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Din cansa sfintei serbfttori de mâne, Marți, 
sf. George, diarul nu va apăre până Miercuri sera.

Cine nu-șl aduce aminte de 
acel timp, când ca din clar senin 
s’a lățit în publicul românesc faima, 
că partidul nostru e di visat în „ul- 
traiști4 și „moderați4. Diarnl, ce 
respândea acesta, era așa cjisul „or
gan al grupării tribuniste“.

Din primăvara anului 1892 
amintitul c]iar a accentuat tot mai 
tare pretinsa divisiune, firesce, pe 
tema „campaniei memorandiste“. 
„Moderații“ deveniseră în urma a- 
cestei „campanii“ obiectul de atac 
al corifeilor tribuniștl, cari ajunse
seră la cârma partidului.

Pănă acjl acești din urmă nu 
vreau se concedă, că „moderații? 
cari, după afirmarea lor, ar fi voit 
să împiedece de dragul Ungurilor 
„ducerea memorandului la, Viena“, 
au avut sentimente leale românesc! 
pentru causa, ce trebuia se-o ser- 
vescă memorandul; nu vor se con
cedă, că acei bărbați, cari în reali
tate represențau vederile părții celei 
mai însemnate și numerose a parti
dului, s’ar fi bucurat din suflet, decă 
comitetul ales la 1892 s’ar fi reîn
tors victorios din preumblarea prin 
piața palatului și prin parcul dela 
șoseua „Prater4 din Viena.

Din causa acesta eroii „campa
niei41 enunțaseră formula: Pentru-ca 
naț unea se potă ajunge la scop și 
se-și potă relua politica și legăturile 
sale tradiționale cu curtea din Viena 
e neapărat de lipsă se fie mai în
tâii! paralisațl și nimiciți pretinșii 
„moderați4, cărora, nota bene, li-se 
atribuia însușirea extraordinară de 
a pute fi, în puterea moderatismului 
lor, și kossuthiști și unelte ale Un
gurilor și rusofili tot de-odată.

Era și speculă la mijloc, ca se 
se facă reclam cât mai mare Ziaru
lui „Tribuna11, care ajunse a fi de
clarat în mod volnic de cătră co
mitet de organul esclusiv al parti
dului, er nu numai de organ al seu. 
In definitiv „campania11 avea țînța 
de a câștiga matadorilor „grupului 
tribunist'1 preponderență și a per
petua, cum am cjîoe, cocoțarea lor 
în conducerea centrală a parti
dului.

Din momentul câud am vecjut, 
că comitetul central al partidului 
pornesce spre povârnișul de a se 
face esecutorul politicei „tribuniste4 
seu, mai la înțeles «Zis, de a se iden
tifica cu cjiarul „Tribuna11,' care se 
conducea și de inspirațiunl, ce nu 
erau luate numai din1 sînul partidu
lui, noi cei dela „Gazeta4 ne-am ri
dicat vocea, arătând că comitetul, 
pe drumul pe care a apucat, nu 
pdte ajunge decât numai la resulta- 
tele cele mai triste pentru disciplina 
și unitatea partidului.

Cuvintele frățesc! ale <Ția/ralui 
nostru au fost esploatate de cătră 

matadorii din comitet ai elicei nu
mai pentru a turna oleiu pe foc și 
a ațîța și mai mult în contra nos
tră. Asupra celorlalți membri ai co
mitetului, cari nu erau „tribuniștl11, 
ci „se aliaseră4 numai cu ei pentru 
„acțiunea memorandului11, din care 
causă îi mai numiau și „înfrățiți?1, 
admoniările nostre din nenorocire n’au 
putut ave etectul dorit, fiind-că dânșii 
erau ca și hipnotisați, se întruniau 
de tot rar în comitet plenar și stă- 
ten sub înrîurința directă a „Tribu
nei4 și a directorului, administrato
rului și casierului ei, care figura, tot
odată și ca „ghinerar4 al „campa
niei4 contra pretinșilor anti-memo- 
randiști.

După ce comitetul cu deputa- 
țiunea au întîmpinat la Viena cu
noscutul refus, devenise forte cri
tică, ba imposibilă chiar posițiunea 
celor cu „campania4 quand meme Ei 
în Iunie 1892 s’au întors acasă nea
semănat mai opăriți, de cum erau 
membrii conferenței din Ianuarie 
1892 la despărțire.

Acesta a. fost momentul cel 
mate psichologic în viața partidului 
nostru, moment care putea se ducă 
la o grabnică restabilire a echilibru
lui sdruncinat în sînul lui, la o de
plină reculegere.

Cei-ce. au forțat „campania4 ar 
fi fost constrînșl de a da semă îna
intea conferenței partidului despre 
resultatul pașilor întreprinș! și atunci 
o răfuielă sănătosă și dreptă ar fi 
fost neîncunjurabilă și ar fi servit 
numai spre întărirea solidarității nos 
tre naționale.

Lucrurile au luat însă o altă în
torsătură din momentul, când îndată 
după întorcerea deputăției dela Viena, 
au isbucnit de-odată orgiile șovinis
mului turbat al adversarilor româ
nismului.

Supărări „patriotice". Cercurile 
politice din Budapesta sunt viu preocu
pate de soirea, ce s’a lansat în unele foi, 
că archiducele Francisc Ferdinand, care 
va merge la Londra, ca se represente pe 
Majestatea Sa la actul de încoronare a 
Regelui Eduard, va lua în suita sa afară 
de un aristocrat maghiar și unul austriac, 
și câte un membru din aristocrația cehă 
și polonă. Soirea a fost publicată și în ofi
ciosul „Magyar Nemzet", fir pressa oficidsă 
din Budapesta ca la comandă a dat nă
vală în contra archiducelui, imputându-i 
tendențe federalistice. Soirea, pănă acum, 
n’a fost nici confirmată, nici desmințită. 
In ședința de Sâmbătă a dietei kossuthis- 
tul Pichler a adresat ministrului președinte 
Szell o interpelație în cestiunea acăsta.

Răspunzând, ministru-președinte Szell 
a declarat, că după-cum scie el, archidu
cele va duce cu sine la Londra pe con
tele Festetich Tasilo din partea ungară, 
er din partea austriacă pe un alt aristo
crat. Se pdte, că archiducele va duce cu 
sine și pe alții, înse însoțitorul maghiar 
nu va fi grupat între aceștia, ci va repre- 
senta Ungaria separat. Este absolut es- 
clus, ca archiducele se aibă intenția de a 
demonstra în favorul federalismului.

Stânga estremă a rămas nemulțumită 
cu răspunsul, din care nu reiese de loc, 
că în societatea archiducelui nu va fi și 

câte un representant din nobilimea cehă și 
polonă. La asta Szell ă răspuns, că nu e 
încă nimic stabilit și că în cele din urmă 
nu se pote impune archiducelui pe cine 
și câți fimeni să ducă cu el la Londra; lu
cru! principal e, că Ungaria va fi repre- 
sentată separat și oficial.

Kossuthiștii au făcut sgoraot și au 
protestat, majoritatea a luat înse spre 
sciință răspunsul lui Szell.

Alegerea de episcop în Arad. 
Consistorial diecesei Aradului a ținut Joi 
ședință plenară hotărînd unanim — cum 
spune „Bis. și Școl." — ca alegerea de 
episcop se se facă Duminecă la 11 Maiu n. 
Hotărîrea aefista s’a notificat I. P. S. Sale 
Metropolitului loan Mețianu conform dis- 
posițiunilor §-lui 18 din statutul organic.

Sinodul archidiecesan din Sibiiu.
(Raport special al „Gaz. Trans.11)

Sibihi, 4 Maiii 1902.

Ședința I.

Astădi, după-ce s’a oficiat în biserica 
nostră din Sibiiu-cetate sânta liturgie cu 
Invocarea Duhului sânt prin Bscelenția 
Sa I. P. Ș. D. Archiepiscop și Metropolit 
loan Mețianu, asistat de archimandritul 
Dr. II. Pușcariu, protosincelul Dr. E.Roșea, 
protopresbiterii G. Șagău, V. Voina, T. 
Ghe.tja și de diaconii D. Câmpeanu și 1. 
Hența, care în decursul liturghiei a fost 
chirotonit întru preot, — Excelența Sa în- 
vitat prin o deputșdiune compusă din 
d-nii: P. Pipoș, V. Damianu, Dănilă, V. 
Preda, S. Medeanu și M. Popescu la firele 
11 și jumătate a venit de nou în s-ta bi
serică, unde s’a ținut prima ședință, și a 
deschis sesiunea actuală sinodală prin 
următfirea cuvântare:

Christos a înviat!
D-lor deputății

Este unul dintre cele mai plăcute 
momente ale vieții mele, de câte-ori am 
fericirea a vă vede în jurul meu, d-lor depu
tați nu numai pentru a conlucra în dragoste 
frățescă la înaintarea trebilor nostre bise
ricesc!, școlare și fundaționale, și prin 
acesta la întărirea bisericei nostre națio
nale, der și pentru a cunosce și a vă pro
nunța asupra mersului afacerilor; deci vă 
salut cu bucurie și la acestă întrunire, 
implorându-ne dela cer încă mulți ani de 
conlucrare roăndsă la continuarea acestei 
mărețe misiuni.

In aceste timpuri critice și pentru 
biserica nostră, este și mare lipsă, d-lor 
de valorosul sprijin al d-vostră, a celor 
mai distinși fii ai bisericei; este mare 
lipsă de asemenea împreunălucrare, mai 
ales, la întărirea alor noștri în cele trei 
mari virtuți creștine, în credință, dragoste 
și speranță, și pe basa acestora tot la mai 
multă, desvoltare a facultăților sufletescl 
a credincioșilor bisericei nostre, precum 
fac acesta și celelalte biserici din iubita 
nostră patrie.

Este frumosă și măreță acestă chie- 
mare a d-vostră, d-lor deputați, căci ce 
pdte fi mai măreț și mai frumos, decât a 
conlucra la întărirea bisericei străbune, și 
prin acesta la înaintarea în stare morală, 
culturală și materială a clerului și popo
rului din care ne-am născut și în care 
am crescut; este însă și grea acestă che
mare, chiar și în timpuri mai bune, der 
cu atât mai grea în timpurile de acum, 
când la tote ocasiunile întâmpinăm mul
țimea de curente bolnăviciose, ce tind a 
slăbi credința în Dumnedeu și simțul re
ligios în popor, spre cea mai mare daună 
a bisericei, a patriei și a societății.

Se sperăm însă, d-lor deputați, că cu 
ajutorul cel puternic al lui Dumnedeu și 
printr’o voință și stăruință neobosită, și 
din partea ndstră vom pute paralisa ase
menea rele, și vom ajunge a resolvi cu 
bun succes problema la care ne-am an
gajat.

Pentru a dobândi ajutorul Iui D-deu, 
avem să-l cerem necontenit, după disa 
sftei scripturi: „Cereți și se va da voite*,  
și erăși: „Când am strigat, auditu-m’ai 
Dumnedeul dreptăței mele și întru necaz 
m’ai mângâiat* . Er pentru a ne însufleți 
de voință tare și de stăruință neobosită, 
să avem pururea în vedere, că noi toți 
suntem din popor și trăim prin el și dela 
el, și așa sdrtea ndstră este strîns legată 
de a lui, că prin urmare lucrând pentru 
el, lucrăm și pentru noi înșine.

*) A se vede articolii „Cine a spart solida
ritatea?' din „Gaz. Trails11 Aprilie 1902.

Decă ținem cu fală la originea nds
tră și voim a ni-o conserva, atunci nici 
pe un moment să nu uităm d-lor, că pre
cum în trecut, tot asemenea și în viitor 
aceea numai prin biserică o putem ajunge, 
să nu uităm d-lor, că bisericei avem a-i 
mulțumi ceea-ce suntem, înțelegând și 
posițiile în cari ne aflăm; căci deși nu 
suntem toți crescuți așa dicend cu pres
cură, suntem însă din popor, pe care bi
serica l’a ocrotit și l’a susținut de-alungul 
secolilor, prin tdte valurile furtunfise ale 
acelora, precum sperăm, că ne va ocroti 
și susține și în viitor.

Să nu uităm, d-lor, că noi înlocuim 
aici pe acei vrednici fruntași de odinifiră, 
cari prin multe cercări și sacrificii ni-au 
conservat și ni-au lăsat biserica străbună 
de cea mai scumpii moștenire, ca să ne 
fie și nouă și urmașilor noștri asemenea 
scut și adăpost puternic în tdte timpurile 
și împrejurările grele, precum fu și ferici- 
ților noștri înaintași.

In fine nici aceia să nu perdem din 
vedere, d-lor, că acea neprețuită moște
nire părintescă este singură, care ne mai 
ofere și un sigur și mănos teren de con
lucrare la ameliorarea sorții nostre, la 
apropierea ndstră tot mai mult de binele 
posibil în aefistă lume și de fericirea 
eternă din cealaltă lume.

Pentru-ca să seim apreția, după ade
vărata ei valore, acea scumpă moștenire 
părintâscă, vă rog, să cugetăm d-lor: ce 
ar fi fost de noi, decă nu am fi avut’o în 
trecut, și ce s’ar alege de noi, dâcă n’am 
ave-o și de presinte?

Și durere, că tot mai sunt unii din
tre ai noștri, și încă chiar dintre aceia, 
cari s’au ridicat prin biserică șitrăescdela 
biserică, cari nu cugetă la acestea, deși 
bine văd, cât de mult țin ceilalți coinpa- 
trioți de alte confesiuni la biserica lor, 
măcar-că ei mai au și alte terene de con
lucrare, și cât de mult se însuflețesc ei 
la conlucrare folositore și pe terenul bi
sericei lor.

Precum se vede, d-lor, nouă repre- 
sentanților clerului și poporului ni-se im
pune marea datorință, de a readuce și a 
întruni pe toți ai noștri la conlucrare co
mună și armonică, la opul cel mare al 
esistenței nostre, precum fac acesta și cele
lalte confesiuni; nouă ni-se impune să ne 
întărim voința și să ne potențăm stăruin
țele la acel mare op, la care ne-am an
gajat, căci numai făcând așa, vom pute 
conta să ne însoțescă și ajutorul cel pu
ternic al lui Dumnedeu la resolvirea mă
reței nostre probleme.

Deci stăruințele nostre să se concen
treze, d-lor, deoparte în controla mersului 
afacerilor nfistre bisericesc], er de altă 
întru apropiarea alor noștri tot mai mult 
de biserică; întru întărirea lor tot mai 
mult în credința în Dumnedeu și în unul 
născut Fiiul său Domnul nostru Iisus 
Christos, care credință însă să se mani
festeze și în fapte, căci scris este: „că 
credința fără de fapte mortă este*.  Stă
ruințele nfistre să se concentreze, d-lor, și 
în dragostea cătră Dumnedeu și deaprfi- 
pele și prin acestea în desvoltarea și cul
tivarea simțului religios, în măsură tot 
mai mare, âr pe basa acestora acele stă
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ruințe să se continue și la desvoltarea fa
cultăților sufletesc! ale clerului și poporului 
nostru pentru-ca în lupta de esistențăși ai 
noștri să pdtă ține concurența, ce li-se im
pune. La tote acestea avem inse a con
lucra, d-lor, nu numai cu cuvântul, der și 
cu fapta și cu esemplul nostru, făcându-ne 
toți apostoli luminători ai clerului și popo
rului, învățându-1 cele bune și folositore 
șiferindu-1 de cele rele și păgubitore, după 
cuvintele sfintei scripturi: „țel ce va face 
și va învețaașa, mare seva chema înaintea 
lui Dzimnedeu*. 1

Pentru ca învățăturile ndstre să fie 
bine primite de ai noștri, este neapărat 
de lipsă, ca ceea-ce învățăm cu gura, să 
arătăm și prin faptele nostre. Așa de esem- 
plu: când sfătuim altora, să cerceteze mai 
regulat biserica și să țină cu totă tăria 
convingerii la ea; când sfătuim să țină 
cu tărie la sfintele aședăminte bisericesc? 
și la dai inele religiose, atunci mai întâiu 
noi să facem ceea-ce sfătuim altora, sciut 
fiind, cum-că esemplele sunt mai atrăgă- 
tdre și mai rnișcătore, decât vorbele, do
vedind și prin asemenea fapte dragostea 
nu numai cătră cler și popor, der si cătră 
biserică.

Este neapărat de lipsă asemenea lu
crare din partea nostră, d-lor, constatat 
fiind, că numai cultura religiosă-morală 
feresce pe dmenî de lucrări rele și păgu- 
bitdre și îi conduce la lucrări bune și fo- 
lositore, apropiindu-i tot mai mult de 
Dumnedeu, și prin Bl de binele temporal 
și de fericirea eternă.

Fiind convins, d-lor deputațî, că și 
d-v3stră tot asemenea simțiți tote acestea, 
și că sunteți însuflețiți de dorul de a vă 
pune tote puterile în serviciul causei, la 
care v’a cliiemat încrederea clerului și a 
poporului, și implorând și din ace-st loc 
binecuvântarea cerului asupra nostră și 
asupra lucrărilor nostre, dechiar sesiunea 
sinodului nostru archidiesan ordinar pen
tru anul 1902 de deschisă".

*
Cuvântarea a fost ascultată cu deo

sebită atențiune și flască pietate de cătră 
deputațî și a fost întâmpinată cu aclamărî 
de „să trăiescă".

După acesta Escelența Sa a desem
nat notarii provisori. Din cler pe Dr. E. 
Cristea și M. Voileanu, ăr dintre mireni 
pe Dr. Bologa, Dr. Șenchea, Dr. Radu și 
S. Moldovan.

Făcendu-se apelul nominal se con
stată presența a 43 de deputațî și astfel 
sinodul se declară capabil de a aduce con
cluse valide.

Urmeză alegerea definitivă a birou
lui și a diferitelor comisiuni, în carî s’au 
ales, cu puține modificări, tot membri din 
anul trecut.

După-ce s’au împărțit raportele con
sistoriale diferitelor comisiunî, Escelenția 
Sa ridică ședința la orele 12 și jumătate, 
anunțând ședința proximă pe Marțî, în 
diua s-tului Georgiu, după s-ta liturgie.

Escelența Sa a întrunit apoi la prân4 
la ospitala sa masă 24 deputațî.

Rep.

Iarăși un articol al baronului 
Banffy.

In numărul cel mai nou al revistei 
„Magyar Kozelet" baronul Banffy urmeză 
cu desvoltarea ideilor sale de „bărbat de 
stat" într'un articol întitulat: Politica de 
naționalități ungară și „Statul de drept/ 
— Etă, ce scrie faimosul ex-ministru-pre- 
ședinte:

Este de resolvat așa-der problema, 
decă statul ungar va pricepe și va pute 
să devină un adeverat stat național? 
Dela acesta resolvare depinde cestiunea 
existenței nostre în viitor. Astădi, când 
în tdtă Europa este predominant curentul 
formațiunilor naționale, fără resolvirea 
acestei probleme statul ungar nu pdte 
ave nici un viitor(!). Este prin urmare 
cestiune de existență, ca problema se fie 
resolvită, și pentru acesta — căcî nu se 
pdte a nu voi ținta — trebuesc alese și 
aplicate acele mijloce, carî necondiționat 
asigură ținta.

Statul ideal, după teoria teoreticianilor 
dreptului public, este statul de drept. Aceș
tia ne presentă acest stat ca un ideal și 
anunță, că fără stat de drept nu există 
îndreptățire de existență a unui stat. Ei 
nu iau în considerație, că pe când pe de-o 
parte este neîndoios, că organismul de 
stat, care realisăză principiul suprem: ega
litatea de drept și asigură drepturile fie 
căruia, este ținta, la care trebue să tindem, 

— un stat, care se află în stadiul desvol- 
tării, nu pdte se fie stat de drept. Așa a 
fost pretutindenea și așa este și în statul 
ungar.

In timpul, ce a precedat formațiunile se
colului XVIII și XIX, în luptele francese, 
carî au creat unitatea germană, nu statul 
de drept a fost, cel ce a creat. Statul de 
drept teoretic, decă peste tot este posibil, 
era numai, său putea numai să fie resul- 
tatul acelei lupte, care a urmat în stat 
tendinței, ce a realisat egalitatea de drept. 
Eu admit, ba chiar declar, că crearea sta
tului de drept ungar trebue să fie ținta 
nostră finală, însă numai ținta finală, care 
să fie reservată timpului, când statul na
țional unitar maghiar va fi deja creat și 
asigurat.

Adî, după cum s’a spus, nu pot exista 
în Europa, decât state naționale, și decă 
noi înainte de crearea statului unitar na
țional maghiar căutăm idealul statului de 
drept, vom pute fi un stat, pote chiar un 
stat de drept, înse nu putem fi stat na
țional unitar maghiar.

Isvorele sentimentului național, basele 
lui, scopurile lui, nu le putem esplica, tre
bue numai să le înțelegem și înainte de 
tote să le simțim. Nu putem să-i scrutăm 
basele, nu putem să le dăm o esplicație, 
der totușî seim cu toții, că simțind împre
ună cu poetul, care dice că

„A nagy vilăgon, e kiviil
Nincsen szămunkra hely." 

(în lumea cea largă, afară de aicî, nu esistă 
loc pentru noi), numai în a doua linie ne 
alipim de pământul care ne-a născut și 
hrănit, în prima linie însă ne alipim sen
timentului limbei naționale maghiare, care 
ne legă de acest pământ.

Baronul Iosif Eotvos țlice, că „ex
periența arată, că aceia, cari în sciințele 
de stat ocupă primul loc, pe terenul po
liticei practice, arareori justifică așteptările. 
Gausa este, că cei ce se ocupă mult cu 
ideile, înclinația acesta o transmit și pe 
terenul politicei practice, aicî însă nu se 
cere prevederea consecințelor îndepărtate, 
ci utilisarea imediată a relațiunilor exis
tente."

Aplicând acestea la referințele un
gare. nu se pdte lucra cu teorii înțelepte 
de drept public, ci cu mijlocele practice 
potrivite pentru crearea statului național 
maghiar. Aceste mijloce trebue să ser- 
vescă la întărirea societății unitare ma
ghiare, să asigure progresul economic și 
cultural și să scotă în relief în tote ma
nifestațiile vieții publice unitatea națională 
și caracterul maghiar național al țării.

Să nu ne înțelegem însă fals, căcî 
din tote acestea nu urmeză politica bru
talității, seu a lesiunei dreptului, din acesta 
urmeză numai, că în vieța publică ungară, 
se nu se manifeste nimica, ceea-ce ar slăbi 
caracterul maghiar al statului național ma
ghiar în lăuntru seu în afară și ar face 
posibilă în statul ungar desvoltarea unei 
alte culturi, de cât a celei maghiare, căcî 
orî-ce progres cultural, care nu sprijinesce 
unitatea națională, înmulțesce numai for
țele disoluțiunei.

Nu este permis, ca aspirațiunele de 
limbă și cultură națională să se manifeste 
în așa fel, în cât idealul statului unitar 
național maghiar, care nu pote fi limitat, 
decât de autonomia provincială acordată 
Croației, se fie înlăturat ca țintă finală, 
căcî în acest cas, problema, care alcătu- 
iesce basa existenței în viitor, nu se pdte 
resolvi.

(Va mina.)

Kossuthistii si „Gott erhalte".1 1 77

Am semnalat deja, că în ședința dela 
1 Maiu a dietei, kossuthiștii au înscenat 
erășî un mare tărăboiu, un scandal, tră
gând în discuțiune și dinastia. Vom da, 
în resumat, cele ce s’au petrecut în nu
mita ședință.

Ratkay L: Geea-ce a spus ministru, 
de honvedî despre armată, nu pdte decât 
să facă, să roșescă de rușine tot Maghia
rul adevărat. Majoritatea, spre rușinea 
țării, l’a aplaudat. Tinerii maghiari sunt 
desbrăcațî în șcdlele de cadețî de maghia
rismul lor. E o mare nenorocire, că la 
națiunea acesta (maghiară) lipsesce con- 
sciența de sine, n’are bărbăție și nu cu- 
tdză a pedepsi un astfel de tratament. Mi
nistrul de honvedî a pus erî națiunea ma
ghiară pe acelașî nivel cu naționalitățile, 
când i-a negat supremația. țRakosi V: 
Mareșal Veselovsky) Imnul „Gott erhalte" 
revolteză pe Maghiar, și totușî ministrul 
de honvedî îșî află o plăcere în el. In 
cântecul acesta se cuprinde o adevărată 
umilire, amintirile, ce sunt legate de el 

nu pot fi îndepărtate. De ce a ordonat 
ministrul de honvedî, ca musicile militare 
se cânte imnul acesta, când apare undeva 
domnitorul? După-ce văd, că zadarnic ne 
adresăm guvernului în cestiunea acesta, 
apelez la tinerimea maghiară, apelez la 
toți membrii națiunei maghiare, ca ori unde 
vor audi cântecul acesta, fie că e de față 
Regele ori alt membru din casa domnitore, 
se nu tolereze a-se infama demnitatea na
țiunei, se demonstreze în contra lui și se 
fluere. Orî-ce meșteșugită ale lui Krieg- 
hammer și Fejervary, vor fi însă zadar
nice. Gând va sbura odată de-alungul țării 
strigătul: Libertate, libertate! pot veni ei și 
armatele lor, cu „Gott erhalte"; tinerimea va 
fi acolo, unde.va audi libertatea.

Br. Geza Fejervary: Tinerimea ma
ghiară e mult mai înțeleptă și mai tacti- 
căsă, decât să pornescă după astfel de 
vorbe.

R akosi V: Doi principî din casa dom- 
nitore petrec în Budapesta. Unul din ei a 
participat Ia deschiderea „clubului-aeronau- 
tic“ și a și plecat c’un balon. Când presiden- 
tul clubului l’a salutat în limba maghiară, 
el a răspuns: „Regret mult, că nu vorbesc 
limba provinciei". („Ich bedaure sehr, dass 
ich die Landessprache nicht spreche"...) 
Și acest prinț n’a fost moștenitorul Sia- 
mului, ci archiducele Leopold Salvator. 
Limba maghiară însă nu e „Landessprache", 
ca cea boemă, slovacă, rutenă seu croată, 
ea e limbă de stat. Ce mirare, decă în 
astfel de împrejurări, ministrul Fejervary 
glorifică pe „Gott erhalte", deși acest „Gott- 
erhalte" e ceva trist pentru noi, căci de 
câte orî națiunea a plâns,, s’a cântat „Gott- 
erhalte". Ungaria valoreză totuși atâta, 
ca pentru posesiunea ei membrii dinas
tiei să învețe o limbă destul de frumosă, 
cinstită și poetică (!)

Br. Geza Fejervary: Cum-că archi
ducele Ludovic Salvator s’a folosit de es- 
presiunea „Landessprache", acesta nu e o 
crimă așa de mare. In cele din urmă ea 
pdte fi considerată de un lapsus, și nu se 
pdte pretinde, ca orî-cine săfolosescă tot- 
deuna terminii legalî (J'eoty A: Se’nvețe 
unguresce) Motivul principal pentru care 
am luat cuvântul este vorbirea d Iui Rat
kay. El a adresat tinerimei maghiare un 
apel față de care declar, că numai sub 
scutul imunității....

Ratkay L: Pentru insulta acesta pre
tind satisfacție dela d-1 președinte.

Br. Fejervary: In fața națiunei fac 
responsabil pe d-1 Râtkay pentru cașul, 
când uiiul seu altul din tinerime ar fi se
dus... (Strigări: Du-te în Viena! Trebue 
chiemat la ordine.)

Ratkay L: Cer cuvânt, pe motiv de 
insultă personală.... Orî-cum așî judeca ces
tiunea. lucrul se presentă așa, că decă eu 
n’așî fi deputat, n’așî fi avut curagiul a o 
spune. Declar prin acesta, că voiu căuta 
prima ocasiune, ca eu sd fiu cel dintâiu, 
care în fruntea tinerimei se demonstrez în 
contra lui „Gott erhalte".

Acesta parte a ședinței s’a sfîrșit în 
mijlocul unui mare tumult.

Procesul falsificatorilor de bani.
(Ooreap. part, a „Gaz. Trans“.)

T rgul-Mureștilui, 3 Mairt 1902.
Ședința a doua.

Ședința a doua se începe la ora 9 
dim. și se continuă cu ascultarea acusa- 
ților dintre care unii sunt dațî judecății, 
pentru-că au ajutat la falsificarea biletu
lui de 100 românesc și alții, că l’au pus în 
circulatiune.

Arsenie Budac, acusat, spune că 
nu scie nimic de falsificarea de banî, că 
pe Ressel nu-1 cunosce, numai i-a audit 
de nume. E ginerile lui Tănase Tarcea, 
der locuiesce în alt sat. N’a dat banî, n’a 
fost tovarăș, și n’a fost amestecat cu nimic 
la falsificarea banilor românescî.

P. Ihicurenciu spune, că ducendu-se 
la Tarcea în grădină, a vădut, că acesta 
a aruncat un pachet pe care el, Petru, l’a 
ridicat; a vădut în pachet nisce hărții al
bastre, pe carî nu le^a cunoscut ce sunt; 
a ținut pachetul în șerpar totă diua și 

sera l’a ascuns în fân. Când a venit fra- 
te-său din România, i-a dat lui acele bi
lete și vădându-le, acela i-a spus, că sunt 
banî românescî bunî.

La confruntare, Tarcea susține, că a 
dat în mână pachetul cu bilete lui Bucu- 
renciu și că i-a spus, că sunt bilete din 
cele făcute de Gănduleț.

Martorii.
Să procede la ascultarea martorului 

Ion Lazăr, cârciumar în Porcesc! și Fran- 
kovski Frânez, carî amândoi declară, că 
la 7 Martie 901, a venit un om, care a 
dis, că se numesce George I<5n Solomon 
din Cârța Nr. 46, ca să schimbe un bilet 
de 100 lei; i-s’a schimbat pe 93 corone. 
Lazăr adauge, că după cât-va timp un 
zaraf din Sibiiu i-a spus, că biletul e fals 
și a reclamat la gendarmî. S’a făcut cer
cetare și la Cârța Nr. 46 nu s’a găsit ni- 
menî cu numele de Solomon. Numai mai 
târdiu a vădut pe acel ora la judele ins
tructor și-l cunosce.

Somat se spună, decă acel om este 
între acusațî, îi privesce și arată pe 
Tănase Tarcea. Tot pe Tănase îl arată, 
ca fiind George Solomon, și Frankovsky.

Max Ressel, fabricatorul biletelor 
false, care a fost condamnat la Ploiesci, 
povestesce, în limba germană, tote peri
pețiile falsificării biletului de 100 lei ro
mânesc, apoi fiind confruntat cu acusații 
declară:

Lui Nicolae Lichirie, că dânsul, Li- 
chirie, l’a chemat de trei orî, sub diferite 
cuvinte, der în realitate, pentru a falsifica 
banî, că i-a trimis bani ca se vină, că a 
întocmit asociația de opt pentru a falsi
fica biletul de 100, că l’a trimis pe Res
sel la Viena, împreună cu Ion Munteanu 
pentru a cumpăra aparatele trebuitore, că 
a întocmit instalarea în pădure pentru a 
lucra falsul.

Lui Tarcea îi spune, că acesta, nu 
Gănduleț, a luat cele 80 bilete false ca 
să le schimbe și că Ressel, înainte de 
a-le da lui Tarcea în mână, i-le-a numărat 
și împachetat.

Lui Schiopu, că el a dus, la pădure 
cu căruța sa aparatele și că a cumpărat, 
cu banî dela sine al doilea bilet bun de-o 
sută, care a servit ca model.

Lui Giiirca îi spune, că atuncî când 
i-a dat cele 40 bilete false, Ressel i-a 
spus, că sunt false și adauge, că Giurca, 
după-ce s’a întors din Bucurescî, i-a spus 
că a schimbat unul, care apoi a fost re
cunoscut ca fals și că pe cele-lalte le-a 
lăsat lui Minea Iliescu.

Minea Uiescu, asemenea condamnat 
la Ploiesci, istorisesce cum Giurca i-a dat 
pachetul de bilete, spunendu-i, că sunt 
falsificate de Ressel, mărturisesce, că i-a 
dis atunci: „va să dică voi tot ațî falsi
ficat bilete", făcând prin acesta alusiune 
la alte încercări anteridre și că Giurca 
i-a răspuns: „nu eu, fiind-că eram în puș
cărie, ci cei-lalțî le-au falsificat".

Să mai ascultă martorii Gomșa Bu
dac, Arsene și Ion Pădureanu.

Ședința se ridică la ora 6'/h
Ședința a treia.

D. procuror Gyarfas susține acusa- 
rea arătând în amănunt faptele săvîrșite 
de fie-care acusat și cerând pedepsirea lor 
aspră și esemplară. Renunță însă la acu- 
sare contra lui Arsenie Budac, pe care 
Ressel nu l’a cunoscut.

D-l S. Damian, advocat, desvoltă 
unele fapte, care vădesc culpabilitatea 
acusaților. D-șa declară asemenea, că 
nu-șî însușesce acusarea contra lui Budac.

Apoi advocații, în număr de 9, ple- 
deză fie-care pentru clientul său.

La 12'/2 ședința se ridică, anunțân- 
du-se continuarea ei la S’A ore.

Tribunalul intră în deliberare.
La S'/2 c5re, ședința se redeschide și 

d-1 președinte, Schuller Iosef, dă cetire 
sentinței prin care sunt condamnați:

Nicolae Lichirie la 7 anî temniță grea, 
socotindu-șe în aceștî 7 și anul de pre- 
vențiune, și la 5 anî de interdicțiune.

Tanase Tarcea la 6 ani temniță grea, 
socotindu-se și anul de prevențiune și la 
5 anî de interdicțiune.
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Ion Munteanu, Lazar Munteanu și N. 
Schiopu la câte 5 ani de temniță grea, 
în care se socotesce și prevențiunea și la 
câte 5 ani de interdicțiune.

Ion Giurca la 4 ani temniță grea, în 
care intră și prevențiunea și 5 ani de in
terdicțiune."

Nicolae Șelaru la ll/2 an, în care in
tră și prevențiunea și 5 ani de inter
dicțiune.

Petru Bucurenciu la 8 luni și la 5 
ani de interdicțiune.

Laslo Lazarievici la 3 luni și la 3 
ani interdicțiune.

Arsenie Budac este achitat.
D-l procuror declară, că face apel 

pentru mărirea pedepsei date lui Giurca 
și Ion și Lazar Munteanu și pentru mic
șorarea pedepsei lui Schiopu.

Bucurenciu și Șelaru se declară mul
țumiți.

Advoeații anunță apel.
D-l procuror cere ca condamnații să 

fie ținuți în închisore pănă la judecarea 
apelului.

Advoeații solicită punerea lor în li
bertate.

Tribunalul, deliberând, decide:
Bucurenciu și Șelaru sunt lăsați li

beri pănă la judecarea apelului: cei-Ialți 
Inse vor rămâne arestați.

Ședința se ridică la 6 ore.
— u.SOIRILE DILE1.

— 22 Aprilie v.

„Corda Fratres“. In scurt timp va 
ieși de sub tipar raportul despre activita
tea Secțiunei Române a F. I. A. S. „Corda 
Fratres“ dela început (1898) pănă în 31 
Martie 1902; un volum menit a da tote 
informațiunile necesare în cestiunile, ce 
ne ating în legătură cu „Gorda Fratres". 
Va fi deci acesta un Vademecum indis
pensabil pentru toți acei, cari doresc a fi 
-orientați asupra acestor cestiuni și în în
tâiul loc pentru conducătorii consulatelor 
și pentru acei, cari se vor pregăti a lua 
parte la congresul cel mai apropiat, care 
va ave loc în Budapesta. Fiind-că acti
vitatea, ce împrejurările o impun direc- 
țiunei Secțiunei Române, reclamă cheltueli 
enorme și chiar raportul va costa o sumă 
considerabilă, pentru acoperirea în parte 
a acestei sume se fixeză prețul acestui 
raport la 1 Leu pentru România, 1 coronă 
■pentru Austro-Ungaria și 1 franc pentru 
străinătate. Pentru a se pute orienta 
asupra numărului de esemplare, se des
chide subscriere cu prețul indicat mai 
înainte. Prețul esemplarelor subscrise este 
a-se înainta pe adresa d-lui Lucian Bolcaș, 
Wien Viii Iosefstădter-strasse Nr. 34.

Reconstruirea fortărețelor rusesc!. 
Diarele poloneze primesc din Varșovia 
iscirea, că un ucaz imperial ordonă recon
struirea tuturor fortărețelor dela hotarele 
'dinspre Austria și Germania, având a-se 
•cheltui 420 miliăne de ruble.

Aniversarea răsboinlui indepen
denței. Tote regimentele din România, 
•cari au luat parte la resboiul independen
ței, vor trimite la 10 Maiu la Bucuresci 
•câte o companie cu drapel, spre a lua 
■parte la defilare. Regimentele, cari mai 
.au drapelele dela 1877, vor primi altele 
none, er cele vechi vor fi puse în museul 
.arsenalului. Drapelele cele nouă, înainte 
•de-a fi predate trupelor, vor fi bine-cu- 
ventate de I. P. S. S. Metropolitul-Primat, 
'în presența Majestății Sale Regelui și a 
tuturor înalților demnitari ai statului, în 
pavilionul, care se va ridica pe piața Ro- 
■mană. Trupele vor defila apoi cu acele 
•drapele.

Botezul copilei „România". Am 
.adus scirea, că în sala de ondre a casăr- 
,mei regimentului 4 Ilfov Nr. 21 de in
fanterie din Bucuresci, locotenentul suedez 
Landegren, atașat pe lângă acest regi
ment, șî-a botezat o copilă a sa dându-i 
numele de „România“. Nașii fetiței au 
'fost: d-l colonel Hiotu, care a ținut-o în 
«brațe în numele ofițerilor, er luminările 

de d-l sub-locotenent Popescu, cel mai 
tînăr ofițer din regiment, și de mama mare 
a fetiței, adecă de mama d-nei Lande
gren. Serviciul botezului s’a oficiat în 
limba francesă, de cătră pastorul bisericei 
protestante, d-l Hăcht. După sfîrșirea ser
viciului, s’au adus felicitările; apoi d-l co
lonel Anghelescu, comandantul pieței, 
fiind de față la ceremonie, a dat brațul 
ddmnei nașe, er ceilalți ofițeri au dat 
brațul celorlalte domne presente, condu- 
cendu-le în sala de scrimă a reg., frumos 
împodobită cu ghirlande de brad și dra
pele tricolore și transformată în bufet, 
unde s’ă servit asistenților bombdne și 
șampanie. Musica reg., sub comanda d-lui 
maior IvanovicI, a intonat înainte de bo
tez cântecul rugăciunei, er după ceremo
nie diferite alte arii. D-l colonel Hiotu a 
cetit, în timpul serbărei, o depeșă din 
Stockholm trimisă de ofițerii regimentului 
suedez, din care făcea parte d-I Lande
gren, și prin care mulțumesc, d-lui colonel 
Hiotu pentru marea ondre și simpatie, ce 
ofițerii români au arătat camaradului lor. 
După aceea d-l colouel a oferit d-lui Lan
degren un pergament, iscălit de toți asis
tenții și de pastor, și care va servi drept 
amintire a serbărei. S’au ridicat toasturi 
în sănătatea părinților copilei.

Arestarea unui student în aparta
mentele Țarinei-veduve. La Petersburg 
a produs mare sensație faptul următor: 
Vinerea trecută Țarina-văduvă Maria, re- 
îritorcându-se împreună cu Țareviciul, 
marele-duce Michail, la palatul Anikow, 
traversa o sală a apartamentelor sale pri
vate, atunci când zări în scobitura unei 
ferestre pe un individ, care, cu tote că 
era îmbrăcat în livrea de Curte, dădu de 
bănuit prin atitudinea lui sfiosă. Țarevi
ciul puse mai multe întrebări acelui in
divid, care se încurcă cu totul ; marele- 
duce scăse spada și impuse necunoscutu
lui a nu se mișca, pe când Țarina dădea 
alarma. Alergară damele și alte personagii 
ale curței, cari arestară pe acel individ. 
Făcându-i-se perchisiție, s’a găsit la el 
un briceag și o sticluță cu un lichid 
incolor, care va fi analisat. Individul n’a 
opus nici o resistență, a refusat însă să 
spue numele și profesiunea lui. După as
pect pare a fi un student în vârstă de 24 
ani. Nu se pricepe, cum a putut pătrunde 
el în apartamentele private ale Țarinei- 
mame.

Starea semenătnrilor în România. 
Din telegramele sosite aprdpe dela toți 
prefecții ministerului de interne resultă, 
că din fericire, semănăturile n’au suferit 
aprdpe de loc în urma ploilor abundente 
și a frigului excesiv din dilele trecute. 
Totuși, rapița fiind mai sensibilă frigului, 
nu se pot încă precisa stricăciunile, ce a 
suferit, decât mai târdiu. E adevărat însă, 
că pomii înfloriți au suferit forte mult. 
La ministerul de interne se lucreză la un 
tablou în privința stărei sămănăturilor în 
țeră, în urma ploilor și frigului din dilele 
din urmă. Acest tablou va fi înaintat M. 
S. Regelui, conform dorinței espriinată de 
Majestatea Sa.

La Arsenalul armatei române se 
fac pregătirile necesare pentru banchetul 
ce va ave loc la 15 Maiă și va fi dat de 
ofițerii de artilerie, cu prilejui aniversarei 
a 25 anî dela resboifi. Atelierul, în care 
se va da banchetul, va fi frumos decorat 
și va fi luminat ă giorno.

Râsboiul sud-african i-a costat pănă 
acum pe Englesi 5 miliarde 625 milione.

Groznica resbunare a unui bărbat 
gelos. Un anume Post, care are o fermă 
nu departe de Tonawanda, în statul New- 
York, s’a scăpat de nevasta lui în chipul 
cel mai barbar, care se pote închipui. 
Forte gelos pe nevasta lui, Post se certa 
adesea cu densa, acusând’o de infidelitate. 
Deunăzi, după o scenă violentă, brutalul 
bărbat o legă de un stâlp al staulului și 
învălind-o într’o pânză roșie, asmuți asu
pra ei un taur înfuriat. Numai cu o sin
gură lovitură de corne, sărmana victimă a 
fost ucisă.

Omorîtă de un gâscan. Copila Elena 
Silivestru, din comuna Guliancâ, județul 
Rîmnicu-Sărat, pe când se întorcea acasă 
dela nisce rude, a fost întâmpinată de un 
gâșcan, care a trântit-o jos și a bătut-o 
cu ciocul în cap pănă ce a omorît-o.

Băile Eforiei, cari au fost închise 6 
dile, se deschid erășl cu (jitia de astăzi.

Furnisare de încălțămite pentru 
honvedi. Ministrul ung. de honvedl a 
luat hotărîrea de-a da meșteșugarilor din 
patrie furnisarea încălțămintelor, și anume 
a 16'300 de părechi bocoance și 6700 pă- 
rechl ghete ușăre. Prețul unei părechi de 
bocoance este 10 cor. 15 bani, al ghetelor 
ușore 8 cor. 65 bani. Marfa gata este de 
a-se înainta cel mai târdiu pănă la sfîrși- 
tul lui Martie 1903 la depositul de mon- 
ture din Budapesta. Relativ la timbrarea 
ofertelor, s’a dat favorul de a-se pune 
timbru de-o coronă pe cola, ori câți ar fi 
semnați pe ea. Meșteșugarii, cari fac oferte 
individuale, fie-care trebue se pună< timbru 
de 1 coronă. Ofertele sunt de a-se înainta 
cel mult pănă la 1 Iunie a. c. la camera 
de comerciu și industrie din Brașov.

Conferința învățătorilor
rom gr. or. din districtul Brașovului {protopopiatele: 

Brașov și Treiscaune.)

Ședința V (20/1V a. c. 8—12 ore a. m.).
S’a ținut cu anii V și VI de școlă o 

lecție practică tot din sciințele naturale. 
D-l Domeție Dogar, învățător în Săcele, a 
tractat cu acești ani de școlă tema: „Sa- ) 
rea comună". — Ou ceilalți ani de școlă 
s’a purces ca și la lecțiile precedente.

D-l Dogar, un brav învățător, asciut 
să-și predea tema alesă cât se p6te de in
tuitiv și să o facă elevilor interesantă, 
având un bun metod de predare.

Conferența a fost fdrte mulțumită 
cu lecția practică, ținută de d-l Domeție; 
ea l’a întâmpinat cu „se trăescă“ și pen
tru deplin succesa lecție a decis se i-se 
aducă mulțumită protocolară.

A urmat o mică pausă, după care 
conferența s’a ocupat cu stabilirea ma
teriei de predat din sciințele naturale 
elevilor unei școle poporale de ale nostre 
cu 6 ani de școlă.

Comisiunea (d-nii învățători din Să- 
cele), însărcinată să statorescă acest ma
terial, luând de b'asă normativul școlar și 
esperiențele sale pedagogice, și-a presen- 
tat raportul prin d-l referent Lepedeanu. 
— Conferența a primit raportul cu unele 
mici modificări.

In conferența din anul trecut se ale
sese o comisiune permanentă, care se stea 
în continuă consfătuire asupra îmbunătă
țirilor pe teren școlar.

D-l președinte actual, ca membru al 
acestei comisiuni, comunică, că ea s’a cu
getat la redactarea unei foi pedagogice 
și întrâbă conferența: „Care ar fi modali
tatea cea mai practică după care s’ar 
pute înființa și susține o fdie pedagogică, 
așa ca esistența ei să fie asigurată pen
tru tdte timpurile ?“

Conferența decide în principiu re
dactarea unei atari foi și unanim se an- 
gajeză a o sprijini moral și material. 
Planul însă se fie pus în lucrare numai 
după-ce comisiunea permanentă se va fi 
pus în înțelegere cu conferențele din 
celelalte cercuri și numai după-ce vom fi 
asigurați de primirea sprijinului moral, 
der mai ales material al conferențelor din 
mai multe cercuri.

Cu acestea programul pentru acest 
an s’a exhauriat și d-l președinte încheie 
conferența, mulțumind membrilor de față 
pentru participarea seriosă și activă în 
întreg decursul ei.

D-l (j. Ludu îi mulțumesce pentru 
tactul și prudența, cu care a condus con
ferența și pentru dragostea adevărată, ce 
a arătat-o întotdeuna pentru propășirea 
dascălimei nostre, er conferența îl întâm
pină cu repețite „să trăescă“ și decide 
a-se lua act la protocol despre bunul tact 
și înțelepciunea, cu care ne-a condus.

R.

NECROLOG. Subscrișii cu inima în
frântă de durere anunță consângenilor și 
amicilor din depărtare, cum că prea bunul 
părinte, socru și moș. Vasiliu Lazăr (le 
Purcăreți, protopop tractual, asses, consis., 
paroc al beneficiului inferior din Apșia de 
mijloc și membru al congregatiunei co- 
mitatense, după un morb îndelungat, în al 
67-lea an al etății și al 34-lea al văduviei 
sale, provădut cu sfintele sacramente ale 
moribundilor, în 24 Aprilie 1902. șl-a dat 
nobilul său suflet în mânile Creatorului. 
Osămintele scumpului defunct se vor as- 
truca după ritul gr. cat. Luni în 28 1. c. 
la 2 <5re p. m. în grădina defunctului la 
acel loc, care spre acest scop, încă în 
vieța sa el singur și’la ales.

Apșia-de-mijloc, 24 Aprilie 1902. Fie-i 
țărâna ușdră și memoria binecuvântată! 

Andrei Lazăr de Purcăreți, Alexandru, 
Susana, ca fiii și fică. Vasilina Hosszu, de 
Kis-Nyires, Anna Ivasco de lood, Marga- 
retta baronessa Sztojka de Szala ca ginere 
și nore. Juliana Lazăr de PurcărețI, La- 
urentin, Ilie, Vasiliu, Alexandru Gabriel, 
Helena Hosszu de Kis-Nyires, Alexandrina, 
Iosif, ca nepoții și nepote.

— Ana Vesalon născ. Popa, a 
încetat din vieță, Marți în 16/29. Aprilie 
la dra 1 ndptea în al 54-lea an al etății 
și al 34-lea al fericitei sale căsătorii. 
Rămășițele pământesc! ale reposatei s’au 
înmormântat Vineri în 19 Aprilie v. la 12 
dre a. m. în cimitirul român gr.-or. din llteu. 
O jelesc Alesiu Vesalon, paroch gr.-or., ca 
soț., Eugenia, Nicolae și Virgil, ca fiică, 
ginere și nepot. Maria și loan, ca frați. 
Iosif Bogdan, ca cumnat. Aurel, Ecaterina 
și Emilia, ca nepot și nepote.ULTIME SOIRI.

Londra, 5 Maiu. Pressa englesă 
este din nou forte optimistă în pri
vința încheierii păcii cu Burii. Se 
afirmă, că dintre 34 comandamente 
bure, 14 s’au declarat pentru pace.

Diverse.
Telegrafia fură sirmă peste ocean 

Se scie, că vaporul transatlantic „Phila- 
delphiau a plecat dela Poldhu în Corn- 
walles (Anglia), ducând pe Marconi. La 
Poldhu era o stație de telegrafie fără 
sîrmă cu trei-decl de catarguri, înalte de 
câte 70 de metri și cu un alternator cu pu
tere de 38 de cai. „Philadelphia" a stat în 
timpul călătoriei în legătură cu stația de 
plecare, schimbând cinci depeși, cea din- 
tâiu la 400 km. dela capul Lizard și cea 
din urmă la 2500 km. Er litera S a fost 
depeșată la depărtare de 3400 km. Și li
tera S nu s’a înregistrat numai telefonic 
ca la data întâia, ci a fost chiar tipărită 
pe fășia de hârtie a receptorului din Ame
rica! Marconi spune, că nici nu trebue la 
stațiile lui telegrafice catarguri mai înalte 
fie ele cât de depărtate, ci că numai pu
terea curenților trebue se fie destul de 
mare. Mai spune, că undele electrice se 
comunică prin eter fără a-se ține semă 
de bulbucătura pământului, cu curente 
destul de tari s’ar pută trimite depeși în 
în jurul pământului. Cetim în diarele stră
ine, că Pierpout Morgan și alții au făcut 
un sindicat, care a cumpărat cu vre-o 
8,000,000 de lei invențiunea lui Marconi. 
Au de gând se lege prin stațiuni — Mar
coni Alasca cu Japonia, Alasca și San- 
Francisco cu Haway și cu Filipinele etc.

Celor ce se interesesă pentru loteria 
de clasă se recomandă zarafia institutului 
„Naționale Wechselstuben Actiengesell- 
schaft11 în Budapesta, căci abstrăgend dela 
aceea, că câștigurile cele mai multe s’au 
făcut cu losuri cumpărate d’acolo, apoi și 
cauțiunea de 330,000 cor. depusă de Ins
titut la direcția loteriei, oferă deplină ga
ranție pentru împlinirea exatăa obligamen- 
telor cătră cumpărătorii de losurî. Comi- 
tenților din provincie la dorință Institutul 
le plătesce câștigurile cât de mari, prin 
mijlocirea băncilor din provincie, seu case 
de economii, fără provisiune ori spese.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipogralia A. Ftoeșîanu“ 
slin îlraițov, 

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

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

resați pană la cțhia pertractării ofer
telor în oficiul economic orășenesc 
între firele 8—12 a. m.

Brașov, 1 Mafii 1902.
Magistratul orășenesc.

Bursa de Bucuresci

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 
Maryina la Solfenno șl Lissa“, inte
resanta și eminenta conferentă, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francisc Huger 
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 ș- ilustrațiu 
nea mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. (plus 6 b. porto.)

„Pintea VitezuU, tradițiunl legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Rtteganul. 
Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
u-nde a umb at Pintea. Prețul 40 bani plus 
6 bani ^oito. -

„Românul in sat și la ostef 
Aoesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-l Joan Pop Retegani-l, cunoscutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

„David Almășianuu, schițe bio
grafice de Ioan Popea. Broșura aeâsta, pre
santă și multe momente de însemnătate 
istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„Reflexluni fugitive11 la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Lâszlo înt:tulat „Az 
olâh nyelv es nemzet megalakulâsa', scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 4J bani. (-|- 56 p.)

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

„Pentru memoria lui Avram 
lancir, apelul dat cătră ministerul de in
terne D. Perez 1 prin dl Dr. Amos Frâncu 
in causa for.duhii pentru monumentul iui 
lănci.'. Prețul < sta 1 cor nă. In România 
2 lei plus 5 bani porto.

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de IheriDg traduci re de Teodor V Păcâ- 
țian. Prețul 2 cor. (-|- 10 b. port >).

„țăranul român și ungur din 
ArdeaU, studiu psihologic poporal de I. 
Paul. Pr.-țul 1 cor. (-j- 6 b. porto).

Mănăstirea Patna in Bticov na de 
Iraclie Pommbescu. Pr. țnl 20 b. (-(- 3 b. 
porto.)

din l Maiu 1902

Valori 3<§
rO

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă.................... •:'7O *p[.-OCt 95.‘/2
„ „ Impr. 1892 . . . B n lau.-lnl. 97 -
„ ,. din 1893 • . . . 5 „ » n 97—

„ 1894 int. 6 mii. Apr.-oci. 83?/.
„ „ Impr. de 321/, mii. 4 „ lau.-lul. 88?/.
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 „ » n 85.7.

„ Impr. de 2<4 m. 1890 4 „ n » 85-7,
Impr. de 45 m. 1891 4 „ n n 86-/,
Im. de 120 mii. 1894 4 „ 85,''.

„ Imur de 90 mii. 1896 4 n >» n 85.'/,
Oblig, de Stat, (Cor.v. ru-aie) Mai-Nov.

„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
„ comunei Bucuresci 1S-)B 5% lau.-lnl.

„ din 1884 5 n Kai-Nov —,—
n din 1888 0 n luu.-Dec. —.—
„ din 1890 6 „ Mal-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 „ laa.-Iol. 95?/.
Scris, fonciare rurale din 18'.-0 4 „ H4 7»

urbane Bucuresc 6 „ 63—
„ ,, >, w- 5 n >? n 77.—

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 „ n 0 —, --
V.JN, —

Banca Rom. uit, div. fr. 12.81 50'1 150 v.
Banca Națion. uit. iv. 84.— 5C0 int~. v. —i—
Banca agricolă.............................. 500 150 v. 2290
Dada România uit. div. 115 lei 200 intr.v. 255.-
Naționala de asig. uit. div. lei 43 2.0 167—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 2,0 396. -
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 399—
Soc. rom. de hârij.e uit.------ 10I . —.—
„Patria4 Soc. de asig. uit. 4 11 100 —.—
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —.—

’’ ” ” ’’ 2 em ? 1000 n n
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 n n —.—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 1)0 1 10 0 » »
Sociat. p. cunstr de Trâmaxs 200 n n —.—
20 franci aur............................... — —
Fabricile Unite de gazâse. . . 12

S r <i ni ji t ii r ■ :

Banca na-, a Rom. 6°/o Faris .... 3“/o
Avansuri pe efecte 7'.. P i ersburg . . l>7„
Banca agricolă H0°r Berlin .... b—
Londra .... 3 - Belgia . . . 3-
Viena......................... 37, Elveția .... 37,

Cursul la bursa din Viena.
Din 5 Maiu n. 1902

Renta ung. de aur 4('/0......................120.20
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97.75
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 121 20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4*/ 2"/n. 101.30 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 121.20 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale croate-slavone . 
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghediu . 162 50 
Renta de argint austr....................... 101.70
Renta de hârtie austr........................... 101.60
Renta de aur austr................................ 120.40
Losurî din 1860.................................... 153.50
Acții de-a!e Băncei austro-ungară . 15.98
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 687.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 671.—

NapoleondorI.......................................19.09
Mărci imperiale germane . . . .117.27’/.^
London vista..................................  240.30
Paris vista.......................................95.4 2*/ 2
h’ente austr. 4°/0 de corone . . . 99 6'1
Note italiene.................................. 93.45

193-1902 
vâgrh. szăm.

. 97.30

. 97—

. 203.50

Cursul pieței Brașov.
Din 6 Maiu n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vând. 19.02
Argint român. 18.40 „ 18.44
Napoleond’orL n 19.- „ 19.10
Galbeni Ti 11.30 „ 11.40
Ruble R isescl n 126.— „ 127—
Mărci germane îi 58.50 w •
Lire turcescl V 10.72 n •
Scris, fonc. Albina 5°/c 100.— „ 101—Arveresi hiritemeny.

Alulirt birosâgi vfigreliajtfi az 1881. evi LX t.-ca. 1902. §-a firtel- 
meben ezennel kfizhirrfi teszi, bogy a zernestikir. jârâsbirfisâg 1899 evi 
Sp. 627/18 szâuiu vfigzese kfivetkezteben Dr. Lem’finyi Jeno brassfii ug/- 
vfid âltal kepviselt bdraiîa P. I. Nicolae almăsraezoi lakfis javâra Sdraila 
Măria ferj, *- eter 6s t. almăsmezoi lakfisok ellen 800 kor. s jar, erejeig 
1902 evi Mârczius hfi 17-n foganatositott kielegitesi vfigrehajtăs ut)An 
le foglalt 6s 799 kor. becsu.lt kbvetkezfi ingfisâg k, u. m. tebenek, juhok, 
sertestk, stb. nyilv mos ărverfisen eladatuak.

Mely ărverfisnek a Zerneati l-ir. jârâsbirfiaâg 1902-ik evi V. 92/2 
szâmu vegzese fulytân 800 kor. tokekoveteles ennek 1899 fivi Januâr 
hfi 20 napjâtOl jârfi 8% kamatai, es ossze'-’en 426 kor 04 fillerbea bi- 
rfiilag măr megallapitott koltsegek erejfiig Almăsmezfin Sdraila Anna 
fis Măria lakâsân leendo eszkbzlesere 1902 Mâjus ho 13 ifopjânak deleloti 
II orăja hatâridoul kitiiz.etik 6s ahhoz a venni szâudekozfik oly meg- 
jegyzessel hivatnak meg, hogy az erintett ingosâgok az 1881. evi LX. 
t. ez. 107. es 108. §.a ertelmeben kfiszpenzfizetes mellet, a legtfibbet 
igfiionek, sziiksfi.g eseten becsâro aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârveiezendfi ingfisâg. kat măsak is le es feliilfog- 
laltattâk, es azokra kielfgitfisi jogot-nyertek volna, ezen ârverâs az 1881.. 
evi LX. t. cz. 120 §. firtelmeben ezek javâra is elrendeltetik

„Suppleoc Libellus Valachorum11, 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
ce cătră episcopii Bob și AdamovicI în 
numele poporului român din Trausilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românesc,ă 
făcută de profesorul Dr. E. IDianig, Sibiiu, 
„Tipografia11 societate pe acțiuni. Un esem- 
plar broșat costă 1 coronă (plus 5 bani 
porto). Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mweșiauuu.

„Castelul din Carpațl1, roman din 
vieța poporului român din Ardeal, de Jules 
Vtrnr, tradus de d-l Dr. Victor Omșor cu o 
prefață, de Dr. Eliă Diianu (Tiparul „Tipo
grafia14 societate pe acțiuni Sibiiu). iic. află 
ăz rtruțare la T’poaiafvi rA. Hliireși'inuu 
Hi v. Esemplarul broșat ediț. poporală 
1 cor. fi11, broșat ed. de lux 2 cor 40 (plus 
10 b. porto), legat 4 tor. (plus 20 b. porto). 
O carte forte interesantă, care n’ar trebui 
să lipsescă de pe masa nici unui Român.

Bursa de mărfuri din Budapesta 
din 1 Maiu 1902.

Semințe
Cuali- 
r, at ca 
per 

Hect.

Prețul por
100 chilograme

delft pânîl la
Gfrâu Bănățenesc . . . 8.0 9.25 9.4 0
Grâu dela Tisa . . • • 80 9.20 9 30
Grâu de Pesta 80 9.20 9.80
Grâu de Alba regală . . 80 .— .—
Grâu de Bâcska .... 80 —
Grâu unguresc de nord . S-O ,—
Grâu românesc 80 —

Oualî-
Semințe vechi Soiul tfttea Prețul per

ori none por 
Hoct. lOC chiLograme

dela pan & la

Săcara . . . 0—72 7.25 7.55
Orz . . . Dutreș. . 60--62 6.80 7.20
Orz. . . . de rachiu 62- 64 610 6.20
Orz, . . . de bere . 64—66 5,«0 5 95
Ovăs . . .
Cucuruz . . bănățen . 75 — —'
Cucuruz . alt soiu . 73 ■—.— — •'—
Cucuruz . .
Hirișcă . ,

,n n
4.5? 5—

Producte div. Soiu 1 O u râul

dela până
Săm. de trifoii': Luțernă ungur. 0 48— 5t—

„ transilvană 11 8<— 42—
n „ bănățenă d 45.~ 48—

„ ro.șiă to —.— —
Ulei de rapiță rafinat duplu H —
Ulei de in . —.— —.
Unsdre de porc dela Pesta 0 56.75 57.25

dela ț.eră . • — —
Slănină sventată . ■i7.2o 47.75
Prune .... din Bosnia 0 - .—

Lictar .... Slavon și Serbia
0d ___ t___ ____

Nuci . . .
din Serbia în s. H 17.50 18—
slavon nou Ol

Gogoși. . . sfirbesc
n din Ungaria . —.—

Miere . ... ungurescl. 0 —.— —
serbescl . —.— —. -

Ceră .... brut . . —.— —
Spirt ... Drojdiuț.e de s.

i’

510,1—1.

Kelt Z ernes ten, 1902 fivi Aprilie ho 26 napjâ,n.
HUSZAR VILMOS, 

kir. bir. vegrehajto.

Mulți au fost favorisați de noroc cumperând un los dela noi! 
iu<»tes*ia  de cSassă reg. wng. gjrâwsL

Oferă cele mai bogate șanse de câștiguri. Oin

100.000 Losurî 50.0008e
Cel mai mare câștig1 eventual

1 Pronii» 600.000, I iftstig ă 400.000 ,200 000, 2 â 100 000, 1 ă 90 000, 
80.000, 70.000. 2 îi 60.000, i â 40 000 5 â 30 000, 1 îi 25 000, 7 â 20.000, 
3 ă 15.000, 31 ă 10.000, 67 îi 5000, 3 â 3000, 432 â 2000, 763 ă 1000, 
1238 ii 500, 90 â 3000, 31700 â 200, 3900 ă 170, 4900 a 130, 50 a 100, 

3900 â 80, 29bO ii 40 Adecă:
13,160.000 corone. Trei-spre-<|ece milione 160 000 corone.

Intrega întreprindere e pusă sub supravegherea statului.
Prețul original al BwsasrâSoa’ stabilittdupă plan Clasa I.:

Penlru o optime (’/g)1 fl. —.75 seu cor. 1.50; pentru un patrar ('/.,) fl. 1 50 seu cor. 3.— 
„ „ jumătate('/2)fl. 3— „ „ 6.-; „ „ întreg (%) fl. 6.- „ „ 12.-

Se trimet cu ramburs seu pe lângă trimiterea sumei înainte. Liste oficios© se es- 
pedâză după tragere. Planuri ofi iose gratis.

Ne rugăm comande do losurî originale a se trimite direct la noi până inW
Cursul fesurilor private

din 30 April 19G2.
Filialele:

Publicare de ii citație cu oferte.
Pentru ase da în aifireprisă astir- 

tarea cu 250 petri drept semne de 
graniță pe hotarul comune Brașov, 
se va ține la 21 Ma u a. c. 10 orc 
a m. o licitație cu olerte în oficiul 
economic orășeni sc, 1*  c-re se in- 
x ită ti.ți de amatorii de astfil antre- 
prinderi

Condi ținui le de ofertare și con- 
dițiunile pentru pertractarea oferte
lor, precum și cele pentru asortare, 
so pot lua în vedere de cătră inte

Basilica...............................
Credi-f
Clary 40 ii- m......................
Navig pe Dunăre.
Insbruck .....................
Krakau ..........................
Laibach..............................
Buda....................................
Fa’fiy....................... ■ • •
Crucea roșie austriacă

„ „ ung. . . .
„ „ ital

Rudo f......................... .....
Salm....................................
Salzburg...............................
St. Geuois .....................
Stanislau ....................
Trientine 4’/,% 100 in. c.

4»/0 50 ... .
Waldstein..........................

„ de 10 fraud . .
Banca li. ung. 4U,„ . . .

cump. nde

i‘J 05 20 10
138 437—
173 — 177—
— —-
84. 89—
76 — 78—
71- 78 -
---- - —

193— <00—
187.— 19-
57.25 58 25
29 60 30 60
80— S3 —

286 240—
79. _

270. - 280.-
—- _ __ ...

425- 429—
42.50 44 50
62— (58 —
o5 - 37 —
—.—

a. c» **̂̂ 1A ■ tSrH' f &
casă de bancă 

Budapest, VI Theresienriag 46/a

WaitznciTiitg*  4. 
iVEaaae«asaarssBg ass". SS. 
_IE!i saSse^Sus-KESg- 5-S.

Multe și forte mari câștiguri am solvit noi prea st.imaților noștri cliențl și 
>.nurae in timp scurt teste cinci ș' jumătate milione de corone.

Scrisore de comandă de tăiai.

cc

c

Domnuhs IL T 6 O 6 K > O-, Budapest.
Binevoiți a trimite .............  Losurî originale clasa I. a Loteriei de clasă

reg. ung. împreună cu pianul oficial.
Surra, de fl I a se lua cu ramburs, ur- 1 (Ce nu convine

I meză cu mandat postal. J se ștergeți).

.....................................................................................................      i «.Ai. .

Tipografia A. Mureșiauu. Brașov.

becsu.lt

