cu cari 
nu. poți să stai de vorbă, va primi 
o confirmare și justificare atât de 
strălucită.

Călătoria moștenitorului de tron 
la Petersburg. Foia rusescă „Novosti“ 
vorbind de călătoria moștenitorului de tron 
archiducele, Francisc Ferdinand, la Pe
tersburg, accentueză importanța învoelii 
austro-ruse dela 1897, care are de scop a 
înfrâna mișcările revoluționare din Bal
cani. „Novosti4 arată mai departe cât de 
important este raportul comercial mai 
strîns între cele două puteri, acum mai 
ales când Germania pregătesce o nouă 
politică comercială. „Novoje Vremjau și 
„Birsevija Vjedomostiu încă se ocupă de 
călătoria archiducelui.

Din Roma se anunță, că scirea des
pre călătoria acesta e primită pretutindeni 
în Italia cu multă simpatie, fiind-că este 
o dovadă, că raporturile Austro-Ungariei 
față cu Rusia sunt erăși amicale „Perse- 
veranza11 din Milano scrie, că Austro-Un- 
garia stă acum în același raport față cu 
Rusia, ca Italia față de Francia. Cele două 
dintâiă au interese politice în Balcani, cele 
două din urmă în Mediterană.

Un memoriu contra pangerma- 
nilor austriaci. Diarul vienez ^Neues 
Wiener Journal0 într’un număr din urmă 
anunță, că archiepiscopul-cardinal Dr. Gru- 
scha a dat acum de curend împăratului 
Francisc Iosif un memoriu, în care acusă 
atitudinea guvernului austriac față cu miș
carea anti-catolică a pangermanilor aus
triaci. Monarchul — dice numita fc5ie vie- 
nesă —a primit cu multă bunăvoință me
moriul cardinalului Gruscha, der a accen
tuat în același timp, că atitudinea de pănă 
acum a guvernului trebue s’o considere 
peste tot corectă. Terenul legal — a dis 
Monarchul—nu pote să fie depășit, și numai 
atunci are să intervină guvernul, decă în 
agitarea din cestiune se ivesc vădite 
călcări de lege. Acesta totdeuna s’a ob

servat și pănă acum, astfel, că adi e inu
tilă o schimbare în tactica de pănă acum 
a guvernului austriac.

Congresul pentru autonomia 
catolică.

Ședința dela 29 Ianuarie a congresu
lui a fost bine cercetată. Membrii s’au 
presentat în număr mare. Dintre episcop! 
au fost de față Samassa, Csaszka, Hornig, 
Bende, Bubics, Szmrecsanyi, Majlath, Ivan- 
kovics, Hetty ei, Gsaky, Varossy și abatele 
Felier Ipoly.

Congresul a desbătut paragrafii 13—20 
S’au propus modificări de mai puțină în
semnătate. Mai importantă a fost propu- 
narea episcopului Sznirecsanyi din Scepuș, 
care culmineză în aceea, ca §§-ii llși 12, 
cari vorbesc despre sfera de drept a au
tonomiei cu privire la fundațiuni, admi
nistrarea averilor și cu privire la afacerile 
școlare, să fie desbătuți numai când se va 
desbate partea a treia a proiectului. Propu
nerea acesta a fost primită de tote nuan
țele de partid ale Congresului.

Contele Albert Apponyi făcu apoi 
importanta declarație, că el ar fi voit să 
propună modificări la unele disposițiuni 
ale proiectului, pentru-ca pe calea acesta 
să facă posibilă sancționarea lui.

Opinia congresului, însă s’a schimbat 
în direcția, că abia decă este speranță de 
a-se face astfel de modificări, fără de 
schimb de nuncii; din causa acesta el nu 
va propune modificări, va sprijini însă mo
dificările propuse de alții și cari corespund 
punctului său de vedere. Cu totul altăpo- 
siție ia față de modificările, ce le-a pus în 
vedere corporațiunea episcopilor. Ele di
fer în multe privințe de celea ce le-a 
declarat el în primul discurs. Nici-odată 
(Apponyi) n’a fost de părere, că corpul 
episcopesc e factor egal în rang, în con
tra căruia, seu cu majorisarea căruia s’ar 
pute face autonomia. Autonomie se pote 
face, autonomie catolică inse nu. A arătat 
la timpul său calea pe care s’ar pute face 
autonomia. Declarația cardinalului Schlauch 
cuprinde două lucruri. Se cer adecă mo
dificări, cari corespund de-o parte punc
tului de vedere al episcopilor, er de altă 
parte corespund posibilității de a-se înfi
ința autonomia. Se pare că episcopii cred 
posibilă obținerea unor lucruri pe cari el 
(Apponyi) nu crede că s’ar pute ajunge. 
Presupune așa-der, că episcopii au câști
gat informațiunl, că modificările ce se vor 
propune nu vor întâmpina piedeci la sanc
ționare. Apponyi însă să degageză de urmă
rile acestor modificări și răspunderea re
zultatului o lasă cu totul episcopilor. 
h' Urmând desbaterea, s’au primit unele 
modificări stilare la §§-ii 15 și 16.

Scene furtunose în dieta ungară.
Discursul deputatului sas Dr. Gustav 

Lindner, după cum am spus-o deja, n’a fost 
pe placul șoviniștilor din dieta ungară, din 
care causă Lindner a fost des întrerupt. 
Reproducem și noi părțile mai marcante 
ale furtunei parlamentare:

Lindner Gustav. Critică regimul fi
nanciar. Avem multe datorii, contribuțiile 
sunt grele, nu aprobă procedura, ce se ob
servă la incassarea contribuțiilor. împre
jurarea, că prisosul a resultat din dările 

pe consum, nu este lucru bun, pentru-că 
dările acestea apasă mai greu asupra cla
selor sărace. Mare pierdere este pentru 
noi emigrarea miilor de ămeni. Dările mai 
.trebue scădute. Budgetul îl primesce însă 
ca basă pentru desbaterea specială, fără 
să se angajeze în cestiunea apropriației.

Barta Odon-. Asta-i politică de doi 
bani în trei pungi.

Lindner Gustav: Justifică politica, 
înafară de partide, a Sașilor. Trecend apoi 
Ia cestiunea de naționalitate spune, că la 
1848, în timpul provisoriului și și după 
1867 la început, alte concepții doraniauîn 
politică asupra acestei cestiuni. Promisiunile 
date în dietele dela 61 și 65 le-au ținut Ma
ghiarii numai față cu Croații, er față cu 
celelalte naționalități nu. Analiseză pro
gramul poporal săsesc dela 1890. Depu
tății sași stau și astădi tot pe basa aces
tui program. Conform punctului 4 din 
acest program limba statului este îndrep
tățită, ca atare. (Sgomotîn stânga estremă. 
Se audim! în centru).

LengyelZoltăn: Frumosă recunoscință. 
îți mulțumim. (Sgomot).

Lindner Gustav .. .însă articolul de 
lege XLIV din 1868 despre egala îndrep
tățire a naționalităților și legile, ce au ur
mat după aceea, întru cât nu potențeză 
preponderanța acordată de numitul arti
col, conțin mesura minimală de drept și 
libertate, ce se cuvine naționalităților ne
maghiare ale țării. (Mare sgomotîn stânga 
și stânga estremă).

Pichler Gyozo: Legea din Posen! 
Acesta este părerea împăratului Wilhelm! 
(Mare sgomot). Asta-i politica germană. 
(Sgomot). Să vedeți ce fac acolo! (Sgo- 
motul continuă). Acolo îi dau afară pe 
Poloni! Er aici vorbiți astfel.

Președintele (sună): Vă rog să fiți 
liniștiți!

Pichler Gyozo: Limba statului este 
îndreptățită. Mergeți acolo și vedeți cum 
îi ucid pe Poloni.

Președintele (sună): Vă rog nu între- 
rupeți pe orator.

Pichler Gyozo: Este o absurditate a 
spune așa ceva în parlamentul maghiar.

Președintete: D-l deputat Pichler să 
nu întrerupă pe orator.

Leszkay Gyula: Mare greșelă a fost, 
că am primit în țera nostră un asemenea 
popor!

Pichler Gyozo: Nu faceți legi spe
ciale pentru D-vostră !

Președintele: Chem la ordine pe d-l 
deputat Pichler.

Pichler Gyozo: Ce-mi pasă? Ohemă- 
mă la ordine de două-deci și cinci de ori.

Președintele: Chem pe d-l Picher 
pentru a doua oră la ordine.

Leszkay Gyula: învățați-1 ce trebue 
să vorbescă aici un Sas!

Szell Kalman: Să audim pe preșe
dinte.

Președintele (sună): Mă rog, liniște!
Pichler Gyozo: Acesta a fost profe

sor de dreptul public la Clușiu! Frumdse 
învățături 6 fi propovăduit acolo!

Lindner Gustav: în acestă cameră nu 
mă simt chemat a face apologia guver
nului din Prusia pentru măsurile, ce le-a 
luat față cu Polonii. Noi tratăm aici ces
tiuni unguresc! și prin urmare nu mă pot 
ocupa, decât cu acestea și nu cu cele po
loneze (Aprobări în centru).
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Lengyel Zoltan*)  : Așa ar trebui să 
tratăm cu D-vostră, cum tratâză, din pă
cate, cu Polonii. (Așa este! în stânga es- 
tremă).

*) Acest deputat este de origine srmean și 
este ales cu program 48-ist în Zelau, unde ma
joritatea alegătorilor este compusă din Români!

— Red.
**) Se înțelege, d6căar fi să se întorcă. d-lui 

ar t’ebni să se întărea de-ocamdată în Moldova, 
der acolo fiind deja destui Armeni, n’ar fi prea 
bine primit, rămâne deci a aici, unde din gratia 
naționalităților pote ajunge la mandat în dietă!

— Trad.

Barta Odon: Curios lucru, că guver
nul nu se simte atins, cu tote că ăsta-i 
înafară de partide. (Strigăte în stânga es- 
tremă: Nu-i lasă din Viena!)

Lindner Gustav: Ce este aici, care 
să fie în contradicție cu interesele statu
lui și cu datoriile nostre de cetățeni? Nu 
cum-va este o dovadă de egoism națio
nal, că pe [basa programului poporal să
sesc la ultimele alegeri au fost aleși în 
cercuri locuite de Sași, cu voturile deci
sive ale Sașilor, un conte maghiar, doi 
baroni maghiari și un nobil maghiar? 
(Sgomot. Contradicerl).

Barta Odon Der ăsta-i un merit? 
Dor singur mărturisesci, că Sașii nu sunt 
Maghiari., Se cuvine să vorbeșoi așa? Audi 
acolo! Să facă deosebire între Sas și Ma
ghiar (Sgomot) Decă guvernul tace, noi 
nu vom tolera. Acesta e glas trădător de 
patrie! (Așa este. Sgomot interval. Preșe
dintele sună).

Lukats Gyula. Păcat,că n’ați ales pe 
Schonerer în locul contelui maghiar! (Mare 
sgomot). De ce n’ați chemat pe Wolf? 
(Sgomot mare fără sfîrșit).

Lindner Gustav. Se înșâlă aceia, cari 
cred, că noi visăm despre o imposibilitate 
faptică și juridică, despre restabilirea con
stituției staturilor în Ardei (Strigăte: nu 
există Ardeal! visați numai mai departe), 
de asemenea se înșelă și aceia, cari cred, 
că noi avem scopuri politice deosebite, 
seu că gravităm înafară (Strigăte: Ba așa 
este! Cum de tăgăduițl?)

Lengyel Zoltan-. Mergeți înapoi, de 
unde ați venit.

LmSiier Gustav: Nu ne este zor de 
așa ceva și n’am merge nici chiar de rte- 
ai însoți și d-ta, stimatul meu coleg (Apro- 
*bări Ia Sași).

Lengyel Zoltan: Asta de geba o aștep
tați.**)

Lindner Gustav: Nu dorim nici situația 
curiosă a Austriei, care de la 1868 s’a de
teriorat și mai mult. Noi recunoscem Un
garia modernă, constituțională, unitară 
(Sgomot în stânga estremă). Recunăscern 
îndreptățirea limbei de stat între restringerile 
și marginele trase de art. de lege XLIV 
din 1868 (Mare sgomot).

Barta Odon: Pe D-vostră ar trebui să 
vă strîngă între margini! Este ne mai 
audit, ca un cetățen să vorbescă astfel în 
dietă! (Sgomot)

Lindner Gustav: Recunoscem, că în 
statul ungar elementul maghiar este che
mat pentru a juca rolul conducător, con
form importanței sale istorice, conform 
preponderanței sale de avere și de număr 
(Strigăte în stânga estremă: Nu rol con
ducător). Sub acest rol conducetor noi nu 
înțelegem supremația, stăpânirea necondi
ționată (Sgomot îndelungat, contradicerl. 
Strigăte din tote părțile: La ordine! Ce 
vrei să clici cu asta? La ordine! Asemenea 
lucruri nu se pot spune în dieta maghiară! 
Acesta a predat la universitatea din Glușiu 
dreptul public ungar? Unde-i președintele? 
La ordine !)

Președintele: (sună) Domnii deputați, 
decă nu tac, nu pot să-mi audă cuvântul 
(Sună). Chem la ordine pe d-l deputat] 
(Aprobări generale : la ordine !) Am chemat 
la ordine pe d-l deputat (Sgomot.) Decă 
domnii deputați fac gălăgie, nu pot se 
audă ce spun. Pentru acestă enunciațiune 
chem la ordine pe d-l deputat (Aprobări 
îndelungate și aplause generale) Vă rog 
acum, să fiți liniștiți, ca să puteți, asculta 
pe orator (Strigăte: Nu vrem să-l ascultăm).

Kubinyi Geza: Se revdce, ce a (jis! 
Nu-1 lăsăm să vorbescă! (Strigăte: Să re
voce !)

Președinte. Nu e nevoie să mă facă 
cineva atent asupra datoriei mele! (Cătră 
orator) Vă rog continuați"!

Leszkay Gyula: Etă urmările, decă 
guvernul pacteză cu naționalitățile!

Lengyel Zoltan: Să audim pe Tisza 
Kalmăn. Asta-i opera lui! (Sgomot. Pre
ședintele sună).

Lindner Gustav: Suntem geloși de 
patria nostră și am vre să o ferim de 
stăpânirea unei concepții, a cărei ideal ar 
fi imitația concepției francese relativă la 
omnipotența statului. Cestiunea naționali
tăților este și române o cestiune de drept, 
cât timp este pusă pe temeiul sigur al ar
ticolului de lege XLIV din 1868 relativ la 
egala îndreptățire a naționalităților. Decă 
va părăsi acest temeni, atunci eventual va 
deveni o cestiune fatală de putere, (Mare 
sgomot. Strigăte: „Cum nu? Tocmai de 
voi vom ave frică!“), care se va sfîrși ne
cesarmente nu numai cu nimicirea națio
nalităților, der tot-odată și cu suprimarea 
autonomiei. Decă un stat național centră- 
lisat la estrem ar alcătui o panacea pen
tru tote relele sociale și ele stat, alunei 
Francia n’ar fi trecut în timp de un secol 
prin atâtea revoluții și schimbări de sis
tem! (Sgomot și gălăgie în stânga es
tremă.)

Ratkay Lciszlo: Der cel puțin ar fi 
scăpat de asemenea răni, cum sunteți 
D-vostră!

Geza: Asta vă dore.
Lindner Gustav: atunci Spania (Sgo

mot continuu) ar trebui să fie un stat mo
del. Situația nostră, în afară de partide, 
este motivată întru cât-va șilde raporturile 
de partid în parlamentul nostru. Pe când 
în Anglia vecinie se luptă două partide 
principale pentru putere, la noi dela 1867 
n’a esistat, decât un singur partid cu pros
pecte de guvernare.

Lengyel Zoltan: Der d-vostră vecinie 
l’ați sprijinit.

Kubinyi Gesa: Din geșeftărie.
Lindner Gustav: La partidul guver

namental nu ne putem atașa, căci absfră- 
gend de întâmplarea, care ă pricinuit eși- 
rea nostră din acest partid (Mare sgoiriot.)

Barta Odon: Pentru-că.n’au esecutat 
legea relativă la raaghiarisarea numelor 
de localități.

Lindner Gustav: am ajunge în con
tradicție nu numai cu concepțiile năstre, 
der și cu părerile alegătorilor noștri, decă 
am întră în partidul guvernului, înainte 
de a ni-se da garanții (sgomot) cu privire 
la esecutarea legii de naționalitate (Mare 
sgomot). încât pentru partidul 48-ist și'in- 
dependist....

Barabâs Beta: Nouă nu ne trebuiți 
(Aprobări sgomotăse în stânga estremă.)

Lengyel Zoltan: Aici să nu veniți! 
(Ilaritate și aprobări.)

Lindner Gustav: Nu se scie. In poli
tică e greu să prorocesc!.

Barabâs Bâta: Atâta putem proroci, 
că nouă nu ne trebuiți.

Lindner Gustav: De partidul 48-ist și 
independist ne desparte nu numai concep
ția deosebită în cestiunea naționalităților....

Lengyel Zoltan: De asta ne bucurăm! 
(O voce din stânga. Numai atât?)

Lindner Gustav: afară de acesta lupta 
violentă, ce o duc împotriva pactului dela 
1867, pe care, noi îl considerăm ca parte 
constitutivă a constituției năstre (Ilaritate*  
și sgomot în stânga estremă.)

Nici în partidul poporal nu putem 
întră (Să audim), pentru-că programul nos
tru poporal dice la punctul 3: „Legile re- 
ligionare, cari asigură egalitatea deplină 
de drept și autonomia confesiunilor re- 
cepte, și cari legi prin legislația dela 1867 
au fost din nou întărite, sunt de a-se con
sidera ca legi fundamentale nealterabile.“

Barta Odon: Dreptul public ungar, 
asta nu o recunosce.

Lengyel Zoltan: Așa ai predat în 
Clușitî ?

Dindner Gustav : Astfel stăm noi prin 
urmare ca o minoritate disparentă, singuri 
în acestă cameră și în acestă țâră (O 
voce: dâr Slovacii? Ilaritate). Faptul, că 
cugetările vicinic frumose din poesia ma
ghiară „Szdzat“ sunt adresate numai Ma

ghiarului de rasă, nu ne pote esclude din 
comunitatea fiilor, cari își iubesc patria și 
care impune tuturor fiilor patriei același 
lucru: „Fii neclintit cu trup, cu suflet ade
rentul patriei tale!"

Lukats Gyula: Asta trebue simțită, 
nu spusă.

Ratkay Lciszlo: Și să nu vă bateți 
joc de limba maghiară la Sibiiu/

Lindner Gustuv: Bucuroși sacrificăm 
tot ce avem: munca și averea nostră și, 
decă cere binele comun al patriei, chiar și 
vieța nostră (Aprobări). Der nu putem re
nunța la un lucru: la naționalitatea 
nostră, care vieză în limba și cultura 
nostră (Strigăte în drepta: Cine o cere 
acesta?) Actualmente suntem isolațl. N’a- 
vem, decât un singur aliat: constituția 
patriei nostre! O singură speranță avem, 
care nu ne lasă să sucombăm.

Pichler Gyozo: Der cine vă face ceva?
Lindner Gustav: Avem încrederea, că 

înțelepciunea legislației nostre va apăra și 
interesele vitale juste ale minorității.

Barta Odon: Da, a tuturor minorită
ților maghiare !

Ratkay Laszlo: Vreți încă și mai 
mult, decât cât aveți acuma?

Lindner Gustav: Noi cei ce stăm în 
afară de ori-ce partid, nu cerem decât 
esecutarea legilor (Aprobări pe băncile 
Sașilor.)

Olanda și resboiul.
în ședința dela 28 Ianuarie a came

rei comunelor din Londra s’au făcut două 
enunciațiunl însemnate. Balfour, primul 
lord al tesaurului, întrebat fiind, decă a 
sosit la guvern din parte competentă o 
propunere de pace, a răspuns, că o astfel 
de propunere n’a sosit încă, guvernul olan- 
des înse a făcut o propunere, care formeză 
obiect de chibzuire. Balfour n’a arătat cu
prinsul comunicatului, a promis însă, că 
îndată-ce guvernul îl va fi studiat și va 
da răspuns, are să-l comunice camerei.

A doua enunciațiune a făcut’o mi
nistrul coloniilor Chamberlain. El veni în 
contrazicere cu sine însuși. Pe când mai 
deunădi dicea, că nu recunăsce de îndrep
tățit pe nici un comandant bur de a face 
propuneri de pace în numele Burilor, pe 
atunci la 28 Ianuarie a declarat, că pe 
ofițerii buri, cari se luptă, nu-i împiedecă 
nimic de a face propuneri lui Kitchener 
și Kitchener a primit ordin se aviseze gu
vernul despre astfel de propuneri. Decla
rația lui Chamberlain a produs sensație. Ea 
însă nu pote ave nici pe departe impor
tanța enunciațiunei lui Balfour.

Diarele „Times" și „Daily Telegraph11 
pretind a sci, că guvernul olandes a rugat 
guvernul din Loudra, să-i comunice condi
țiile de pace. „Times11 adaugă, că guvernul 
engles n'are nici o causă de a împlini do
rința guvernului o\a.n’ăes.'„Standard" crede, 
că guvernul din Olanda a fost determinat 
de Krtiger să facă acest pas. Cu Kriiger 
însă nu se pote tracta la nici un cas. Nu
mai Botha și Dewett sunt în drept de a 
vorbi în numele Burilor.

Agenția transvăaliână din Bruxella 
declară, că nici unul din Burii cari să află 
în Europa n’au însărcinat pe guvernul 
olandes să facă pași pentru pace. Tot 
acesta o dice și „Petit Bleu" din Bruxella, 
care stă în contact cu Burii din Europa. 
Cu tote astea se afirmă hotărît, că enun- 
ciațiunile lui Balfour sunt corecte și că 
guvernul olandes de fapt a întrebat la 
Londra asupra condițiunilor în cari ar fi 
aplecat a face pacea cu Burii.

Din străinătate.
Sucesinnea tronului sârbesc. Din 

Viena se telegrafeză: Față cu sgomotele 
ce circulă despre intențiunea regelui Ser
biei de a renunța la Coronă în favorea 
principelui Karageorgevici, și de a-se re
trage în vieța privată, și acesta cu con- 
simțămăntul|Austro-Ungariei și Rusiei, dia- 
rul „Fremdenblatt" scrie, că nufesistă nici 
o cestiune de succesiune la tron în Ser
bia, cel puțin pentru acum. Regele Ale- 

sandru fiind abia în verstă de 26 ani, nu e 
esclusă posibilitatea de a ave o descen
dență directă. Faptul, că disposițiunile din 
noua constituțiune a Serbiei nu sunt su
ficiente pentru actuala și trecătorea stare 
de lucruri și că reua situațiune financiară 
a regatului favoriseză sgomotele de crise 
seriose, nu dau dreptul de a-se trage din 
aceste fapte consecințe estreme. A-se vorbi 
mai ales de consimțământul puterilor, și 
mai ales de al Austro-Ungariei, la o în
chipuită stare de lucruri viitore, este cu 
atât mai ciudat, cu cât monarchia austro- 
ungară menține în tot-deuna linia sa de 
conduită, adecă principiul neamestecului 
în afacerile interiore ale statelor balcanice, 
principiu pe care nu este dispusă să-l pă- 
răsescă vre-odată.

Legea lesuiților în Reichstag. In 
numele centrului, deputatul Dr. Spahn a 
adresat în diua de 28 Ian. în Reichstag o 
interpelație relativ la revocarea legei, care 
înterdice lesuiților stabilirea în Germania. 
Secretarul de stat Dr. conte Posadovsky 
a răspuns în numele cancelarului Biilow, 
promițând, că în sesiunea actuală consiliul 
federal va hotărî asupra acestei cestiuni

Cestiunea divorțului în Jtaiia. 
Am amintit deja în diarul nostru despre 
mișcarea intensivă, ce s’a produs în Ita
lia în potriva proiectului de lege, ce in- 
tenționeză a introduce și în acâstă țeră 
divorțul. Mai completăm cele spuse atunci 
cu următorele: Episcopii au publicat rând 
pe rend pastorale, în cari protesteză con
tra unei asemenea tentative, er credincioșii 
adreseză petițiuni în masse parlamentului. 
Agitația acesta estra-parlamentară stă în 
contradicție cu atitudinea politică obser
vată de catolicii din Italia în acești din 
urmă 30 de ani. Se scie adecă, că de când 
cu secularisarea domeniului temporal al 
papei, catolicii Italieni urmeză politica pa
sivității. De altfel cestiunea divorțului nu 
este de o actualitate iminentă, căci odată 
cu încheiarea sesiunei se iau dela ordinea 
dilei tote proiectele neresolvite, între cari 
și proiectul asupra divorțului. Sesiunei ce 
va urma, trebue să se presente un nou pro
iect, așa că adversarii proiectului nutresc 
speranța, că actualul guvern n’are de gând 
a da zor acestui proiect. In tot cașul însă 
guvernul a putut vede din furtuna, ce s’a 
produs, că majoritatea populației simte o 
aversiune radicală contra reformei legei 
matrimoniale.

înmormântarea protopopului Avei 
Pop Bociat.

Hațeg, la 30 Ianuarie 1902.
Astădi o tristă privelisce se desfășură 

asupra ținutului Sarmisighetusei, asupra 
Țerei Hațegului, și în general asupra ro
mânismului, căci s’a adeverit trista scire, 
că protopopul Ulpiei Traiane Avei Pop 
Bociat a încetat de a mai trăi.

Cruda și nemilosa morte a secerat 
vieța unui brav bărbat, — stîlp de razim 
al românismului — care a trăit 56 de ani 
pentru propovăduirea evangheliei lui Chris
tos și a românismului.

Adevărat părinte a fost el familiei 
și neamului său, pentru care s’a sacrificat 
și în mormânt a apus.

Dela protopopul Bociat a putut fie
care să învețe iubirea de neam, căci cu 
drag și cu cinste a împlinit tdte misiunile 
cu cari a fost încredințat.

Esemplu a fost el și ca esemplu tre
bue urmat pentru realisarea aspirațiunilor 
de progres atât în celea economice, poli
tice și religidse, cât și ca priceput, energic 
și dibaciu aperător al tuturor instituțiuni- 
lor năstre de progres.

Școla i-a fost oglinda, biserica sim
bolul, neamul rugăciunea și familia sa bu
curia și indemnătorul spre progresare în
tru rCalisarea aspirațiunilor și visului nos
tru de înaintare și mărire.

Astfel; precum el a fost o lumină a 
românismului în părțile acestea, așa și noi 

i avem să plângem adi și să jelim, căci 
| protopopul Avei Pop Bociat nu mai este 
între cei vii.
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înmormântarea, cu tote pompele cu
venite, s’a săvîrșit Miercuri după amiadi 
în 29 Ianuarie 1902 sub conducerea Rvdsm. 
Domn Nicolae Nestor canonic, asistat de 
preoțiraea tractuală, în presența unui pu
blic număros și distins, rudenii, amici și 
cunoscuți din munți și din câmpii, cu mic 
cu mare au mers, ca să dea mortului sa
lutarea cea mai de pe urmă.

Grădiștea nici-odată n’a avut atâția 
dspeți, der nici jale mai mare ca de astă- 
dată n’a fost vr’odată.

La tristul act — ce ș’a luat începu
tul la casa mortului, apoi în biserica cea 
mare și frumosă din Grădiscea și în fine 
la mormânt — au luat parte activă o mul
țime de preoți și învățători.

Cuvântul funebral l’a rostit Rvdsm. 
d-n canonic Nicolae Nestor în cuvinte 
bine alese, întipărind jalea în inima fie
cărui ascultător, a stors lacrimi din ochii 
imensului public, sosit aici din tote părțile.

D-l canonic a arătat, că sub ocâr- 
muirea fostului protopop Bociat s’au zi
dit și renovat o mulțime de de școli și 
biserici, le-a înzestrat cu bărbați bine cua- 
lificați și destoinici a-i fi urmași. A întrodus 
o bună administrație, a organisat t<5te re- 
lațiunile poporului și a făcut ca frățietatea 
se încolțescă în inima fie-cărui poporean.

Apoi institutele „Soeietate de con
sum" și „Ulpiana" societate pe acții și 
alte multe lucruri de laudă, pentru salva
rea poporului nostru, sunt fructul ostene- 
lelor sale cari tote îl fac nemuritor.

Cuvântarea de adio a rostit’o părin
tele Iacob Nicolescu notariul districtual. 
A vorbit apoi comptabilul N. Simu în nu
mele institutului „Ulpiana". Prin vorbe 
alese și jelnice, cu mult talent a arătat, 
că „părintele institutului", la porunca di
vină — după o vieță laboriosă plină de 
fapte nobile și mărețe, — s’a mutat la 
celea eterne.

Fie-i țărîna ușoră și memoria în veci 
binecuvântată!

nâs.SOIRILE DILEL
18 y31) Ianuarie.

Tenia de o umbră. Numărul dela 17 
Ianuarie v. al „Apărării Naționale“ ne 
caduce o scire interesantă. E vorba, că mi
nistrul unguresc de interne Coloman Szell 
s’a speriat de figura lui Mihaiiî Vitezul. 
El a dat o cireulară prin care interdice 

’intrarea în țerile de sub corona Sf. Ștefan 
a cărților poștale ilustrate representând 
figura lui Mihaiu Vitezul. Cărțile poștale 
din cestiune au apărut în editura librăriei 
Socec cu ocasia piosului pelerinagiu din 
■diua de 23 Septemvrie la Mănăstirea Dea
lului. „Apărarea Națională" adaugă, că 
■cărțile poștale din cestiune cuprind și 
harta României de astădî împreună cu 
cele-lalte provincii locuite de Românii de 
•sub dominațiuni străine și într’asta a vă- 
■dut guvernul unguresc un mijloc de „agi
tare contra unității statului ungar". Szell 
li-a interdis intrarea la vamă, er ministrul 
■unguresc de comercîu Hegediis a oprit 
posta de a mai transporta pe viitor ase
menea cărți poștale.

Deputatul Sebess despre Săcui. In 
■diarul .„Ellenzek" din Clușifi, deputatul 
•Sebess publică o serie de articole, prin 
.cari reclamă măsuri «urgente în favorul 
rSecuilor, amenințați de a fi înghițiri de 
.oceanul românesc. ■— Cum rămâne însă 
■cu „poporul fenomenal" al lui Bartha?

înființarea unui gimnasiu militar. 
Regulamentul pentru înființarea gimnasiu
lui militar din Craiova va fi în curând su
pus aprobărei ministerialul de răsboiu. In 
-acest gimnasiu vor fi primiți fiii de mili
tari, cari au terminat 4 clase primare. 
Elevii, cari se vor dovedi, că au aptitu
dini pentru arta militară, vor fi trecuțl, 
după terminarea gimnasiului, la școla de 
fii de militari din Iași, cei-lalți după ter
minarea gimnasiului vor continua studiile 
în liceele statului pe cheltuiala ministeriu- 
ilui instrucțiune!.

Cum se sporesc Evreii? Conform 
anuarului statistic oficial al Vienei, în 
1890 erau în Viena 112.000 de Evrei. Cu 
dece ani mai târdiu, 1900, acestă cifră se 
urcase deja la 146,136. Evreii din Viena 
s’au sporit deci în dece ani cu 34,000 de 
suflete (de trei-ori mai mare spor decât 
la poporația creștină). In 1896 frequentau 
gimnasiile din Viena 1483 copii evrei; în 
1899 deja 1810, — și totuși liga israelită 
sbiară în gura mare, că Evreii sunt per
secutați în capitala austriacă.

Un omor îndrăsneț s’a săvîrșit Du
mineca trecută diua la amiadi în Viena. 
Victima omorului fu Israel Kessler, telar, 
locuitor în Burggasse. Făptuitorul a întrat 
în prăvălie sub pretext, că are de gând a 
cumpăra haine vechi și într’un moment 
prielnic a aplicat lui Kessler mai multe 
lovituri de ciocan în cap, apoi a furat 
nisce bani și chitanțe de amanet. Kessler 
și-a perdut consciența și nu și-a redobân
dit-o, decât pentru un moment, când a 
putut spune atâta, că atentatorul a fost 
un om tînăr, cam de vr’o 25 ani. Poliția 
a pus un premiu de 500 corone pentru 
prinderea făptuitorului.

Șahul Persiei va face o nouă călă- • x
torie în Europa, cu prilejul încoronărei 
regelui Eduard al VII-lea, solemnitate la 
care a promis, că va asista în mod oficial. 
După ce-și va căuta de sănătate la Con- 
trexeville și Marienbad, Șahul va faăe vi- 
site la Berlin, la Viena și la Paris. Un 
mic amănunt: Șahul va părăsi Teheranul 
cu o sumă de 15 milione de franci în bu
zunar. După cum se vede, suveranul Per
siei n’are de gând să facă economie, pe 
vremea asta de crisă.

Vâzsonyi huiduit în parlament. 
După scenele furtundse din dieta ungară, 
provocate de declarațiunile lui Lindner, 
în aceeași ședință s’a întors mânia „părin
ților patriei" asupra unui alt deputat, asu
pra neînfrânatului jidovaș Vâzsonyi-Weiss- 
feld, care cerea cuventul să vorbescă-în 
cestiune personală. Pe când însă contra 
lui Lindner debutară numai independiștii, 
în furtuna contra lui Weissfeld se ames
tecau tunetele venite din t6te partidele și 
fracțiunile. A ajuns de nesuferit acest in
divid în dietă cu teoriile lui „democratice- 
jidovesci". Se audiau strigăte „afară cu 
el"', și de fapt deputății îngrămădindu-se 
încetul cu încetul împrejurul lui, de-odată 
s’a trezit numai, că era scos cu binișorul 
din sală. Vâzsonyi n’a putut să vorbescă 
nimic în cestiune personală.

Răscumpărarea felicitărilor de 
anul nou. In scopul răscumpărării felici
tărilor de anul nou pentru Casa Națio
nală au mai contribuit ulterior următorii 
domni: Liviu Iancu, Visag 1 cor.. Sabina 
Oprea, Visag 1 cor., Baltazar Muntean 
adv. Oravița 2" cor. Ilie Trăilă adv. Ora- 
vița 4 cor. Teodor Ciortea, Gojocna 1 cor. 
Dr. L. Gyorko adv. Jibou 5 cor. Teofil 
Dragomir, proprietar Lupoia 2 cor. Daniil 
Napoian Batiz-Vasvâri 2 cor. Petru Cal- 
ciunariu, adv. Orșova 4 cor. Romul Pop, 
preot Gârbova 2 cor. Beniamin Clococian, 
Tohanul-vechiâ 2 cor. G. I. Nica, comer
ciant Brașov 5 cor. Dionisie Făgărășan, 
profesor Brașov 4 cor. Petru Titu, adv. 
Panciova 3 cor. Iancu Gerbu, preot Pan- 
ciova 1 cor. In total cor. 950.44. S i b i i u, 
28 Ian. 1902. Dr. C. Diaconovich.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au sosit dela d-l A. Oneanu 
din Bucuresci suma de 20 lei cotisație 
anuală. Primescă nobilul contribuent căl- 
durdse mulțumite. — Administrația fon
dului mesei studenților rom. din Brașov.

Pentru masa studenților din Brad, 
au binevoit a contribui următorii d-ni: 
Dr. George Nicula adv. în Alibunarî 5 cor. 
„Bocșa montană" institut de economii 10 
cor. Dumitru Lucacifi 2 cor. A. Stanca, 
G. Tomus, P. Iacob și N. Dalitiu câte 1 
cor. I. Stanca și I. Homan 60 bani, N. 
Vancu 50 bani, I. Manliu, N. Socol, T. 
Teodor, Ved. Voina, Petru și S. Stanca 
câte 40 bani, Const. Stanca, D. Stanca, 
P. Todea, F. Todor, I. Brendușa, N. Ghi- 

tia, I. Furcă, P. Halmagiu, P. A. câte 20 
bani, S. Moga, D. Buza, N. Montia, Z. 
Stoian și N. N. câte 10 bani. Suma 13 
cor. col. în Petroșeni prin Seb. Stanca, 
sta. phil. Bujecanul — Socodor — 50 
bani. Suma totală 28 cor. 50 bani. Pri
mescă binevoitorii dăruitori căldurosă mul
țumită. Direcțiunea gimnasială.

Căpătuială socialistă. Bieții munci
tori de diferite naționalități din tdtă Un
garia își trimit săptămână cu săptămână 
gologanii la diarul socialist din Budapesta 
întitulat „Nepszava", credend, că prin 
acesta se sprijinesce propagarea ideii și 
liberarea celor asupriți. Se adună pe an 
câte 100,000 cordne, pe cari câți-va in
divid! le consumă. Dilele acestea a apă
rut o broșură iscălită de câți-va munci
tori cinstiți din Budapesta, cari denunță 
miilor de muncitori, ce se face cu băni- 
șorii lor. Etă o mică listă: Grossman 
Miksa (fostul pandidat din Zorlenț), ‘mai 
’nainte culegător tipograf, primesce 2090 
cor. Bokânyi Dezsfi, odinioră cioplitor de 
piatră 2400 cor., Israel Iacob, tinichigiu, 
1440 cor., Weltner Iacob. tîmplar, 1872 
cor., Fleischmann Andor, strungar, 1040 
cor., Gerami Erno, curelar 2030 cor., o 
domnișoră (W.) care scrie, fără să scie 
scrie 728 cor.. Gsiszmadia Săndor 1040 cor. 
Kurschner Iacob, pălărier 4800 cor., Kiss 
Adolf 2400 etc. etc. — Vedem, că socia
liștii jidovi și-au făcut lefuri frumose din 
contribuțiile bieților muncitori!

Combaterea alcoolismului în Bel
gia. Ministrul de finance al Belgiei a de
pus un proiect de leg® prin care se spo- 
resce tare dreptul de licență, ce se per
cepe dela cârciumari. Acei cari erau scu
tiți vor plăti 50 la sută în 1901 — 1902 
și vor fi percepuți întregal în 1903. Câr- 
ciumele în cari nu se vinde alcool — vedi 
sunt cârciume unde nu se vinde alcool, 
nu ca la noi. unde alcoolul se vinde și 
în alte prăvălii — vor fi scutite de drep
tul de licență. Frauda va fi pedepsită cu 
amendă și cu închisore, și mai mult, cu 
confiscarea mobilierului de esploatare și 
băuturilor din pivniță.

Balul polițiștilor. Polițiștii din Bra
șov vor da în sera de 8 Februarie un bal 
în hotelul „Europa". Intrarea 1 cor. 20 
bani. începutul la orele 8.

„Reuniunea română de cântări și 
musică" din Bistra va da o producțiune 
teatrală împreunată cu cântări și joc Du
minecă. în 2 Februarie st. n. 1902 în os- 
pătaria lui Hirsch. începutul la 7 dre sera. 
Prețul de întrare: de personă: Loc. I 1 
cor. Loc II 60 bani. Venitul este al „Reu- 
niunei române de cântări și musică" din 
Bistra.

Din Să-cele.
— Ian. 1902.

On. Redacțiune! Nu cred, că e de 
prisos a Vă comunica cum au decurs ale
gerile comunale și în Turcheșiul Săce- 
lelor.

Era de prevădut, că după cele în
tâmplate Ia Satulung, Turcheșenii să nu 
rămână cu mânile în sîn. D-l fisolgăbirău 
Dr. Semsei, ca om nou și pdte ca recu
noscător acelei inteligențe maghiare, care 
i-a asigurat acest post — a candidat erăși 
numai pe un favorit, Bacsd. eschidend 
dela candidatură pe omenii, în cari avea 
poporul deplină încredere.

Românii, divisațT aici în două par
tide, — după cum cu durere am putut 
constata la primele alegeri — nu putură 
spera la reușita vre-unui primar român; 
s’au mulțămit deci numai cu doi jurați.

Destul, că față de candidarea Cian- 
găuiui Bacsd și a altor doi, cari erau che
mați ca imediat să se mulțumescă— pen
tru a-se pute aclama primul, — alegătorii 
Unguri au protestat sus și tare.

La urnă nu voiau să mergă nici unul. 
Zarva și sgomotul era asurditor. Optgen- 
danni nu erau în stare să susțină ordinea. 
Au voit să facă, us de arme. Poporul în
dârjit striga: „Cerem dreptate, pușcați-ne 
și nu veți mai rămâne nici unul".

D-l fisolgăbirău convins de gravita
tea lucrului a promis poporului amâ
narea alegerei pe altă di — și numai în 
acest chip s’a mai putut domoli încât-Va 
zarva.

Pe Ia orele înaintate d-l fisolgăbi
rău în suita gendarmilor a urcat în stră- 
sura sa — dela care Oiangăii furase șiro- 
fele. — La vre-o câți-va pași eșind rotele, 
trăsura s’a răsturnat.

Alegerea viitore e fixată pe Sâm
bătă, 1 Februarie.

Acum va ave credământ și bietul 
Sonda Iânos, care în calitate de fîsolgă- 
birău a condus de două-ori alegerile — 
fără să se fi întâmplat astfel de lucruri.

Avis d-lui conte fișpan.
Corespondentul.

ULTIME SGIRi.
Budapesta, 30 Ianuarie. Ședin

țele congresului catolic vor fi amâ
nate până la 17 Februarie.

Londra, 30 Ianuarie. Guvernul 
engles primind nota guvernului olan- 
des, se va pune în contact cu Kitchenei’ 
și va da răspuns definitiv notei. 
Probabil, că guvernul se va învoi, 
ca o comisiune olandesă se mergă 
în Africa-de-Sud, ca se lămuiAscă pe 
Burii luptători asupra situațiunei ac
tuale.

Diverse.
Cel mai mare hotel din lume. 

Ou ocasia banchetului pe care-1 va da 
pressa americană prințului Henric de Prusia 
la 26 Februarie st. n. în hotelul Waldorf- 
Astoria din New-York, credem interesant 
de a face o descriere a acestui hotel. 
Acest hotel are un oficiu poștal propriu, 
care expediază dilnic peste 6000 de scrisori, 
primind de asemenea (jilnic 5000 de cărți 
de visită. Hotelul are 60 de telefdne, tote 
în legătură cu oficiul central. Cele 1200 
de cesornice (pendule) din hotel necesi- 
teză doi servitori, ca să le întorcă. Numă
rul servitorilor cu lefa fixă e de 1400. în acest 
hotel stau dilnic în termen mediu 1500 de 
pasageri, er la prând iau parte încă o mie, 
afară de cei de sus. Hotelul are două re
staurante, două grădini cu palmieri, precum 
și câte-va salone pentru banchete, 80 de 
bucătării cu un personal de 300 de omeni, 
între cari 95 bucătari. Ghiață se consumă 
dilnic 1500 de tone. Hotelul are 19 as- 
censorii. Pentru producerea luminei elec
trice se întrebuințeză mașini cu putere de 
3000 de cai, cari trebue se dea lumină la 
29.000 lămpi. Cărbuni se consumă dilnic 
1500 tone.

Cât costă pacea? O statistică pu
blicată acum de curând din partea reuniunii- 
de pace arată, că în anul 1900 pacea a 
costat pe Rusia 1291 milione de cor., 
pe Francia 978 milione, pe Germania 969 
milione, pe Austro-Ungaria 478 milione. 
pe Italia 380 milione, pe Spania 171 mii., 
pe Norvegia 108 mii., er Anglia, în urma 
răsboiului din Africa, figureză în listă cu 
1810 milione. Budgetul afacerilor esterne 
al tuturor statelor în a. 1900 a fost de 
6.711.653.500 cor. Dăcă la acestea adăugăm 
carnetele, pe care statele le plătesc după 
împrumuturile contrase în scopul înarmă
rilor, suma se urcă la 11.707.653.100 co- 
răne, ceea-ce corespunde la jumătate din 
venitele pe an ale Europei.

Un sttveron — cel, mai fecund 
poet. Cel mai mare suveran poet din lume 
e de sigur împăratul Japoniei. Dragostea 
lui pentru poesie cresce cu vârsta sa. 
Ziarul „Japon Mail" relateză, că nu trece 
o di fără ca Mikado să compună 27 până 
la 30 de Wa-Ka, așa se numesc cântecile 
în Japonia. Aceste sunt trimese baronului 
Takasaki spre examinare, a cărui critică 
este în tot-d’auna entusiastă. Takasaki, 
care are însărcinarea asta deja din anul 
1892, declară că numărul poesiilor compuse 
de Mikado de la acel an până la 190L 
întrece cifra de 37.000. Și împărătăsa e 
poetă, dar nu atât de fecundă ca soțul ei; 
dânsa compune abia 2 poesiî pe săptămână.

Proprietar : Dr. Aurel Altireșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop*
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Dela „Tipografia A. Mnreșianu“ 
din Kratov, 

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

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

Scrieri istorice.
Memorii din, 1848—49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

„Colonel David baron Urs de 
MLargina la Solfermo și Lissa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și 
Sibiiu. Broșura conține și două portrete 
bine reușite ale baronului Urs, unul din 
anii de mai înainte, când încă era major, 
âr altul din timpul mai reoent; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiu- 
nea mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. (plus 6 b. porto.)

„Dintea Vitezul*,  tradițiunl legende 
și schițe istorioe, de loan Pop-Reteganul. 
Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
nude a umb at Pintea. Prețul 40 bani plus 
6 bani porto.

Cursui .a oursa am 4)aicna

Din 30 Ianuari e u. iyi2.
Penta ung. de aur 470................... 119.70
Renta de oordne ung. 4%. . . . 96 75
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2u/o 1^2.35
Impr. căii. fer. ung. în argint. 41/2u/0 10140 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 95.60 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 94.50
Im pr. ung. cu premii .... 182 40
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin 153 — 
Renta de argint austr......................... 100.90
Renta de hârtie austr......................... 100.80
Renta de aur austr........................120.50
LosurI din 1860............................. 146 50
Acții de-ale Băncei austro-ungară. 16 54 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit 683.— 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit 668.— 
NapoleondorI.....................................19 03
Mărci imperiale germane . . . 117.12'/2
London vista................................. 239.35
Paris vista.................................... 95.30
Rente de oordne austr. 4% . • • 98 —
Nota italiene................................93.30

„Românul in sat și la oste*.  
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Reteganul, cunoscutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera- 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

„ David Almășianu*,  schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acâsta, pre- 
sentă și multe momente de însemnătate 
istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„JRefleociuni fugitive*  la cap. I din. 
cartea lui Dr. Rethi Lâszlo întitulat „Az 
olâh nyelv es nemzet megalakulasa", scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani, (-f- 56 p.)

Viața și operile lui Andreiu Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ea. 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiă. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa 
randial din Blașiă.

„Pentru memoria lui Avram 
lancu", apeJnl dat cătră ministerul de in
terne D. Percz-I prin d 1 Dr. Amos Fiâncu 
in causa fondului pentru monumentul lui 
Iancu. Prețul este 1 corbnă. In România 
2 lei plus 5 bani poito.

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traducere de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 2 cor. (-|~ 10 b. porto).

„T&ranul român și ungur din 
Ardeal*,  studiu psihologic poporal de 1. 
Paul. Prețul 1 cor. (-|- 5 b. porto).

Mănăstirea Putna în Bucovina de 
Iraclie Porumbescu. Prețul 20 b. (-}- 3 b. 
porto.)

„Gâliadml Plugarului11 
pe anul comun 1902.

A apărut și se pote procura dela Ti
pografia A. Mureșianu (Brașov) „Călindarul 
Plugarului*  pe anul comun 1902.—Anul X.

Acest călindar, care se estinde pe 
9 cole de tipar format 8° mare cuprinde:

In partea calendaristică: Cronologia 
anului 1902; Regentul anului; Sărbătorile 
și alte cpe schimbătore; calculul sărbăto
rilor mai mari; Porturile etc. Urmeză par
tea strict calendaristică: cele 12 luni ale 
anului cu sfaturi pentru plugari și semnele 
de timp după calendarul de 100 de ani.

Urmeză Genealogia domnitorilor ; Ta

„LIP0VANă“, •institut ie credit și economii în Lipova.

CONVOCAR E.
Domnii acționari ai institutului de credit și economii „LIP0VANA“, societate pe acții, se invită la a

VIII-a adunare generală ordinară,
ce se va țin6 în 20 Februarie st. n. 1902, la 10 ere a. m în localul institutului, opidul Lipova.

• ‘fj.
OToxeotele de pextrcvoteire:

1. Raportul direcțiune! re anual al optulea de gestiune
2 Raportul comitetului-de supraveghiare.
3. Deciderea, respective aprobarea bilanțului pe 1901; darea absolutorului direcțiunei și

a comitetului de supraveghere (§ 26 din statute).
4. Deciderea asupra întrebuințărei profitului curat și ficsarea dividendelor pe 1901. (§

26 și 46 din statute.)
5. Pertractarea eventualelor propuneri (§ 26 litera g din statute).
6. Alegerea a 3 membri în direcțiune.

Domnii acționari, cari voesc a participa la adunarea generală, în conformitate cu § 16 din statute se 
aviseză a depuue la cassa insticutulni acțiile, înainte de deschiderea adunărei generale.

Lipova, în 23 Ianuarie 1902. Ales Mocsonyi, m. p.
președinte.

Contul Bilanțului.
5

ACTIV: Corbne f. PASIV: Corone f.

Cassa în numerar .
1

7738 06 Capital .................................. 100000
Escompt .... 654355 10 Fond de reservă.................... 37277 16
Credite personale . 32418 — Fond de pensiune................... 2468 —
Credite cambiale cu acoperire hipotec. 74509 98 Depuneri.................................. 472659 35
împrumut hipotecar. 29219 — Reescompt............................. 181260 —
Lombard . . . 9748 50 Dividende pe 1899 .... 32.—
Efecte .................... 2863 — „ „ 1900 .... 128.— 160 —
Mobiliar .... cor. 1008 — Interese transitore.................... 6851 09

amortisare . • • n 108 — 900 — Diverse conturi creditdre . . ... 1012 32
Griro-Conto 692 33 Profit curat............................. 20002 16
Cont-Curent . 2517 29
Diverse conturi debitdre 6728 82

821690 08 821690 08

Profit si Perdeii
•9

Voicu Hamsea m. p.
director esecutiv.

E Ș I T E: Corbne f. INTRATE: Corbne f.
............... — ef

Interese de depuneri . cor. 22484.70 
„ „ reescompt . „ 13320 79
„ „ cont curent. „ 118.25 35923

2160
6996

933

8852.
108 

20002

74
49
90

23

16

Interese: de escompt - . . 59663.28
„ de credite personale . 3332.05
„ „ „ cambiale cu

acoperire hipotecară 5641.41
„ de împrumut hipotecar 2498 17
„ de lombard . . . . 611 50
„ de efecte................... 145.— ' 71891

3085

1  
1

Spese.....................................................
Salare, chirie, diverse. . . . \ . .
Maree de presență .. , . . . .
Contribuțiune directa . . . 6603 76
10% dare după inter, la depuneri 2248.47 ProvisiunI.................................................
Amortisare din mobiliar........................

Profit curat .......................................
74976 52 74976 52

Lipova,
loan Dejenariw m. p.

prim-contabil.

31 Decemvrie 1901.

xele telegramelor și poștelor; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; {Târ
gurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
râscă în ordine alfabetică și apoi după 
lună și di; Tîrgurile din Bucovina; Măsu
rile metrice etc.

■Un partea literară se găsesc bucăți 
alese de cetit: „Cetatea dela Fântânele“ ; 
(Moțul: Teofil Frâncu); „0 scrisore dela 
Muselim Selo“ (poesie de G. Coșbuc); 
„Frumosa Irina11 (baladă de St. O. Iosif); 
„Raze de primăvară11 (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu11 (de contele 
Lew Tolstoi); „Bătrânul clopotar11 (Idilă 
de primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia11 (Proverbe de Marion); 

„Două hiene11 (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului11 (anecdotă, de Cărăbuș)»

Partea economică: „O ramură de pro- 
ducțiune și avuțiă națională11'; „Faceți 
pânză în casău (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia11: „Iernatul vitelor11. — Ur
meză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

Călindarul are în frunte portretul lui 
George Lazar, cu biografia, (în partea li
terară.)

Un esemplar „Călindarul Plugarului11 
costă 25 cr. (50 bani), plus 5 bani porto 
postai. Vendftorilor se dă rabat cuvenit.

Cursul pieței IBra^ov.
Din 31 Ianuarie n. 1902.

l aucnota rom. Gump. 18.94 Vend. 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 
Napoleond’orl. Cump. 19.— Vend. 
Gaibenl Cump. 11.34 Vend
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turoescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5%

127.- Vend.
58.50 Vend.
10.72 Vend.

100 Vend,

18.98
18.84
19.04
11.40

128.—

101.-

XDirecțitxn.ea:
I. Gimponeriu m. p., Dr. G. Popescu m. p , V. Dehelean m. p., P. Papp m. p., A. Giugudean m. p., 1. Grișan m. p>.

Confrontându-se cu cărțile principale și ausiliare le-am aflat esacte.
Lipova, 23 Ianuarie 1902.

f o ni i t e t u 1 de s u p r a v e g hi a r e :
Teodor Geontea in. p., Teodor Cosma m. p., Stefan Bordoșiu m. p., Vasilie Bogohi m. p., Terențiu Petroviciu m. pi. 

președinte.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


