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Situatiune limpedită.
înainte cu vre-un an și jumă

tate, vorbind de angajamentele, ce 
le-a luat asuprâ-și fostul ministru- 
președinte Banffy, când fusese che
mat în fruntea guvernului, am afir
mat, că între altele a promis, cava 
lucra pentru împăciuirea naționali
tăților. Am susținut atunci, că și 
ministrn-președinte Szell a trebuit 
să ia în programul seu împăciuirea 
naționalităților, căci a devenit un 
interes constant pentru posiția de 
putere a monarchiei nostre, ca gu
vernele ei se caute a-se pune cât 
mai bine posibil cu diferitele po- 
pore, ce-o constituesc.

Ba Colom an Szell a apărut la 
cârmă deja c’un fel de aureolă a 
unui propovăduitor al păcii, chiemat 
a drege tot ce-a stricat antecesorul 
seu Banffy prin procederea sa bruscă 
și violentă față cu naționalitățile.

A și venit actualul ministru-pre- 
ședinte, îndată-ce a luat frânele gu
vernului în mână, cu faimosa sa de- 
visă „lege, drept și dreptate11, care 
devisă avea de scop mai ales a cap
tiva naționalitățile în favorul erei 
inaugurate de el. Szell avea și are 
ambiția se potă cțice într’o cji cătră 
monarch și cătră conaționalii sei: 
„etă, că cu formula mea am fost în 
stare se-i vrăjesc pe toți, pe Români 
și Sași, ca și pe Slovaci și Șerbi44.

După tote semnele Szell trăiesce 
încă în imaginațiunea, că-i va și suc
cede să facă acestă. minune.

Vedem câtă silință își dă Co- 
loman Szell în dietă se storcă dela 
deputății sași, slovaci și dela mame- 
lucii sei români declarațiuni de ad
mirare și de supunere față cu siste
mul seu. El a urmărit cu cea mai 
încordată atențiune discursurile lui 
Lindner, Vesselovsky și mai ales pe 
acela al lui Papp Jozsi, sluga sa cea 
mai plecată.

Nu trebue se uităm, că minis- 
tru-președinte anume s’a îngrijit a 

susține contact cât mai strîns cu 
deputății sași și slovaci, cari stau în 
afară de partide, er pe alesul dela 
Șomcuta l’a tras și l’a îndreptat ca 
pe-o mașina musicală, ca se-i cânte 
numai cântecele sale predilecte, prea
mărind cu înfocare regimul „legei, 
dreptului și al dreptății14. Pentru a- 
cesta a și primit „Ioșcuța11 o strîn- 
gere de mână dela Szell, ca și dela 
Apponyi.

Lindner și Vesselovsky cu tot 
oportunismul, ce l’au desfășurat, au 
atins corda forte simțibilă a Jcestiu- 
nii legii de naționalitate dela 1868 
și acesta a produs cunoscuta isbuc- 
nire a furiei șoviniste.

Ca se ștergă acest efect reu și 
se concilieze ârășl spiritele, Szell a 
însărcinat pe doi deputați din parti
dul seu a vorbi despre naționalități 
și ’n deosebi despre Slovaci.

Hollaky a accentuat în ton elegie 
esistența relelor cestiunei naționali
tăților; a mulțămit „fraților44 Dr. 
Lindner, Vesselovsky și Papp pen- 
tru-că în vorbirile lor s’au apropiat 
de astă-dată așa de mult de simțul 
și cugetul Maghiarului și, asemenând 
vorbirile lor de acum cu cele de 
prin anii șese-cjecl și șepte-cjecl, le-a 
dat atestatul, că „s’au îndreptat44 și 
a apelat din nou la iubirea lor, pe 
care tot prin „iubire11 vor se-o res- 
plătescă.

Se cjice, că la pasagiul din ur
ma Sașii și Slovacii ar fi aplaudat. 
Nu tot așa au făcut Slovacii înse 
când guvernamentalul Haydin a afir
mat, că programul lor naționalist a 
devenit din lună în lună mai blând, 
pănă-ce în discursul lui Veselovski 
ajunse la „națiunea maghiară uni
tară14 ; n’au mai aplaudat, când a 
afirmat, că numai „agitatorii44 slo
vaci produc totă nemulțămiroa și că 
partida celor patru Slovaci din dietă 
n’ar ave nici o rădăcină în popor.

A mai pus Szell încă pe un fi
del al seu (Hodossy) se documen
teze, în ședința de erl a camerei, 

că și minimul minimal, ce-1 pretinde 
Vesselovsky pentru Slovaci, nu ar fi 
basat în legea naționalităților.

Resultă deci, că din tot ce a 
pietins și a adus înainte numitul 
deputat slovao n’a fost îndreptățită, 
și corectă, decât numai în accentua
rea „unității națiunei maghiare44.

Așa a crecjut Szell se limpe- 
cjescă situațiunea de împăciuire cu 
naționalitățile. Și bine face, că o lim- 
pecțesce.

Archiducele Francisc Ferdinand 
a plecat alaltăeri sera din Viena la Pe
tersburg. In societatea lui sunt: mareșalul 
superior de curte contele Nostitz și caine- 
rarii prințul Hugo de Windischgraetz și 
br. Bumerskirch. Archiducele a sosit adi 
în Petersburg. Mult se ocupă de acestă 
călătorie foile rusesci, germane și fran- 
cese, tote accentuând, că ea însemneză 
consolidarea bunelor raporturi politice în
tre Austro-Ungaria și Rusia. „Temps“, or
ganul ministeriului de esterne frances, pu
blică un articol remarcabil despre călă
toria archiducelui. El cjice, că înțelegerea 
ruso-austriacă din 1897 referitdre la Bal
cani va fi pe viitor mai consolidată. Epoca 
neînțelegerilor, nutrită de singuratici agenți 
din Balcani, va dispare și fructul acesta 
va fi unul din resultatele călătoriei archi
ducelui. Bunele raporturi dintre cele două 
monarchii va restabili in integrum învoiala 
dela 1897.

In dieta ungară a luat cuvântul 
în ședința de eri, 6 Februarie, deputatul 
Habar Andras, care cere să se dea jude
cătorilor lefuri mai mari și să se reguleze 
congrua; cu tote acestea nu regretă ter
giversarea în cestiunea congruei,_penirM-ca 
se se potă observa în acest timp agitațiunile 
preoților naționalităților. Cere introducere 
liturghiei maghiare. (Dela cine?Nu cum-va 
dieta ungară s’a transformat in Sinod? — 
Red.). Hodossy Imre acusă pe Slovaci de 
panslavism. Școlile slovăcesci au fost des
ființate, fîind-că-erau „cuiburi panslaviste44. 
— Sebess Dânes cere sprijinirea interese
lor săcuiesci. Săcuii sunt încunjurați de 

naționalități, cari prospereză, er Secuii să
răcesc. Cere să se construescă în săcuime 
căi ferate.

Lupta deputaților români din 
Bucovina. Din Cernăuți se confirmă soi
rea, că pactul încheiat acum un an între 
deputății români și guvernatorul, baron 
Bourguignon, s’a rupt, deore-ce acest din 
urmă nu s’a ținut de angajamentele luate. 
Deputății români vor relua deci lupta 
parlamentară în contra guvernatorului, 
pote cu mai multă înverșunare ca mai 
înainte.

„Reichsrath“-ul austriac și-a re
luat lucrările. După-ce a discutat patru 
moțiuni de urgență, a început discuțiunea 
proiectului de lege pentru fixarea contin
gentului recruților.

Acțiunea Olandei. Răspunsul En- 
gliterei la nota olandesă e comentat în 
diferite chipuri. Cercurile politice din Pa
ris sunt de părere, că răspunsul nu vrâ 
se însemne un refus pentru Olanda, ba el 
e de natură a produce speranțe de pace. 
Și Englitera vre pacea, în deosebi regele 
Edward nu voesce, ca sărbările de înco
ronare, ce se apropie, să fie turburate prin 
sgomotul răsboiului. Un lucru însă dă de 
gândit: că mandatarii buri din Europa nu 
vor cere salvus conductus pentru a merge 
în Africa. — Din Bruocella se anunță toc
mai, că cercurile bure de acolo clic, că și 
după cunoscutul schimb de note, situația 
rămâne neschimbată. Schalk-Burger, Steyn 
și generalii buri nu vor cere pacea, tot 
așa de puțin mandatarii buri din Europa 
nu vor cere dela Anglia salvus conductus. 
Răsboiul deci se va continua.

Din dieta ungară..
Voci despre nați onalități.

în ședința de alaltăeri a dietei s’au 
audit erăși câte-va voci despre naționa
lități.

Deputatul Emeric Hollaky spune, că 
țera e bolnavă, ea sufere de diferite bole
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Noii noștri tovarăși n’au stat mult în 
compartimentul nostru. Alăturea de noi se 
afla o societate cunoscută lor, care îșT 
alunga urîtul cu '„foițele". Trecură și ei 
dincolo, er noi urmarăm cu lectura între
ruptă :

„Petrecuiiî cu amicul meu vre-o done 
ore, spuindu-i și eu aventurile mele; și cu 
tote că în sala vecină era un vuet infer
nal, ne culcarăm amândoi într’un pat și 
adormirăm ca unii ce eram forte obosiți 
de sdruncinătura trăsurilor.

După un somn de două ore, m’am 
deșteptat în armonia unui concert încân
tător. In sala vecină se audia un cor, care 
esecuta un cântec, ce simțiam, că-mi mișcă 
și mintea și inima. Voiam se mă scol, ca 
să văd, cine făcea concertul acesta; der 
nu voiam se smintesc somnul camaradu
lui meu. El încă se sculase; și, ca și mine i 

nu se mișca, de temă, ca să nu mă deș
tepte pe mine. In fine, el simțind, că 
eu eram emoționat, mă scutură încetișor 
și mă întrebă, de dorm.

Când ne vădurăm amândoi deșteptă, 
ne scularăm și descinserăm ușa sălei. Erau 
vre-o trei-deci de preoți și cântăreți de 
biserici, cari intonau cântecul de care e 
vorba. Mulțimea din sală asculta cu o tă
cere religiosă. Versurile, care se cântau nu 
erau de o poesie înaltă, nici de o artă în
grijită; der cu totă rusticitatea și simpli
tatea lor, ele făceau un efect estra-ordi- 
nar, ca cum ar fi fost inspirate de o cu
getare ultra-lumescă. Aria (seu musica), 
originală cu totul, mă făcea să-mi închi- 
puesc cântecele acele druidice, care le des- 
crieau cronicarii cei vechi. Unul din preoții 
de față părea a fi trubadurul, ce improvisa 
versurile și aria: vocea sa de bariton do
mina și părea a comanda vocile celelalte. 
Etă câte-va strofe din acest cântec origi
nal și dureros:

Sub o culme de cetate, 
Plâng într’o singurătate (bis) 
Și oftând cu amar strig 
Cătră sdrte cu vaiet die: (bis)

Saltă și te ’nsuflețesce
Diri, diri, diri....

Servilismul părăsesce,
Diri, diri, diri....

Măi Române măi!

Mult tirană ești tu sdrte 
Și cumplită ’n fapte forte, 
Căci pe nația română 
Ai pus’o sub crudă mână (bis.) 
Insă te însuflețesce

Diri, diri, diri,
Sdrta bună îți zîmbesce,

Diri, diri. diri....
Măi Române, măi!

Asemeni cântece esprimau ideile și 
sentimentele, de cari era însuflețit popo
rul Ardelean în epoca aceea. Religiosita- 
tatea cu care concertanții cântau, entu- 
siasmul, ce se vedea pe figurile asistenți
lor la accentele apăsate ale refrenului, re- 
presenta în adevăr o scenă din cele mai 
pătrundătore.

A doua di, deșteptându-mă prea de 
dimineță, eșii afară.

Pe sub streșine, pe sub șoprdne, o 
mulțime de omeni durmiau încă. Mi-arun- 
caiu ochii spre o căruță coperită și văduiîi 
un om, carele se deșteptase și contempla 

răsărirea sorelui. Figura lui delicată, bar- 
bișa lui lungă, croită ă la frangaise, deș
teptă un interes în mine.j

— Bună dimineță, domnule! îi di- 
seiu; der bine trebue să fi durmit d-ta 
acolo.

— Nu prea: e cam rece de dimineță.
— După vorbă nu prea semeni Ar

delean.
— Nu prea; der cum văd, nici d-ta.
— Cred însă, că suntem Români 

amândoi; și decă nu ești de pe aici, tre
bue să fii Muntean. Află der, că și eu sunt 
Moldovean.

După aceste scurte vorbe ne făcu
răm cunoscuți unul altuia.

Acesta eraDimitrie Brătianu. El dela 
Pitesc!, audmd de mișcările naționale din 
Transilvania, a trecut munții și a venit, 
ca și mine, la adunarea dela Blașiu.

De câte am spus pănă aci, lectorii 
de bună semă nu și-au putut închipui, ce 
e Blașiul. In adevăr, nici eu singur, care 
am visitat locul acesta, nu sciu, ce numire 
i-aș da. Nu se pote dice, că e sat, 
fiind-că aci este o biserică mare cate
drală, un aședământ seminarial, o piață 
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și medicii vin unul câte unul s’o cureze: mer
cantili, agrari, liberali, democrați, poporali, 
naționalități deosebite etc. Medicii aceștia 
recomandfyțatâtea feluri de doftorii, încât 
decă s’ar.Molosi ele tote, bolnavul s’ar 
duce pe copcă. Noroc înse că s'a făcut 
diagnosă și se cunosce felul bolei. Una 
din bolele principale este cestiunea națio
nalităților. Decă s’ar resolva cestiunea 
acesta, țera ar scăpa de problema cea 
mai grea. Spune, că e urmașul unei 
familii maghiare din Zarand și că a avut 
adeseori ocasiune de a-se ocupa cu ces
tiunea naționalităților. El scie ce va se 
dică pentru un Maghiar a trăițîntr’un ținut 
locuit de naționalități. I-se pare, că adi 
naționalitățile sunt mult mai apropiate de 
Maghiari, decât înainte cu 30—35 de ani. 
Hollaky se crede chiar chemat a schița 
mișcarea naționalităților din ultimul de
ceniu și află, că e mare deosebire între 
vorbirile, ce se țineau din partea repre- 
sentanților naționalităților pe la anii 60 
și 70 și între cele ce le-au ținut acum, 
„frații noștri sași, slovaci și români". Decă 
sincere au fost vorbirile amintite la 1864, 
de ce se nu fie sincere adi? Din vorbirile 
de acum cu mult mai bine se pote con
stata, că o „apropiere" între naționalități 
și Maghiari esistă, și că e posibilă și „în
țelegerea14. Noi dimpreună cu naționalită
țile suntem fiii aceleași patrii. Se folosim 
patriei. Naționalitățile se plâng și adi. 
Der ore Maghiarii o au mai bine? Au Ma
ghiarii și naționalitățile multe trăsături 
comune: le place se petrecă, se lucreze 
puțin și se trăescă bine. (Ilaritate. O voce : 
șnițel vienes). Se pote; eu m’am obicinuit 
și cu mămăliga (Ilaritate), căci sunt din- 
tr’un ținut unde se mănâncă mămăligă; 
mănânc înse bucuros și șnițel vienes. De 
ce n’ar ave naționalitățile trăsături co
mune cu noi și pe alte terene? Corona 
ungară constă din bucăți romane și coin 
stantinopolitane. Și noi trebue s6 ne con
topim însușirile apusene și răsăritene, er 
nu se nimici cu unele pe celelalte. Din cal 
arab nu poți face cal de Mechlenburg. 
Se ne unim forțele pentru resolvirea ma
rilor cestiuni economice. Ași mai ave 
multe de dis, de astă-dată înse cred, că 
am spus destul. Se mai remână și pe altă 
dată. (Ilaritate).

JJtw/dmE meric a dat năvală contra Slo
vacilor. El dise, că partidul notional slovac 
nu representă pe nimeni în dietă. Intelec
tualii slovaci din Ungaria-de-sus nu con
simt cu el. Pe cine vor așa-der se repre- 
senteze ?

Veselovski (Slovac): Poporul.
Haydin: Legea de naționalitate s’a 

desvoltat mai mult din idealism, decât 
din vieță reală. Toți cetățenii patriei tre
bue se vorbescă ungur esce. Necunoscerea 
limbei maghiare îi alungă pe Slovaci în 
America.

Vertan Andreiu: Descrie starea tristă, 
în care se află Românii ardeleni. Unii din 

ei n’au nici locuințe. Poporul român e 
harnic, muncesce, și ar pute fi cetățeni 
folositori patriei. Der pentru-ce graviteză 
Românii înafară? Fiind-că din partea 
statului numai rău văd și întâm
pină: pe jandarm cu baioneta, pe 
esecutor; interesele lor nu le apără 
nimeni. Pentru a-se pute deslega ces
tiunea naționalităților e necesar, castarea 
materială a poporului român se fie îmbu
nătățită. Atunci are se dispară (?) cestiu
nea naționalităților, care și-a ridicat din 
nou capul.SC1R1LE DUEL

25 Ianuarie v.

Procesul Iui Novacovici, care a fost 
declarat de stins pe motiv de prescripție, 
va veni în curând erăși în fața juraților, 
deore-ce curia n’a găsit, că este motiv de: 
prescripție. Articolul incriminat l’a scris 
studentul Novacovici, când cu cestiunea 
fondului Iancu.

Procesul Mărgăuanilor a devenit 
un proces monstru. Desbaterile procesului 
— după cum spune „E-k“ — merg anevoie 
din causă, că deposițiile martorilor se fac 
românesce, care limbă nu este înțelesă de 
jurați și judecători și trebue se intervină 
interpetul Lehmann. Apărătorul Dr. Iscicu 
protesteză contra ascultării lui Pane Onuț 
pe motiv, că este condamnat pentru omor. 
Tribunalul se retrage în camera de chib
zuință și hotăresce, ca Pane Onuț se fie 
ascultat. Apărătorul Dr. Isacu anunță re
curs în casație. Inculpați! tăgăduiesc, că 
ar fi îndemnat pe Pane, să atenteze la 
vieța notarului. Bocu Onuț acusă pe sol- 
găbireu de sperjur.

„Proclamația de resboiu a episco 
pului Majlath". Diarul „E—s.“ ocupându-se 
de sorta bisericei reformate constată cu 
durere, că proprietarii numiți „gentry", 
cari erau sprijinitorii cei mai mari ai bi
sericei reformate, adi aprope au dispărut, 
er acum au început să sărăcescă și pro
prietarii mici. O însemnată parte a popu
lației reformate s’a aglomerat în Buda
pesta și alte orașe mai mari. Aici însă nu 
sunt biserici destul de încăpătore așa, că 
reformații au rămas fără îngrijire sufle- 
tescă drept pradă baptiștilor, nazarenilor 
și lesuiților. Acești din urmă lucreză cu 
mai mult succes, fiind-că au la disposiție 
mijloce bănesc!. Așa episcopul Mailath 
lucreză cu mult zel în Transilvania pen
tru Catolisare și a declarat pe față, că în 
10 ani va converti la catolicism pe toți 
locuitorii din Olușiîi. El a întemeiat în 
acel oraș un asii pentru ucenici, în care 
se primesc ucenici de ori-ce confesiune, 
der sunt educați în principii catolice, acum 
se va înființa și o societate de calfe. 
Mailath a promis, că decă se va înființa 
acestă societate, tdte lucrările trebuinciose 
la zidirea bisericelor le va da numai meș

terilor catolici. — „E—s.“ propune espul- 
sarea lesuiților din țeră, pentru-ca să se 
potă menține pacea între confesiuni.

Morte» unui colonel român. Mer
cur! dimineța a încetat din viăță colone
lul Gheorghe Boteanu. El a luat parte ac
tivă în resboiul Independenței, după care 
retrăgându-se din armată, a redactat timp 
de mai bine de dece ani o revistă literară, 
unde-și publicase poesiile-i resboinice.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat dela familia ge
neral Groza (Galați) 40 lei întru amin
tirea regretatei mătușe și nașe Elena 
George Ioan n. Nicol au. Primescă pioșii 
donatori cele mai vii mulțămite. — Direc
țiunea școlelor medii gr. or. rom. din 
Brașov.

Deces. Ieri, în 6 Februarie n., a în
cetat din vieță șeful oficiului postai și te
legrafic din localitate Iosif Makoldy, în 
etate de 51 ani. Răposatul s’a născut în 
Brașov, studiile secundare le-a făcut la gim- 
nasiul ev. săsesc din Brașov și tot aici 
și-a început și cariera la 1881 ca oficial 
la telegraf. A fost transferat apoi la 1884 
în Sibiiu, la 1892 în Clușiu, er în 1899 fu 
numit șef de postă și telegraf în localitate. 
Înmormântarea i-se va face mâne în 8 
Februarie în cimitirul din Blumăna.

Recunoscerea <1 lui Dr. Popovicl. 
Sub acest titlul cetim în „Patriotul": 
Pentru ședința de eri a Senatului, fusese 
pusă la ordinea dilei, între altele, și recu- 
ndscerea cetățeniei române d-lui dr. George 
Popovicl, cunoscutul fruntaș român din 
Bucovina. Acestă cestie a provocat o ore- 
care animație printre d-nii senatori. Unii 
făceau o propagandă vie pentru respin
gerea recundscerei, motivând acesta cu 
faptul, că nu trebue lăsat ca Românii din 
Bucovina se părăsescă lupta de acolo, 
pentru a-se încetățeni în România. Propa
ganda era se aibă resultatul dorit de pro
pagatori, decă d-1 Schina, care presida, 
n’ar fi pus acestă recunoscere la urmă 
când multi din senatori părăsiră deja șe
dința. Totuși resultatul a fost, că d-1 Dr. 
Popovicl a trecut, căpătând însă și 9 bile 
negre, pe când în aceeași ședință mulți 
iluștri necunoscuți au obținut unanimitate 
de bile albe.

Amicii Turcilor. In dina de 4 Feb. 
s’au împlinit 25 de ani, de când comitetul 
de 60 al tinerilor maghiari turcofill, a 
predat o sabie de onore lui Abdul Kerim 
în Constantinopole. Patru-deci și trei din 
acei tineri au serbat alaltă-eri aniversarea 
de un pătrar de secol a manifestării de 
simpatie maghiară pentru Turci. Cu acestă 
ocasiune s’au trimis telegrame de mulțu
mire pentru primirea cordială de atunci 
sultanului Abd-Ul-Hamid, lui Raghib bey 
și contelui Szechenyi-pașa.

Din Roma se desminte scirea, că 
principii muntenegreni Danilo și Mirko 
s’ar fi duelat.

None rețele de telefon se vor in
troduce în curând în orașele Deșiu, Bis
triță, Reghin și Sighișora. Deșiul va pute 
comunica ca Clușiul fiind aprope, Sighi- 
șora va pute comunica cu Clușiul prin 
Alba-Iulia, er Reghinul prin Tîrgul-Mure- 
șului, numai Bistrița va rămâne de-ocam- 
dată isolată cu rețeaua ei locală.

Tâlhari niascațf. In casa văduvei 
Ileredin din Fălegyhaza au întrat într’una 
din serile trecute nisce tâlhari mascați. 
După-ce au legat pe stăpâna casei și pe 
servitdre, au jefuit casa. Ei au luat 2500 fl. 
în bani gata și pe două căruțe au încăr
cat tot ce au putut și s’au cam mai dus.

Frigul în Paris. O telegramă din 
Paris anunță, că Marți noptea câte-va per- 
sdne au înghețat și au murit. Nu-și amin- 
tesce nimeni să fi fost vre-odată așa ger 
tare la Paris ca cel de acum.

4 . Pentru folosire esterioră. Durerile de în
cheiaturi, de reumatism și șoldină., precum și tot 
felul de aprinderi se vindecă cu succes sip;ur folo- 
sindu-se spirtul lui Moli. Prețul unei sticle 1 cor. 
DO filerl. Se trimite dilnic cu rambursă poștală 
de farmacistul și liferantul curții c. s. reg. A. Moli 
Viena Tusclilauben 9. In farmaciile din provincia 
s6 se cdră preparatul A. Moll pro cu marca
de contravenția și subscriere.

Sciri mărunte din România. — 
Majestățile Lor Regele și Regina vor pleca 
în primele dile ale lunei Martie la Abazzia, 
E probabilă o nouă întrevedere între Su
veranii României și Greciei, întrevedere 
după care va urma în Septemvrie visita 
M. S. Regelui Greciei la Sinaia.

— Prin cercurile comerciale din Brăila 
se vorbesce despre apropiata înființare in 
localitate a unei bănci greco-române, cu 
un capital însemnat.

— D-1 Al. Marghiloman și-a dat de
misia din postul de președinte al consi
liului de administrație al Băncei Agricole.

— Prin budgetul dela 1 Aprilie s’a 
prevedut o sumă de 2.200.000 lei pentru 
plata primei de fabricațiune a zahărului. 
Din acestă sumă s’a plătit ca primă de 
fabricațiune pentru zaharul esportat 700,000 
lei, er restul pentru zaharul consumat in 
țeră. Mai e încă de plată pănă la 31 De
cemvrie trecut, ca primă de fabricațiune 
400,000 lei, er pe Ianuarie, Februarie și 
Martie, după tote prevederile, tesaurul va 
trebui se mai plătescă, tot ca primă de 
fabricațiune, încă 700,000 lei; așa încât pe 
întregul an budgetar prima de fabricațiune 
a zahărului va costa pe stat cel puțin 
3,3000.000 lei.

— Principele moștenitor Ferdinand 
a petrecut dilele acestea la vânătore în 
județul Vasluiti. Resultatul vânătorei din 
prima di este: s’au împușcat 3 porci săl
batici, doi lupi, șese vulpi și 40 epuri. 
Miercuri A. S. Regală a inspectat spitalul 
rural și școlele din tergușorul Negrești.

— D-1 Stoicescu, ministru de justiție, 
va lua dilele acestea în studiu raportul 
asupra jurământului „More judaico", ce 
i-a fost înaintat de președintele tribuna
lului de Focșani. D-1 Stoicescu este hotă
rî! a aduce ăre-carl modificări în aplica
rea acestui jurământ.

încunjurată cu edificiuri de diferite archi
tecture, o spițerie (seu cum îi die țăranii 
pe acolo potecă, dela apotecă) și un otel. 
Nu se pote dice, că e oraș, fiind-că nu 
suntjmagasinuri, nici Magistrat, nici nimica 
care să ne dea idee despre un oraș. Nu e 
nici sat, fiind-că pe lângă așezământul 
acesta, nu sunt decât forte puține case 
de locuitori agricultori. Așa deră voiu pute 
dice mai cu nemerire, că Blașiul este o 
comună de un caracter sui generis. N’a 
scris nimeni o istorie specială a Blașiu- 
lui. Cu tote acestea în locul acesta s’au 
petrecut evenimente memorabile pentru 
istoria Românilor de dincolo....

Episcopul unit dela Blașiu, Lemeni, 
cu tote că era Român, nu simpatisa cu 
ideile poporului și ale inteligenței române 
din Ardeal. El era mare filo-maghiar, vor- 
bia mai mult unguresce și arăta chiar un 
dispreț pentru limba română. Adunarea 
Românilor dela Blașiu lui nu-i plăcea nici 
decum și cercase multe chipuri pentru ca 
se o paraliseze. La acesta ar fi reușit, 
fiind-că guvernul era in mânile Ungurilor. 
Nu puth însă face nimica, căci guvernul 

superior din Viena, carele prevedea în 
acestă adunare o manifestațiune în contra 
tendințelor maghiarismului, o tolera, și mai' 
ales o încuragia. De aceea câte-va bata- 
lidne de Români grănițeri primiră ordin a 
veni și asista pentru paza bunei orânduell.' 

Ar fi dis cine-va, că în adever tre
buia o putere armată aici. Aglomerațiu-, 
nea era forte mare. Se calcula la 100 de 
mii numărul Românilor adunați. Aceștia 
nu dor’, că venise cu grămada de 'prin sa
tele învecinate: satele cele mai depărtate 
trimiseseră din dece dmenijunul, împreună 
cu preoții lor. Der tdtă acestă mulțime era 
atât de bine disciplinată, încât nimeni nu 

I putea s6 observe cea mai mică disordine.
La vocea inteligenților,*)  ca după o 

baghetă magică, poporul se îndrepta în și
ruri, se rărea, se înlătura, se depărta în 
tăcere religidsă și cu promptitudine.

*) Așa se numiau în Ardeal tinerii eșițl din 
școle și dmenii învâțațl, pe cari poporul îi asculta 
ca pe profeți.

Inteligenții, cari organisaseră și pro
pagaseră ideia acestei adunări, erau vre-o 

trei sute. Mai mulți din ei aveau talentul 
de oratori; ei se puneau pe câte o scară 
seu un scaun, și improvisau discursuri, mai 
tot-deuna urmate de urări. Istoria Româ
nilor, cu suferințele trecutului și ale pre- 
sentului, drepturile lor naționali, amorul 
patriei, mândria numelui de Român, erau 
temele principali asupra cărora oratorii 
perorau. Entusiasmul auditorilor se esalta 
uneori atât de tare, încât se manifesta prin 
gemete și lacrime.

Era 15 Main. Acestă di fusese des
tinată pentru deschiderea adunării. De di
mineța pe lafnoue ore, se făcu un Te deum 
în biserică. Poporul manifestă dorința de 
a vede pe amândoi episcopii, pe cel unit 
și pe cel neunit, celebrând sfânta liturghie 
împreună în aceeași biserică. Acesta înse 
nu se putu: Canonele bisericesc!, se dicea 
că nu permiteau; pe lăngă acesta Epis
copii, pentru motive forte naturale, nu se 
iubiau unul pe altul, nu se suferiau. Ser
viciul religios se celebră de câți-va proto
popi uniți. Episcopii asistară în biserică pe 
strane anume aședate pentru ei.

In biserică am râsbit și eu. Eram cu

rios se ved și să ascult liturgia într’o bi
serică unită: nu observaiu nici cea mai 
mică diferență în cântări, în costume seu 
în ordinea ceremonialului.

După terminarea liturgiei, episcopul 
unit luă cuvântul și făcu un discurs lung, 
cu frase multe și încâlcite, dâr fără nici 
o idee limpede asupra împrejurărilor de 
față. Simeon Bărnuț, luă cuvântul în nu
mele poporului și desvoltă, ca un inspirat, 
suferințele trecutului, credințele și dorin
țele Românilor în principiu.

Astfel adunarea se declară cons
tituită.

Dina întâie s’a petrecut în conferințe 
private, între capii inteligenții române, 
spre a forma dorințele naționale. Se dete 
și un banchet la episcopie, la care furăm 
Invitați și noi Moldovenii. Noi nu ne du
serăm, ci ne mulțumirăm a prândi sub șo
pronul unei case țerănesci cu o mâncare 
frugală, compusă din mămăliguță, brânză, 
lapte și ouă. Mai spre seră avurăm un 
spectacol original. Vre-o sută de flăcăi 
dănțuiră jocul Călușarilor, cu o agilitate 
admirabilă.
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— In ministerial român de finance 
s’a făcut denunț contra moștenitorilor ban
cherului milionar Heinrich Elias, că n’au 
avisat fiscul, în terminul legal, de succe
siunea defunctului. Din cercetările ce au 
urmat, s’a constatat adevărul celor denun
țate. Moștenitorii lui Heinrich Elias vor 
ave de plătit fiscului vre-o opt sute de mii 
de lei taxele de succesiune și amendile 
de contravenție.

— La direcția generală se discută 
în mod discret deocamdată monopolisarea 
■de cătră stat a vînderei chininei. Tendința 
acestui monopol n’ar fi de interes fiscal, 
der pentru a-se evita debitarea unor ca
lități interiore din acest medicament, adi 
Introdus în tote clasele societăței.

— Miercuri a apărut în „Monitorul 
Oficial“ legea Casei Bisericei.1

Situația în Africa-de-sud.
„Ostdeutsche Rundschau" publică un 

interesant articol în care descrie — după- 
cum spune — în chip esact situația din 
Africa-de-sud. Reproducem din acest arti
col următdrele:

„Pe când încercările de mediațiune 
ale Olandei umplu de noue speranțe lu
mea, care urmăresce cu încordare desfășu
rarea evenimentelor și care se așteptă, că 
în sfîrșit acum se va pune capăt sânge
rosului răsboiu din Africa-de-sud — corul 
falșilor buro-fill începe a întona deja im
nul de glorie pentru marinimositatea „An
gliei biruitdre“, pentru-ca ast-fel să pdtă 
urca cât mai mult prețul păcii în favorea 
speculanților englesl interesați să pună 
mâna pe el.

Cât de lașă este acestă apucătură, ce 
țîntesce a spolia pe Buri pănă adi învin
gători, de rddele luptei lor eroice, resultă 
din următdrele rapdrte:

Ilaga, 28 Ianuarie.
Forte multe din luptele din a doua 

jumătate a lunei Decemvrie 1901, pe cari 
Engîesii le-au anunțat ca pline de succes 
pentru ei seu le-au trecut sub tăcere, se 
presintă adi, după rapdrte sigure, cu totul 
din contră.

Ast-fel luptele cu Botha la Wilgeri- 
vier și la Broukhorstspruit au fost desastre 
desăvîrșite pentru Englesl. Lupta, care a 
avut loc apoi la Carolina, în diua de. 19 
Decemvrie, a fost așa de omorîtore pen
tru detașamentele englese, încât ei înșiși 
vorbiau despre un disaster (mare nenoro
cire). In lupta dintre Brugspruit și Mid- 
delburg a cădut de asemenea un general 
■engles, al cărui nume nu e cunoscut pănă 
acum. La Standerton, unde s’a dat o luptă 
violentă între Englesi și Botha, Andries 
Cronje, care se afla în fruntea unui corp 
de 300 de trădători în serviciul Angliei, 
a fost prins.

Pentru cucerirea Heidelbergului, lupta 
s’a dat cu atâta înverșunare și încăpățî- 
nare, încât s’a continuat pănă și pe stra
dele orașului. Intre Standerton și Bethal, 
Botha a pus mâna pe un convoiu engles, 
în valore de cel puțin 30.000 lire sterline.

La Kroonstadt, Dewett a bătut deta
șamentul engles și l’a respins în oraș. In 
cunoscuta luptă sângerdsă dela Bethlehem 
dela 20 Decemvrie, Dewett a dat un asalt 
teribil unui lagăr cuinpus din 1500 de sol
dați și l’a nimicit aprope cu desăvîrșire.

In diua acesta făcuiil mai multe cu- 
noscințe interesante. Visitaiu pe canonicul 
Timoteiu Cipariu, unul din cei mai eru- 
diți filologi ai Ardealului; asemenea pe 
Aron Pumnul, discipolul și emulul său în 
filologie.

Aceștia amândoi erau redactorii unei 
foi săptămânale, întitulată „Organul, lumi
nării^ șfdestinată a propaga cultura rațio
nală a limbei și a moralei. Acestă fdie, în 
urma adunării dela Blașiu, își schimbă tit
lul și se numi „Organul Național", îmbrăți
șând în columnele sale și ideile politicei 
militante de actualitate.

După-ceînoptâ, piațaBlașiului se ilu
mina într’un mod feeric. Două transparente 
aședate sus pe porta despre biserică, re- 
presentau pe Traian învingătorul Daciei 
,și aducătorul eolonielor romane, și pe Fer
dinand, împăratul Austriei, care era și 
principele Ardealului. In mijlocul acestor 
transparente era înălțat stindardul națio
nal al Românilor făcut la Sibiiu, sub care 
flutura o banderolă (jumătate negră și ju
mătate galbenă), ce representa flamura 
Austriei.

După raportele oficiale englese, afișate pe 
zidurile Pretoriei, numai patru soldați au 
fost răniți și respinși în oraș.

Kemp împreună cu Delarey au bătut 
teribil pe conducătorul unei cete de Cafri, 
cari păsceau pe teritoriul republicei sud- 
africane turme mari de vite și le-au luat 
un forte mare număr din acestea.

Când la cererea de ajutor a Cafrilor, 
comandantul engles a pornit din Rusten- 
burg, unde a lăsat o garnisdnă de 120 de 
omeni, Delarey i-a încunjurat, a ocupat 
Rustenburgul pe care, după ce și-a com
plectat provisiunile, l’a părăsit de bună
voie peste câte-va dile. In același timp 
Delarey a silit pe Babington să se predea 
împreună cu întreg statul său major.

In lupt*  teribilă dela Bergenlagte, 
dela începutul lui Noemvrie 1901, când 
colona englesă, comdată de Benson, a su
ferit un adevărat desastru, Burii au pus 
mâna pe tote tunurile englese și pe 58 
de cară. Benson, care a cădut în luptă, 
manevra el însuși tunurile, deore-ce arti- 
leriștii se .aruncaseră la pământ, retușând- 
să împusce.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

Generalul Gilbert Hamilton, fiind ata
cat în timpul unui marș de Buri, n’a pu
tut să susțină lupta, deore-ce soldații săi 
au refusat să se lupte după un marș de 
18 dre. In urma acesta Hamilton a fost 
concediat.

Convocare.
„Reuniunea română de gimnastică și 

de cântări din Brașov", în vită pe toți 
membrii săi la adunarea generală, ce se 
va ține Vineri în 1 (14) Faur a. c. la 6 
ore p. m. în sala festivă a școlelor ro
mâne.

Fiind acesta a doua convocare, con
form §. 7 din statute, adunarea generală 
se va ține în tot cașul, luând concluse cu 
ațâți membrii, câți vor fi de față. Vă ru
găm deci a veni în număr cât de mare!

Brașov, 25 Ianuarie v. 1902.
G. CMariu, Aurel Ciortea,
președinte. secretar.

...La Siberia.
Din Petersburg s’a anunțat deunădi, 

că diarul „Rossia" a fost suspendat, fiind
că a publicat sub pseudonimul „Old Gen- 
tleman“ un articol, conținând alusiuni atin- 
gătore pentru împărății Alexandru III și 
Nicolae II. In același timp, autorul artico
lului și primul redactor al diarului au fost 
exilați pe vieță în Siberia.

Pentru ca cititorii să potă înțelege 
ce constituie în Rusia crima de les-majes- 
tate și ce pote costa pe autor munca 
silnică pe vieță, reproducem mai la vale 
articolul incriminat în care e descris istoria 
„Obmcmofilor*  (Romanofilor) și unde Alexis 
Alexievici (împăratul Alexandrul III) e pus 
în scenă cu fiul seu Nica Alexevici (țarul 
Nicolae II). Etă articolul:

Gând, după ceremonia funebră și 
rugăciunile mortuare, Alexis Alexievici 
Obmanoff adormi somnul de veci în mor
mântul părinților săi, la biserica în satul

Mulțimea poporului se învertia în 
valuri rătăcite împrejurul acestor transpa
rente. narând diverse fabule și istorii, in
tonând cântece vesele seu durerdse. Episco- 
pilor și altor bărbați meritoși, adresându-le, 
orațiuni și ode iraprovisate. De acestă 
onore nu scăparăm nici noi, cari acolo re- 
presentam țările surori ale Transilvaniei/

*

Stația, de care ne apropiam acum, era 
Blașiul. Cu biletul, ce-1 luasem la Brașov, 
puteam să merg pănă la Clușiu. Mă las 
păgubaș de difența de 3 fi. și mă dawjos 
în Blașiu.

— Sărbătorile cu bine, d-le 1
— Der ce, te dai jos?
— Aici este Blașiul! Am la dispozi

ție 24 de ore. Acestea le voiu întrebuința, 
ca să fac un pelerinagiu.

— Sărbătorile cu bine!
— Cu bine!
Erau la ărele 3 după mecjul nopții, 

într’o di de Duminecă.
Del.detcch

său „Marii Golobotiany“, care pdrtă ase
menea și humele de „Obmanovka", im- 
presiunile schimbate în district erau din 
cele mai variate, er vorbele fără sfîrșit.

Cel mai mare domeniu din guvernă
mânt rămânea fără stăpâh și importantul 
district nu mai Javea mareșal al nobleței.

Lumea plângea la înmormântare.
„Ce mare bine-făcător a murit!" 

diceau unii.
Der în același timp, tdtă lumea fără 

excepție cugeta:
„în sfîrșit vom pute să respirăm!“ 
Der acest sentiment era cu totul in

terior și lumea nu îndrăsnea să exprime 
în gura mare o cugetare, de care roșia în 
gând.

Căci, decă nimenea nu simțea dra
gostea pentru Alexie Alexievici, totă lumea 
se simțea rușinată de a nu-1 iubi și se 
mira de acesta.

— Era un om excelent! Der, ce 
voiți? nu se pdte comanda inimii.

— Ce stăpân de casă!
— Modelul părinților de familie! 
într’un cuvânt, judecând după apa

rențe. tote motivele unui entusiasm uni
versal păreaii a’și fii dat întîlnire în persona 
mortului și totă lumea ’i dădea dreptate din 
totă inima. Totuși după ce răsuna sgomo- 
tul lugubru al pământului cădend pe cos
ciug, pe multe fețe apăru o expresie 
ciudată, căreia s’ar fi putut da o îndoită 
interpretare.

— Sărmanii de noi! pe cine ne vom 
mai sprijini noi ore de acuma? păreau a dice.

Seu:
— N’are să se mai scole. Ce ușurare! 
Acest îndoit sentiment nu era străin 

nici chiar membrilor celor mai apropiați 
de familie. Soția sa chiar, care’i datora 
totul, Marnia Filipovna, fusese alesă pentru 
frumuseța ei dintre guvernante, când în
cetă de a rătăci prin cimitir, după ce’șl 
plăti tributul leșinurilor și lacrămilor de 
circumstanță, făcu un ultim semn de cruce, 
o ultimă prostrațiune în fața mormântului 
și lăsă să’i scape acest oftat enigmatic:

— Totul e sfîrșit. Totul are să se 
schimbe.

** *
Fiiul lui Alexie Alexievici, nou și 

unic proprietar al „Marilor Golobotiany“, 
Nicandru Alexevici Obmanof, pe care-1 nu- 
miau mai familiar Nica Milușca, era mai 
mișcat de cât toți.

Era un tînăr pipernicit, de o fisiono- 
mie plăcută, timid, cu gesturi grațios îm
prumutate și cu ochi aci încredători. aci 
cu o expresie de tristeță temătdre, ca ai 
unei căpridre într’o menagerie. El fusese 
totă vieța în extas în fața tatălui său și 
nici o dată nu’I răspunse: nu.

Eșind din colegiu, ceruse să intre în 
universitate; tatăl său, cu o privire aspră 
și rece, îi răspunse:

— Pentru ce? ca să te amesteci în 
răsvrătiri?

Și Nicandru Alexievici dise:
— Oum îți va plăcea, tată.
Și cum tatălui îi plăcu să-l trimetă 

în armată, el purtă epoletul timp de mai 
mulți ani nu numai fără a murmura, ci și 
cu o satisfacție aparentă. La regiment e- 
logiile nu mai încetau la adresa sa, în 
lume îl numiau Nica Milușca și lăudau 
întrânsul modelul unei vieți regulate: totul 
îi promitea o carieră strălucită. Der, când 
^Alexie Alexievici începu a îmbătrâni și’și 
simți forțele slăbind, ordona fiului său să 
se retragă din armată și să revie în sat 
Fiul răspunse:

— Cum îți va place, tată.
Numai Marnia Filipovna îndrăsni să 

îngâne cătră stăpânu-i inflexibil:
— Der la trei-deci și cinci de ani ar 

pută fi general!
Primi însă acest răspuns aspru :

. — înainte de tote, mamițico, el e 
nobil. Deci, pentru un nobil, prima datorie 
e de a locui pe moșia sa. Perfect. Trebue 
ca un nobil să scie a-și îngriji de domeniu, 
și când voiu muri, vreu ca el se potă con
tinua în cunoscință de causă și cu ondre 
tradiția sacră, ce am să-i transmit.* **

Și Nica Milușca rămase la „Marile 
Golobotiany", care se mai numesce și 
„Obmanovca",fărăa-se mișca de-acolo. Nu 
învăță înse meseria de proprietar, căci 
bătrânul seu tată e drept că-i desvolta 
tdte teoriile sale asupra datoriilor nobili
lor proprietari, în realitate însă el era ge
los de autoritatea sa și nu-i lăsa nici o 
inițiativă.

— Asta nu e trebata. Ești încă prea 
tînăr. Observă, și mai târdiu, decă vei ave 
mereu capul ce-1 ai, vei fi și tu într’o di 
stăpân.

— Bine,, tată, cum îți va plăce.

Trăind la țeră fără nici o ocupație, 
fără nici o activitate, fără nici o distracție, 
fără nici o consolare, Nica ar fi devenit 
negreșit bețiv seu libertin, decă natura sa 
escelentă și temerea de încruntarea părin- 
tescă nu l’ar fi apărat de acăsta. Căci, 
ori-cari ar fi acusațiile aduse de vrăjmașii 
săi lui Alexis Alexievici, ei au trebuit se 
tacă asupra acestui punct:

— Nu pot suferi pe desfrînațl, tuna 
el lovind cu pumnul în biuroul său.

Și, la audul acestui strigăt, tdte ca
meristele din casă aruncau cu grăbire în 
foc biletele dulci neortografiate, ce pri- 
miau dela amariții lor. Era destul, în ade
văr, ca stăpânul să găsescă în vre-un cu- 
făraș un bilet de acest soiiî, pentru-ca lo
cuința pacinică a Obmanofilor să se 
schimbe subit într’o vale de lacrimi și de 
gemete. Și vinovata, cu obrazul lovit, își 
primea socotela și dispărea încurând pe 
portă.

— Mergi de te plânge aiurea, sbiera 
stăpânul.

Și tdtă lumea tremura și nimeni nu 
murmura.

Continența lui Alexis Alexievici era 
cu atât mai estra-ordinară, că înaintea lui 
nu s’ar fi putut înscrie de loc cantitatea 
printre virtuțile proprii ale familiei Ob
manofilor. Din contră. Districtul își aduce 
încă aminte timpul când a venit fără veste 
la „Marile Golobotiany“ bunicul lui Alexis 
Alexievici, Nicandru Pamfilovici, un brav 
maior în retragere, cu o voce ca de tu
net, cu mustața teribilă, cu ochii eșind 
din orbite, cu pumnul redutabil, exilat din 
Petersburg, pentru-că răpise dela Conser
vator o tînără fee din corpul de balet.

Și etă, că în urma unor astfel de 
străbuni a apărut fără veste Alexis Alec- 
sievicl! Alexie Alexievici a cărui văduvă, 
Marnia Filipovna, atât de geldsă dela na
tură, n’a putut găsi în tdtă durata uniu- 
nei lor conjugale cel mai mic motiv de 
gelosie, și repetă încă plângând:

— Nici odată n’a făcut cu ochiul la 
o bonă ! N’a ciupit odată pe o cameristă. 
Tablourile representând goliciunea, ce-i 
lăsase tatăl său în casă, a pus de le-a ri
dicat și le-a trimis în hambar. Astfel a 
trăit Alexis Alexievici în virtute și a men
ținut și pe fiiul său pe acdstă cale,

* $

Mortea lui Alexis Alexievici a mâh
nit adânc pe Nica. El iubea cu sinceritate 
pe tatăl său, cu tdte că și mai sincer se 
temea de dânsul. Și atunci — în fața 
mormântului închis pentru totdeuna — el 
recunoscea, cu o remușcare de cuget, că 
în acel moment solemnei și important, 
când împreună cu bătrânul stăpân dis
părea și vechea generațiune, propriile sale 
sentimente mergeau în două sensuri. Și 
etă. că în urechia sa, ca în acea a lui 
Tritiof, eroul scandinav, încep a cânta 
două pasări, una albă, alta negră.

— Sărman tată ! cântă o voce.
— Etă-te Cazac liber! cântă cea

laltă.
— Cine are să ne mai arate de-acum 

calea?
— Tu te poți abona pe față la „Rous- 

skia Viodomostiu și poți trimite la toți 
dracii pe „Grajdanine't.

— Ce are să devină Obinanovska?
— S’ar dice, că Obmanovska e lu

mea întregă. Der nu, frate, vei putea de 
acum să-ți iei sborul spre regiunile, ce te 
atrag.

— Orfelin! sărman orfelin!
— Etă-te acum stăpân pe tine.
— Astfel demonul și ângerul își dis

putau stăpânirea peste inima și mintea 
noului proprietar al „Marilor Golobotiany". 
numită și Obmanovoca; și cum și unul 
și altul rând pe rând obțineau o influență 
mai mare, cum nici unul din ei nu putea 
ave avantajul asupra rivalului său, fața 
lui Nica amintea caricatura aceea, care 
represintă o figură plângând, când o pri- 
vescl din drepta, și ridând, când o privesc! 
din stânga. Der la urma urmelor, ângerul 
plângător al lui Nica trebui-va ore să se 
retragă spre a lăsa câmpul liber demonu
lui rîdetor? Vai! e deja forte greu de 
îndoit.ULTIME SCIR1.

Sofia, 7 Februarie. Profesorul 
Karandjulov a împușcat pe ministrul 
de culte Kancev, apoi s’a sinucis.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din SSrașwv.

S3 pot procura urmâtârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

p-e lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
r^-comandație.)

Dr. loaif Frappurti prelucrată de loan 
Papiu. Pr țul 60 b. plus 10 b. porto.

Poesii de Vasile Rama Butieescu. 
Edițiunea „Amicului Familiei44. Prețul 1 
< o •. 20 b plus 10 b. porto.

Istoria legii noue scrisă de Dr. victor 
Szrnigelski. Tomul II: Isus 'a pr« ot. Cu 
aprobarea Prea-veneratului Ordinariat me
tropolitan gr. cat. de Alba-lulia și Făgă- 
r ș. Prețul 3 cor. 40 b. plus 20 b. porto.

Aritmetică pentru școlele poporale de 
F. E. Lurtz. Tradusă de un învățător după 
a 9 ediție germană. Anul I și II. de șed ă. 
Numerii 1 10, 10—20 și 20—100. Prețul
40 b. plus 5 b. porto.

Geografia Ungariei și elemente d n 
geografia generală pentru școlele poporale
■ le Dr. Nicolau Pop, conrector, profesor și 
rsesor consistorial, revăzută și îndreptată 
mai a es cu privire la date statistice de 
N'oolan Pilț a. profesor la gim. rom. gr. 
o . din Brașov. Edițiunea a șeptea (cu 
charta Ungariei) Prețul E>0 b. plus 10 b porto.

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lama-ck, cu uu studiu asupra lui Lair.arck 
de Panaite iosîn. Prețul 60 b. pl. 10 b. porto.

Românii Secelenl. Calicele decadeuțe- 
or economise și mîjlocele de îndreptare! 
I’i «'ertațiune de Ioan I. Lăpădat. 30 1 an> 
plus E> bani porto.

Escursiuni munții Țerei Bârsei și 
a Făgărașului din punctul „La om44 de pe 
„Buced44 pănă dincolo de „Negoiul". Des-
■ Operir, întregite cu schițe istorice despre 
Castelele și țera Făgărașului de I. Turcu, 
protonotar pens onat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. pot to.

Român a agricolă, studii) economic de 
Dr. George Maior, profesor de agri ultură 
și fost estimator expert la banca agricolă. 
Motto: „Sărac în ț6ră seracă44. E nines u. 
Pr<-țul 2 cor. plus 10 b. porto.

Trilby, roman.în românesce de Afin aela 
Tusoia. Prețul 2 cor. plus 20 bani porto

Cursul la bursa din Viena.
Din 6 Februarie n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/0...................119 90
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97 05
Impr. căii. fer. ung. în aur 4y2°/0 . 120.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/(). 100.70 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 95.85
Bonuri rurale croate-slavone . . . 96 —
Impr. ung. cu premii..................... 185.75
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 156.50
Renta de argint austr....................... 101.30
Renta de hârtie austr..........................101.25
Renta de aur austr............................121.—
LosurI din i860................................  149.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 50
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 705.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 690’75
NapoleondorI................................. 19 04
Mărci imperiale germane . . . 117.177.2
London vista........................... 239.45
Paris vista..................................95.30
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.50
Note italiene.............................93.25

megtartandb nyilvânos ârverbsen a 
megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is 
eladatni log.

Arverezni szândâkozok tartoz- 
nak az ingatlanok becsârânak l.O'’/0-ât 
keszpbnzben, vagy az 1881. LX t. cz. 
42 §-âban jelzett, ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881. bvi november l-ba 
3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. §-âban, kijelblt 6va- 
dekkepes brtekpapirban a kikiildbtt 
kezbhez letenui, avagy az 1881. LX 
t. cz. 170. §-a ertelmbben a bănat- 
pbnznek a birosâgnâl eloleges el- 
helyezeserol kiâllitott szabâlyszerii 
elismervenyt âtszolgâltatni.

F o gara 8, 1901 evi deczember 
ho 23-ik napjân.

A kir. jbirosăg mint tkvi hatosăg.
Schu:piter.

402.1—1 kir. aljbiro.

Nr. 9746-1901.

Pubiicațiune idterîoră.
Debre ce încă mulți dintre sol- 

venții de dare nu ș’au înaintat cb- 
lele de fassiune pentru măsurarea 
dării de cl. III pe anii 1902, 1903 
și 1904; colele de fasiune pentru 
darea de cl. IV pe anul 1902 și a ce
lor pentru darea de interese după 
capitale și rente, d-i aceea prin 
acesta se provocă toți acei solventă 
de dare cari nu ș’au înaintat colele 
de fasiune sus amintite sb și-le în
ainteze la subscrisul oficiu de dare 
orășenesc pănă la 13 Februarie a. c. 
cu atât mai vertos, căci la din con
tră, colele de fasiune neînaintate, 
se vor pregăti pe spesele părților 
negligente.

Brașov. 5 Februarie 1902. 
(408,1—31 Oficiul de dare orășanesc.

Cursul pieței Brașov.
Din 7 Februarie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. 18.80 n 18.84
Napoleond’orl. 71 19.- i 

Ti 19.04
Galbeni n 11.34 Ti 11.40
Ruble RusescI n 127.- r 128.—
Mărci germane 71 58.50 n —.—
Lire turcescl ff 10.72 71 —.—
Scris.fonc. Albina 5°/0 100.— 101.-

Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Sz. 13’48 —i 9'4,
tikvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jrbirbsăg, mint telekl- onyvi hatosăg, kozhirrb teszi, 

hogy „Furnica44 takarbkp-^nztâr vbgrehajlatbnak Toacse Zachiu Eva- 
vegrehajtâst szenvedo ellem 208 korona tokekoveteles bs jărulekai 
irânti vegrehajtâsi iigyeben a brassbi kir. torvbnyszek,(a fogarasi kir 
jârăsbirbsăg feruletbn levo kis berivoj hatârăn iekvb, a kis berivoji 5- 
sz. tljkvben Fratu Avram (kinek neje Gișoiu Vizvana) Fratu Nicolae

„Călindarul Plugarului'1
pe anui 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 dile schimbătore; calculul sărbăto
rilor mai mari; Porturile etc. Urmâză 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
xele telegramelor și poștelor; Gompetințe 
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.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese de cetit: „Cetatea dela Fânitânele44 ; 
(Moțul: Teofil Frâncu); „0 scrisore dela 
Muselim Selo44 (poesie de G. Coșbuc); 
„Frumosa Irina* 4 (baladă de St. O. Iosif); 
„Raze de primăvară14 (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu44 (de contele 
Lew Tolstoi); „Bătrânul clopotar14 (Idilă 
de primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia44 (Proverbe de Marion); 
„Două hiene44 (fa'bulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului'44 (anecdotă, de Cărăbuș).

Partea economică: „O ramură de pro- 
■ducțiune și avuțiă națională44 ; „Faceți 
pânză în casă44 (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia": „Iernatul vitelor44. — Ur
meză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

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

Un esemplar „Călindarul Plugarului44 
costă 25 cr. (50 bani), plus 5 bani porto 
postai. Vencfittorilor se dă rabat cuvenit.

Sz. 84338—1901.
tlkv.

ĂRVERESi HlRDETiVOYl KIVONAT.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint 

telekkonyvi hatosăg kozhirre teszi, 
hogy Furnica fogarasi takarek penz- 
târ vegrehajtatonak Teasin Nicolae 
vegrehajtâst szenvedb elleni 130 kor. 
tokekoveteles bs jărulbkai irânti ve- 
grehajtăsi iigyeben a brassoi kir. 
tbrvenyszbk (a fogarasi kir. jărâsbi- 
rosâg) teiuletbn f<*kvb  s a szerâtai 
212 sz. tjlkvben Teasin Nicolae lui 
Joniția, Teasiu George lui Juonitia 
bs Merariu Dionisie neven âllb A f

36 koronâban ezennel megâllapitott 
kikiâltâsi ărban. elrendelte es bogy 
a fennebb megjelolt ingatlan az 
1902 evi Februar ho 26 - ik napjân 
deielott 9 orakora Szerâta kOzsegben

‘684 htsz ingtlra 24 korban
929, 932 n îl 6 71

111 1 T '11 29 n

1156 tt n 23 T

1274, 127'5 n u '20
1376 e ii 157 ‘57

1478 'M n 14 7?

1524 w 120 77 - •

1665/2 14 77

1666 ■» 48
2150, 21'54 n 'M 14 '77

2605 » . 27 7?

2698 n 32 71

2983 J1 ?62 77

3238 T> Jî 9-2 n

3511 n 77 02 ♦7

3667 n '7? 24 ■77

3669 V ■77 30 îl
4246 r> Y) 21 T>

5159 n 12 Y)

6260 77 04 77

6449 n 77 10 7)

6769 n 77 34 17

6109/17 n n 09 77

tovâbbâ a szerâtai 741 sz. tjkvben
Teasiu Nicolae, Ana Georg„ es Țe-
așiu Anna ferj Darab ntin luonne
nevbn âllo 435, 436 hrsz ingatlanra

lui Avram (kinek neje Szjlâg.yi Măria) es Eva Zachiu Tokse neven.
âllo A f
17, 18/1 hrsz. ingtlra 359 k:orban2521 hrsz. ingtlra 42 korbau
404 71 77 39 77 2729 57 T) 64 n
497 TI 77 32 77 2758 77 yi 36 V
513 77 75 53 77 2903, 2904 n n 41 77

893 77 n* 9 Yf 3052 77 77 1 >5

896 77 77 17 1î 3348 Ti 55 21 77

10’0/2,1011/1 „ 17 6 Jî 3851 77 Yf 27 57

1243.1244 Yi 75 28 . 77 4008 77 77 64 7?

1455/2 77 77 72 4506, 4507 n 75 21 77

1590 Ti n 20 77 4536 77 19 57

1628 77 75 78 77 4548 n 77 9 Ji

1668 n 71 20 17 4788 77 38 77

1837 77 75 27 71 4887 15 77 26 7Î
'2241 77 77 28 77 5185 71 11 27
2371 T) 77 47 77 5245 77 77 32 >7

■ezennel m egâllapi tott kikiâltâsi ărban elrendeltetik, es hogy a fen-
mebb megjelolt ingatlanok az 1902 evi Februar ho 2i-ik napjân delelott 
0 orakor Kis berivojon megtartando nyilvânos ârverbsen a megâllapi- 
tort kikiâltâsi âron aloi is eladatni f'ognak.

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok beesârânak 10%-ât 
keszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november 1-bn 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigymi-- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijelolt ovadbkkbpes ertbkpapirban a kikiil- 
dOtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § a ertelmbben a 
bânatpenznek a birosâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott sz bâlyszerfî 
e li s m e r v e n y t ât sz o 1 g â 1 ta t ni.

F ogar as, 1901 evi november hb 22-ik napjân.
A. kir. jârâsbirosâg mint tlkdnyvi hatosăg.

Schupiter, 
400,1—1. kir. aljbirb-

ș.
V«s"8tEiÎBlIe numai, «Secă fllăeare eutiă este g»rove<ț«ită eu marea de 

nperure a lui A. jVîoll iși eu subscriere» s».
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbic.âse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestlunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificatul e se vor urmări, pe cale judecătoresc».

3

&
8

Franzbranntweîn și sas*©  a lui
kâlTi numoi decă fiecare sticlă esr.e provădută cu marca de scutire și cu w8rSUwllU IWFOI, plumbul iui a. moși.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale piumbate, Cordue 1.90.

If

8
ISăpun de copii a lui Moli.

Cel mai fin sănnn de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul
tivarea rațională a pelt i, cu deosebire pentru ■ opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
(linei bucăți Corone 1.80. Pie-.we bucată de săpun, pentru copii este provețură cu marca 
de aperare A, Moli. 

Tr'lmtterwa j»irtncîj|»a8ă prin

c. și r. toisor ai curții mwiaic Viena. Tniililamii 9
Comande din provincii se efectueză țlllnic prin rambursă poștală.

La deposits să se ceră anumit prepara'ete ffwâfiute cu isailitura și marca 
de apărare a Iw A. ALOLL.

Oeposite în Brașov : la d-nii farmaciști ferd. Jekelius, Victor Rotii, Eugen Neustădter 
și engros la 0. Ereinia Nepoții, Teutsch & Tartler. — *

|... xM
Tipogiafia A. Mureșiauu, Brașov..


