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^egociările pentru pact.
In cjilele din urmă se c|icea, că 

cestiunea învoielei economice între 
Ungaria și Austria a luat de-odată 
un caracter forte acut. Se vorbea 
chiar de-o crisă apropiată, de demi- 
siunea iminentă a ministrului-preșe- 
dinte austriac Koerber. ba se cre
dea, că crisa se va estinde și asupra 
Ungariei. Dela Rosaliile gregoriane 
încoce înse, s’au răspândit soiri, cari 
iac să apară situațiunea ceva mai 
puțin încordată.

Atât «fiarele oficiose din Viena 
cât și pressa guvernamentală din 
Budapesta ved în împrejurarea, că 
Dr. Koerber va pleca acji la Buda
pesta, ca se continue negociările 
pentru pact și pentru tractatul va
mal și comercial cu ministru-preșe- 
dinte unguresc, un semn favorabil. 
Deja se vorbesce de necesitatea unui 
compromis între guvernul austriac 
și unguresc, pentru care compromis, 
se dice, s’a întrepus însuși monar- 
chul.

Ca în tot-deuna, când e vorba 
de o învoială, care e impusă de îm
prejurări și dă de piedecl însemnate, 
fie-care din cele două părți contra- 
hente pune vina pe cealaltă, că în
voiala nu se pote încheia. Așa și în 
cașul de față din partea Austriaci- 
lor sunt învinuinți cei din Ungaria, 
că umblă să profite de situația cea 
încurcată interidră austriacă, pentru 
a storce dela ei mereu concesiuni 
tot mai onerose; 6r guvernul ungar 
la rândul seu învinuesce guvernul 
austriac, că agită în ascuns pentru 
formarea unei coalițiuni a tuturor 
partidelor din imperiu în contra pos
tulatelor îndreptățite ale Ungariei.

Adevărul este, că în Austria, cu 
tote divergențele cele mari dintre di
feritele partide, în cestiunea pactu
lui economic, se manifestă o solida
ritate suprindătdre. Germanii, ca și 

Ceh;:, Polonii, Slovenii etc. sunt în 
cestiunea învoelii cu Ungaria de-o 
singură părere. Toți di° °ă ou mai 
merge ca pănă acum, că Austria 
trebue să-și validiteze postulatele sale 
dictate de interesele ei cele mai de 
frunte industriale și economice, in
tern ple-se apoi orî-ce se va întâmpla.

Totuși trebue a-se recunosce, că 
împrejurările reale de a<jl apasă asu
pra ambelor părți atât de tare, în
cât trebue să facă cele mai estreme 
încercări de-a ajunge de-ocamdata 
măcar la o înțelegere asupra Gestiu
nilor principiare ale pactului. Cu 
tote acestea dificultățile ce se opun 
învoielei nu se micșoreză. Koerber 
cere scut vamal de ajuns pentru in
dustria austriacă. Ministrul-președinte 
unguresc vrea să scutescă industria 
ungară și nu se învoiesce deci cu 
pretensiunile prea mari austriaco. 
Tot așa de puțin se pot înțelege cei 
doi primi-miniștri cu privire la vama 
pentru cereale și vite, apoi în cestiu
nea băncii și a dărilor de consum, 
în fine cu privire la tariful vamal.

Szell s’a angajat prea mult cu 
cunoscuta sa formulă și cu d.eclara- 
țiunile sale făcute înaintea parla
mentului, că va sta neclintit pe 
lângă postulatele ungare și că nu va 
lăsa să fie atins nici un drept al 
Ungariei, așa că forte cu anevoieva 
pute face concesiunile cerute de gu
vernul austriac. Ce va întreprinde 
acesta, dâcă nu-i va succede a dobeudi, 
în sensul dorințelor generale ale po- 
pulațiunei austriace, un pact mai fa
vorabil, erăși nu se pote sci.

Situațiunea rămâne der, ori cum 
am lua’o, forte critică și se pot 
nasce cele mai grave încurcături, 
cari ușor pot duce nu numai la o 
o crisă a dualismului, der și la o 
catastrofă economică-financiară a în- 
tregei monarhii. Dela resultatul ne
gocierilor de acuma dintre Koerber 

și Szell va atârna forte mult ce di- 
recțiă vor lua în cele din urmă lu
crurile.

„Gott erhalte" interdis? Săptămâna 
trecută au fost mari serbări în Budapesta. 
Au participat Majestatea Sa, mai raulți ar- 
chiduci și archiducese, membrii din înalta 
aristocrație, membrii diplomației etc. Cu 
tăte că jocul cavaleresc (scene de pe timpul 
lui Matia Corvinul) a fos deschis cu im
nul „Gott erhalte" cântat de musica honve- 
descă, totuși publicul — dice „Magyaror- 
szâg" — l’a ascultat cu capetele desco
perite. La a doua representație n’a mai 
fost așa. Aceeași fdie spune, că din ordi
nul Majestății Sale „Gott erhalte“ nu s’a 
mai cântat. Cronica mai spune, că archi- 
ducele Oitoprivia curios la musică, de ce nu 
cântă imnul la sosirea monarchului? Atunci 
i-s’au dat lămuriri și archiducele Otto se 
fi dis: „Acești Maghiari drăcoși sciu să 
stdrcă totul"....

De întorsătura acesta cei mai satis- 
făcuți sunt kossuthiștii, cari seim, ce tă- 
răboiu înscenară pănă și în dietă în con
tra imnului. Ei își die acum, că numai ac- 
țiunei lor are să mulțumescă „nația", că im
nul atât de „urgisit" nu se va mai cânta, 
er „Egyetertes" speră, că „Gotterhalte", 
care s’a cântat în 15 Maiu, a fost cel din 
urmă la o serbare cu caracter național 
maghiar, unde Majestatea Sa apare ca 
rege al Ungariei.

Noi credem, că bucuria „patrioților" 
e prematură.

Regele Alfonso cătră armată. „Mo
nitorul oficial" din Madrid publică vorbi
rea, ce a adresat’o regele Alfonso armatei 
și marinei. Regele a dis între altele:

„Când iau comanda supremă a ar
matei și marinei de resboiu, împlinesc o 
datorie, care-mi umple sufletul c’o mare 
satisfacțiune. Vă salut ca rege, ca gene
ral, ca Spaniol și ca soldat. Curagiul, pu
terea făptuirii și perseveranța, disciplina 
și patriotismul, sunt calități, cari ve îm
podobesc spre salutea și binele patriei. 

Voiu fi între voi, cu tot sufletul meu. In 
momentul pericolului voia fi totdeuna cu 
voi și decă odată istoria va vorbi despre 
voi, ea va aminti și numele meu. Implini- 
ți-ve totdeuna datoria spre gloria patriei, 
și atunci puteți conta la iubirea regelui 
vostru".

Rusia și cestiunea Eirmilian. 
Sinoviev, ambasadorul Rusiei la Constan- 
tinopol, a comunicat patriarchului ecume
nic, că în urma atitudinei agresive a Bul
garilor, a intervenit pe lângă Pdrtă, pentru 
amânarea confirmărei metropolitului Firmi- 
lian. Declarația lui Sinoviev a produs o 
penibilă impresie în cercurile ortodoxe din 
Constantinopol. Pănă acum nu se scie, 
ce atitudine va lua patriarchul Ioachim 
al IlI-lea, care își vede diminuat presti
giul în acestă luptă cu Exarhul bulgar.

Ce mai dice baronul Banffy?
— Urmare. —

„In cadrul acestei discuțiuni n’avem 
de gând a ne ocupa cu legăturile econo
mice, pe de-oparte pentru-că ele din punct 
de vedere național-maghiar n’au decât o 
importanță derivată, — der și pentru-că 
lipsa de prospecte a tratărilor economice 
nesfîrȘite, lasă deschisă cestiunea, decă n’a 
sosit timpul, ca și noi, cari atât din punct 
de vedere economic, cât și din punct de 
vedere al intereselor politice ale Ungariei, 
dorim păstrarea necondiționată a legături
lor economice, să ținem timpul de po
trivit — având în vedere nestatornicia 
acestei nesiguranțe și efectele ei dăună- 
tore —, în care părăsind punctul nostru 
de vedere de pănă âcuma, cu tdte. desa- 
vantagele eventuale și, precum sperăm, nu
mai temporare ale separațiunei economice, 
se adoptăm punctul de vedere al separa- 
țiunei economice permanente, care decă 
altminteri nu, der prin stabilitatea sa ar fi 
mai avantagioș? Nu o spunem acăsta din 
convingerea unei hotărîrl definitive, ci 
din frica pentru viitor ; și nici nu o spu-
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Bibliografia vechiă.
(Din seeolii 1? și 18.)

Continuare.

Pe fața 3—5 urmeză predoslovia 
adresată „Presimțitului și de Dumnedeu 
alesului păstoriți Kyr Atanasie Archiepis- 
copul și metropolitul scaunului Belgradu
lui, al Vadului, al Maramureșului, al Sil- 
vașului, al Făgărașului și a totă țera Ar
deiului și părților țârei unguresci, Vidicului 
Chioarului, Sulagiului și al Grasnei ca 
unui adevărat stăpân, și după darul Du- 
chului sfânt părinte sufletesc plecate în
chinăciuni".

In acesta prefață subscrisă de „a? 
sfinției tale mic și plecată slugă Mihaiu 
Istvanovici, tipograful tuex ungrovlachia“, 
arată vorbitoriul, că două lucruri sunt mai 
bune și mai lăudate în lume: folosul și 
facerea binelui de obște și ârăși câștigarea 
numelui nemoritor. ț)ice apoi, că aceste 
două le-a făcut metropolitul, făcând bine 
cu tipărirea cărții de învățătură și câști- 
gându-șl prin acesta nume nemoritor, că 
nu a cruțat ostenele și spese întru mijlo
cirea tipărirei, ca se aibă și bisericele din 

Ardei acâsta carte, — ajutat fiind metro
politul în întreprinderea sa și de onoratul 
protopop George, notarășul Dăenului și de 
Râtz Istfân Kisfalud odorbirăul Belgradu
lui, dela care lucru nu a lipsit nici ajuto
rul dat dela „prealuminatul și înălțatul 
biruitoriu al totei Ungrovlachii, Ioan Cons
tantin Brancovenul Basarab Voivod^ și 
care pe dânsul (tipograful Mihaiu Istva- 
noviciii) l’a trimis în Ardâl meșter pentru 
lucrul tipografiei, spre slușba metropolitu
lui și a sfântului săbor.

Acesta e pe scurt cuprinsul predos
loviei, după care pe fața următore (a 4-a) 
se reproduc 5 citate: unul dela loan 
Evang. V, 39; 2 din apocalips: XVI, 15, 
XXII, 13, 14; și 2 din epistola la Corint. 
XVI, 13; și XIV, 19; de aci încolo pe 
fața următore a cincia (întâia paginătă cu 
nr. 1) — avend în frunte un clișeu cu chi
pul d-lui Christos în mijloc, de-adrepta 
Pavel și de-a-stânga loan — se face, în
ceputul căzanielor — ca și în cele două 
cărți de mai ’nainte — cu căzania la Du
mineca vameșului și a fariseului. Foile 
numai pe partea l-a sunt paginate cu nu
mărul curent dela început pănă în cap.ăt, 
dela 1 pănă la 415; are prin urmare atâ
tea foi, câți numeri. Textul pe pagine e 

cuprins într’un cadru de linii, cari de-a- 
supra și în partea din afară sunt dupli
cate, ca la partea II a edițiunei din țera 
rom. tipărită în mănăstirea Deal.

Căzaniile sunt în același șir ca și în 
cele-lalte două edițiuni, începând cu Du
mineca vameșului și a fariseului pănă la 
Dumineca XXXII după Rosalii (pag. 271). 
Terminându-se aci periodul Duminecilor 
nemijlocit — înainte de a-se începe caza- 
niele sărbătorilor — stă tipărită rugăciu
nea s. mulțămita acesta:

Mărire și laudă să dăm neîncetat 
împăratului ceresc, care ne-a ajutat,
Din început pănă aici cartea de am tipărit, 
Și a tdte domineci am făcut săvârșit, 
De aici încă-lfl rogăm șe ne spodobescă 
Și cu ajutoriul său se ne’nvrednicescă, 
Oa și a praznicelor se ajungem sfîrșire 
Și eră să-i dăm slavă făcând mulțărriire.

După aceste versuri se încep apoi 
pe pag. 272 căzaniele dela sărbători pănă 
la pag. 409, eră dela pag. 410—413 este 
scara seu cuprinsul căzanielor sub titlul 

; Pinax, seu „însemnare pentru tdte căzaniele 
' ce sunt în cartea acesta". Pe pag. 414 e: 
! „A tipografului cătră cei-ce se vor întâm
pla se cetescă bucurie", unde, după da
tină, — după-ce poftesce bine cetitorilor, 

cere iertare de cum-va a greșit, „căci pre 
multe locuri, nu precum în izvodul cel 
vechiu, a lăsat, ci a schimbat au fața cu
vântului, au a vremei, au a mai scădut 
(omis), au a mai adaus, nu cu socotelă ca 
să facă strămutare în potriva*) sfintei scrip
turi, au în rânduiâla dogmelor, ce ține 
pravoslavnica biserică a răsăritului, au 
arătându-se mai iscusiți în sciință, decât 
cei-ce de întâiă au tocmit isvodul cărții 
acesteia, ci mai vârtos, unde a mai adaus 
câte ceva, a socotit mai spre întărire. 
Causa, că cei de mai ’nainte, unde au 
avut mărturii, nu au citat din ss. scripturi 
fiând lucru anevoios de a precepe atât 
spoitorilor de căzanie, cât și ascultătorilor, 
asemănându-se ca și când ar spune ore- 
cine unui om strein vre-un drum, și se fie 
închis într’o casă, se nu vadă cu ochii în 
cătrău îndrepteză: și eșind de acolea să 
nu aibă nici un folos. In urină-și cere ier
tare pentru erorii de tipariă și scăderile, 
ce ș’ar ivi „pentru-că și tipariul a fost 
forte vechiu și tocit la acesta lucruu, și se 
rdgă ca cetitoriul să îndrepte nepunându-i 
în ponos.

După terminarea și subscrierea tipo-

Cuventul din text „împotrivă" e esplicat 
în margine cu „alenul". 
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nem, ca un fel de directivă, care se se 
urmeze numai decât, ci numai ca un ce, 
care mai curând său mai târdiu va trebui 
cumpănit, — căci nesiguranța ne-a adus 
deja la marginea ruinului și nu mai pu
tem aștepta. Acesta însă este numai o 
observație incidentală, care propriu dis, 
nu se ține de obiectul nostru.

Ocupându-ne din punct de vedere 
maghiar-național și chiar și numai din 
punct de vedere politic cu acestă ces- 
tiune, putem constata în mod neîndoios, 
că astădi în totă Europa domineză ten
dința, de-a forma state naționale. (Unde, 
d-le baron? Fără îndoială, unde sunt ele
mente omogene, seu cel puțin, unde ele
mentul omogen este în majoritate sdro- 
bitore. Der nici acolo nu se pote realisa 
acestă tendință din causa resistenței des
perate a minorității, care ține cu dinții la 
naționalitatea sa. — Red.). Și aici ni-se 
impune cestiunea, decă se pote resolva 
problema: decăpote și vre statul ungar se 
devină stat național unitar maghiar ? — și 
decă este apt spre acest scop dualismul 
creat la 1867 seu nu ?

Noi nu putem da la acâsta alt răs
puns, decât că: da.

Decă procedăm dela principiul, că 
condițiunea fundamentală a formațiunei 
dualistice create la 1867 este statul na
țional maghiar-unitar,— și că prin urmare 
în Ungaria supremația maghiară era ga
ranția aceluia (a dualismului. — Red.) și 
a servit la desvoltarea lui, — trebue să 
admitem, că atât voința Coronei, cât și 
aceea a națiunei a fost identică în acestă 
privință.

In urma acestei voințe identice s’au 
făcut legi, cari în interesul asigurării, a 
ajungerii scopului, deși nu în întregime, 
dâr totuși aproximativ, erau utile și cari 
tindeau de-a asigura ținta, realisabilă nu
mai în viitor.

Motivul, că progresul a fost forte în
cet și nu totdeuna conscient de țîntă, tre
bue să-l căutăm mai puțin în legislație, 
decât în esecutarea și aplicarea legilor. Le
gile despre instrucția primară, starea ci
vilă (matricule), instrucția obligătore a 
limbei maghiare, asilele de copii, școlile 
secundare, completarea salarelor învăță
torilor și preoților, numele localităților etc. 
dovedesce în de-ajuns, că în interesul des- 
voltării naționale pe basa raporturilor 
ndstre dualistice se pot crea legi și că 
suntem capabili de acesta; și că deși în 
ceea-ce privesce executiva este mult de 
dorit, nu se pote vorbi de vre-o limitare 
resultată din situația ndstră de drept de 
stat. Nu trebue să învinovățim deci nu
mai slăbiciunea puterii esecutive și lipsa 
ei de orientere, ci înainte de tăte însu
flețirea ndstră de foc de paie, care își are 

rădăcinile în caracterul nostru național, 
care nu ia în serios aplicarea principiilor 
trimbițate fără perseveranță. Societății 
maghiare, în privința acesta, i-se pot face 
multe reproșuri, — însă despre acesta cu 
altă ocasiune".

(Va urmai.

Biserica greco-catolică a Rușilor uniți 
din Galiția.

Piarul „Parlamentar'* 4 din Viena 
sub titlul de mai sus, publică în ul
timul seu număr un articol, pe care 
îl credem destul de interesant, spre 
a fi reprodus în cjiarul nostru. Eată 
ce scrie numitul cjiar:

grafului se spune datul dicend: „Tipări- 
tus’a acestă domnedeescă carte în s. me- 
tropolie în Belgrad, hramul s. Troițe, și s’a 
început în luna lui Martie la întâia di 
anul Domn. 1699 și s’a sfîrșit în luna lui 
Decemvrie în 20 de (jile același an“.

Urmând apoi azbuchile cirilice arată, 
că cu acestea s’au însemnat „tratazii“-\e, 
va să dică, după terminul Academiei rom. 
caietele, cari după cum spune tipograful, 
s’au perondat până a treia oră, lipsind 
din al doilea rend slova g, eră în al trei
lea ajungând numai pană la E. Cu totul 
se află tratazii 104, cari înmulțîndu-se cu
4, dau numărul paginelor de 416—1=415, 
câte sunt și foile în cartea întregă, afară 
de cele 3 dela început nepaginate.

In fine închie cartea cu următdrele:
„In ce chip cerbul doresce de isvorul 

cel rece
Și străinul de moșiă-și când aiurea pe7 

trece,
Și ca cel ce-i de furtună pre mare prea- 

supărat.
Și se r<5gă de pururea să vedă pământ 

uscat
Asemenea tipograful pentr’a cărții sfîr- 

șire
Lui Dumnezeu dă laudă, cântare, mul- 

țămire".
(Va urma.)

„înainte de asta cu două-deci de ani. 
lesuiții din Roma au obținut constituția 
apostolică „Singulare praesidium" datată 
din 12 Maiu 1882. Acesta conține între 
altele esempțiunea clerului regular gr.-cat?. 
de sub jurisdicțiunea episcopilor diecesani 
din Peremyșl și Stanislavov, precum și de 
sub acea a metropolitului din Lvov și în 
consecință subordonarea aceluia congre- 
gațiunei romane „de propaganda fide“, 
căreia în același timp i-s’a dat și. dreptul 
de-a numi pe prepositul călugărilor din 
Galiția.

Acestă disposiție însă era în contra
dicție cu bula papei Clemente VIII. 
„Magnus Dominus“ dela 5 Iunie 1595, cu 
bula papei Benedict XVI „Allatae suntu 
dela 26 Iulie 1755, cu scrisorea apostolică 
a papei Grigore XVI dela 10 Martie 1841 
și cu scrisorea apostolică a papei Piu IX 
dela 17 Martie 1856.

Congregațiunea „depropaganda fide“ 
esistă dela conciliul tridentin (1545—63) 
și decă nu corăspunde chemării sale, pote 
să fie ârăși desființată, eventual reformată, 
deore-ce nici în cadrul bisericei latine nu 
este considerată, ca ceva esențial,

Influența cu desăvârșire neîndreptă
țită și desastruosă a acestei corporation! 
asupra bisericei greco-catolice a Galiției 
provine dela apăsarea insuportabilă, care 
s’a esercitat și se eserciteză asupra ei din 
partea clerului polonez în general, și din 
partea Iesuiților în special. Nimenuia nu-i 
trece prin minte, a lua în apărare ca în
dreptățită influența congregațiunei „de 
propaganda fide“ asupra bisericei greco- 
catolice din Galiția, mai ales fiind-căacea 
influență, abstrăgend dela nelegitimitatea 
ei, nu pdte invoca pentru sine nici măcar 
consideration! teoretice de oportunitate.

Decă acestă congregațiune în ge
neral este destinată pentru propagarea > 
creștinismului, atunci influența ei asupra I 
afacerilor cercurilor greco-catolice ni-se 
presentă ca cel puțin de prisos; decăînsă 
scopul acestei congregation!, după cum 
s’a admis pănă acuma, consistă în răspân
direa doctrinei curate catolice, atunci 
acestă influință este din cale afară desas- 
truosă, deore-ce în direcțiunea acesta bi
serica greco-catolică a Galiției, decă au
tonomia ei ar fi respectată în cadrul con- 
dițiunilor de unire, decă organele ei și-ar 
desvolta activitatea lor spirituală nesupă
rate de necontenitele ingerințe ale nu
mitei congregațiuni în acestă autonomie 
și în ritul ei și decă și-ar pute nestinghL 
rite, consacra sfintei lor chemări tot timpul 
și totă puterea, atunci în cursul câtor-va 
decenii ar obține resultate mai mari, de
cât e în stare să obțină congregațiunea 
„de propaganda fie“ sub influența lesui- 
ților.

Directa subordonare a bisericei greco- 
catolice din Galiția sub congregațiunea „de 
propaganda fide“ a bisericei latine, involvă 
în sine violarea manifestă a baselor uni- 
rei și a legilor bisericesc! peste tot, căc! 
a) Hotărîrile conciliului tridentin privesc 
tot așa de puțin pe biserica gr.-cat. din 
Galiția, ca tote celelalte concilii ale bise
ricei latine, din care causă deja în instruct 
țiunea dată Iesuiților poloni se observă 
fdrte just, că Grecii n’au admis hotărîrile 
dela Trient.

O serie de hotărîri aprobate la 1595 
de cele mai înalte autorități ale bisericei 
și statului, în special condițiunea întrebu
ințării esclusive pentru t<5te timpurile vii- 

t<5re a dreptului canonic oriental, care nu 
cunosce nici călugăr! BasilianI, nici conci
liu Trientin, aveau dor tocmai scopul, de 
a împedeca, ca de unirea dogmatică să 
nu se facă abus în sensul de a introduce, 
în potriva convențiunei de unire, reguli 
rituale de ale conciliilor latine; b) căci 
exerapțiunea clerului regular dela juris
dicțiunea legală a episcopilor diecesani și 
chiar dela aceea a metropolitului, contra- 
dice spiritului și textului convențiunei de 
unire, ce conservă autonomia bisericelor 
grecesc! și tot-odată este violarea cea mai 
flagrantă nu numai a dreptului canonic 
răsăritean, ci involvă și violarea acelei 
condițiunl de unire acordată la 1595, în 
virtutea căreia clerul regular nici-odată 
să nu pdtă fi scos de sub vechea juris- 
dicțiune a episcopilor diecesani, din con
tră are să asculte de episcop! și să fie su
pus jurisdicțiunei acelora; c) căci directa 
subordonare a clerului regular greco-cato- 
lic din Galiția sub o corporațiune (congre
gațiunea „de propaganda fide“) a biseri
cei latine, involvâ întru atâta o violare 
flagrantă a baselor unirei, întru cât prin 
acesta pare a fi condiționată exempțiunea 
neperinisă a clerului regular dela episco
pii diecesani și propriu dis dela biserică, 
căreia este chemat a servi.

Diferitele colegii și congregațiuni ale 
bisericei latine, pentru biserica greco-ca
tolică a Galiției, în înțelesul convențiunei 
de unire, care'reserveză intactă autonomia 
bisericei grecesc! și chiar și în înțelesul 
condițiunilor speciale de unire dela anul 
1595, nu sunt de loc directive. Curia ro
mană pote după plac în fie-care moment 
să organiseze alt-fel, se reformeze, să di- 
solve, eventual să reînființeze instituțiu- 
nea pur latină a congregațiunei „de pro
paganda fide“.

Dăcă biserica gr. cat. a Galiției, res
pective metropolitul ei se adreseză con
gregațiunei „de propaganda fide“, acesta 
după regulă nu se întâmplă în afaceri de 
ale organismului, a disciplinei și a ritului 
bisericei greco-catolice peste tot, de vreme 
ce acesta este autonomă și prin urmare 
este obligată a respinge ingerența orga
nelor bisericei latine, ci numai în cașuri 
speciale de protecțiune, unde acestă cor
porațiune este în posiția, de a influință 
asupra Curiei romane.

Subordonarea directă a bisericei gre
co-catolice din Galiția sub congregațiunea 
romană de propaganda fide, violeză afară 
de acâsta legile statului, cu deosebire dis- 
posițiile patentului împărătesc dela 29 
Aprilie 1802 și a statutului ordinului dela 
31 Ianuarie 1803, mai departe a §§-lor 2, 
6, 14, a legii dela 7 Martie 1874. R. G. 
B. Nr. 50, și deja singură acestă împreju
rare dă bisericei greco-catolice a Galiției 
dreptul, de a-se feri de subordonarea con
gregațiunei streine latine „de propaganda 
fide".

După, două-deci de ani în fine se ri
dică clerul gr. cat. al Galiției, după-ce Ie- 
suiții poloni i-au aservit de-a binele, și pro- 
testeză energic. In diferitele protopopiate 
ale diecesei gr. cat de Lvov, Peremyșl și 
Stanislavov s’au votat resolution!. de a-se 
adresa Curiei romane cu cererea legitimă, 
ca biserica gr. cat. din Galiția, conform 
condițiunilor unirei, să fie liberată de tu
tela congregațiunei latine de „propaganda 
-fide.u Un memorand colectiv semnat de 
tote protopopiatele celor trei diecese se 
va adresa Curiei romane, cu rugarea, 
ca să se ridice printr’o constituție aposto
lică curatela congregațiunei de „propa
ganda fideu de pe biserica gr. cat. a 
Galiției.

Locuitorii băștinași ai Galiției în nu- 
mer de aprdpe trei miliăne, sunt puși alt
fel în alternativa: ori să-și pierdă sanc
tuarul național și cu acesta naționalitatea 
și prin urmare esistența, spre a-se contopi 
cu Polonii cari din timpuri vechi, le sunt 
odioși, ori renunțând la uniunea dogma
tică și reunindu-se cu biserica greco-orien- 
tală din Bucovina, se înlătureze pentru 
tot-dâuna din biserică ingerențele tutori
lor nechemați, în special a Iesuiților polo- 
nesi, și prin acesta să scape de peirea 
plănuită a vieții lor naționale.

SOIRILE DILEI.
— 0 (21) Maia.

Conspirație anarchistă. Regele Spaniei 
Alfonso XIII, abia s’a urcat pe tron, și etă 
că s’a descoperit urzirea unui complot 
anarchist contra lui. Agenția „Fabra" din 
Madrid anunță următdrele: „S’a descoperit 
un complot anarchist îndreptat în contra 
regelui. Șese anarchiști au fost deținuți, 
între ei un anumit Gabrielo Lopez, funcți
onar la o societate de asigurare. La locuința 
acestuia poliția a găsit cartușe cu dinamită. 
Lopez spune, că pachetul cu cartușele le-a 
căpătat dela un alt anarchist cu încredin
țarea, ca unul din ele se-l arunce sub tră
sura regelui, când va trece pe dinainte-i. 
Cei deținuți nu tăgăduesc, că sunt anar
hiști. “ Diarelele confirmă scirea acesta. Ele 
mai adaugă, că printre cei deținuți să află 
și un ascultător de medicină, un măsar, 
un culegător de litere și un zidar.

Concertul d-nei Vladaia în Orăș- 
tie. Ni-se scrie: Sâmbătă în 17 Main n. a 
avut loc la Orăștie concertul d-nei lrena 
de Vladaia, primadonă dela opera din Bu- 
curesci. A avut un succes splendid! Ar
tista a fermecat publicul cu prestațiunile 
sale admirabile și succesul ei mergea cres
când din punct în punct, er sfîrșitul, fă
cut cu o minunată doină poporală de iu
bire, audită de artistă dela un meșter cân
tăreț din cimpoiu, doină fermecătdre cân
tată de artistă acompaniindu-se însa-și la 
pian, ne-a răpit, încât ași pute dice, că 
ne-a scos pe toți din minți! Cine n’a par
ticipat la acest concert, are de ce să-i pară 
rău.... Părerea de rău însă și-o pdte re
para: D-na Vladaia, care avuse de gând 
să dea numai un concert aici, la rugarea 
inteligenței române ca să rămână încă și 
să dea și un al doilea concert, care să fie 
orecum poporal, și să putem duce și po
porul însuși ca să asculte pe o măiastră 
cântăreță a neamului, — s’a hotărît sere- 
mână și Dumineca viitore, în 25 Maiii și 
va da al doilea concert, cu program nou 
mai poporal, la care va fi dus și poporul 
din loc și din comunele vecine. Cei-ce își 
doresc o seră de plăceri artistice cum la 
noi numai rar au prilegiiî în vieță — se 
grăbesca pe Duminecă sera la Orăștie!

La concertul de Sâmbătă d-na Vla
daia a fost acompaniată la pian de d-na 
Maria Corvin, er d-șorele losefina Glodariu 
și Veturia Corvin au cântat o piesă pen
tru 4 mâni, dovedindu-se tustrele de dis
tinse pianiste. Er d-1 Gr. Savu, artist de
clamator dramatic, nî-a făcut o mare plă
cere prin declamațiile d-sale, și seriăăe și 
comice, predate în .chip perfect. Pe Du
minecă e gata cu un nou săculeț de spi
rituale declamațiunl. Frații Hățegani, în
șiși cultivatori și iubitori de musică, au 
prins prilegiul de a mai asculta pe d-na 
Vladaia, cunoscută de altfel d-lor dela un 
concert dat acolo, și au venit în număr 
frumos, domni și dame, la Orăștie, gustând 
erăși câte-va ore de plăceri musicale, și 
dovedind că sunt adevărați entusiaști pen
tru artă, alergând chiar departe pentru a-i 
aduce prinosul și a o gusta cu nesaț.

Jociui cavaleresc! în Budapesta. 
Vineri și Sâmbăta trecută s’a ținut în Tat- 
tersal din Budapesta jocuri cavaleresc!, la 
cari participanții — între aceștia mai multi 
archiduci și archiducese — s’au presentat 
în costume din secolul XV. La aceste jo
curi a asistat și Majestatea Sa monarchal, 
încunjurat de curtea sa și de aristocra- 
țime. Jocurile cavaleresc! s’au început cu 
o venătore de șoimi, după care a urmat 
un cadrill de curte și după aceea turni
rul: Dece cavaleri, îmbrăcați în zale, au 
venit pe rând, însoțiți de aprodii lor și 
după-ce fie-care a „rupt o lance" cu ad
versarul său, învingătorul a primit dela 
archiducesa Augusta laurii triumfali.

Regele Carol la Seminarul din 
Bucuresci. Regele Carol, însoțit de d-1 
colonel Mavrocordat, adjutantul regal, a 
visitat Sâmbătă la orele 5 p. m. seminarul 
central din Bucuresci. Suveranul a fost 
întîmpinat de I. P. S. S. Mitropolitul Pri
mat, încunjurat de înaltul cler, corpul 
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profesorilor seminarului și de d-I. Haret, 
ministrul cultelor. La apariția Majestăței 
Sale, corul dirigiat de d-1 profesor Teodo- 
.răscu, a intonat imnul regal. Suveranul a 
intrat apoi în capelă, unde preotul G. 
lordăchescu rosti o rugă pentru sănăta
tea M. S. Regelui și familiei regale. In 
cancelarie, părintele Nazarie, directorul 
seminarului, a presentat Regelui pe profe
sorii institutului. La 5’/2 Suveranul a înce
put inspecția claselor, punend diferite ces- 
tiuni. Suveranul a rămas pe deplin satis
făcut de răspunsurile căpătate. In urmă 
visitâ șalele de lucru manual, dormitorele, 
refectoriul. La drele 7, după-ce a felicitat 
pe părintele Nazarie, Regele însoțit de I. 
P. S. S. Mitropolitul Primat, de d-1. colo
nel Mavrocordat și de d-1. Haret, a.părăsit 
Seminarul. Regele a dispus, ca principele 
Carol să ia de două ori pe săptămână 
lecțiuni alături cu seminariștii, dela părin
tele Nazarie.

Nou atentat în Rusia. Din Vilna se 
anunță, că într'una din serile trecute s’a 
făcut un atentat asupra guvernatorului 
Wahl. Acesta eșind dela representația unui 
circ, un individ s’a apropiat de el pe la 
spate și a descărcat asupră-i două glonțe. 
Unul din glonte îl răni la mâna stângă, 
altul la brațul drept. Atentatorul fu ares
tat. El dice că se chemă Zeckert Hirsch.

Procesul de pressă dela Clușiiî, pe 
care l’a intentat d-1 Vasile Poddbă și’mem
brii din direcțiunea „Economului" contra 
lui ifj. Dr. Indre Lăszld, pentru calomnie 
prin pressă, a venit eri în fața curții cu 
jurați din Clușiu. Procesul nu s’a putut 
termina eri. Diarul „E—k“ vorbind despre 
d-1 Podobă îl recomandă ca pe un „fai
mos agitator daco-român". — Jurații vor 
înțelege....

Proinoțiune. Din Clușiu primim 
scirea, că d-1 Leontin Boroș, absolvent de 
sciințele juridice, a fost promovat la 17 
Maiu doctor iuris la universitatea din 
Clușifl.

Ministru destituit. Prințul George 
al Cretei a destituit pe ministrul său de 
interne A/imdwros din causa unui conflict 
al acestuia cu consulul rusesc.

Generalul Oftolenghi din armata 
italiană a fost numit pe diua de 14 Maiu 
ministru de răsboiu. Ottolenghi este jidov.

Lupta ca un urs. Mihail Humița din 
Rusca cu un fiu al seu, în etate de 13 
ani, culegea într’una din dilele acestea gă- 
teje în hotarul orașului Caransebeș, par
tea numită „Ogașu Horii." De-odată le 
eșiră înainte doi urși. Unul din ei a fugit, 
celălalt însă a sărit asupra lui Mihaiu, care 
n’avea la sine altă armă, decât un popor. 
Intâitî cu toporul, pe urmă pept la pept 
s’a luptat Romanul pană a reușit să trân- 
tescă pe urs și să-l rostogolescă într’o pră
pastie. Se înțelege, că în lupta acăsta voi
nicul Român a fost grav rănit.

Falsificatori de bani. într’una din 
dilele acestea a venit o cetă de Țigani la 
locuitorul Vas. Surducan din Ajton. Sur
ducan i-a primit și i-a ospătat. După ce 
se chirchiliseră, unul din Țigani chemând 
la o parte pe Surducan i-a spus, că decă 
și-ar pute procura o mașină, el ar fabrica 
bani să-i umple cu ei tdte hambarele. Sur
ducan i-a dat 120 cor. Vădend însă, că 
Țiganii nu vin la terminal promis, i-a de
nunțat la gendarmerie, care i-a prins și 
i-a dat pe mâna procurorului din Turda.

învățători bulgari arestați. învăță
torii bulgari din satele Florina, Castoria 
și Perlep din Monastir, fiind dovediți ca 
revoluționari, au fost arestați de cătră au
toritățile respective din ordinul guvernu
lui turcesc.

Mine de aur în Costești. Economii 
Alexe Mateiu din Costești și Avram Vlădău 
din Ludești au aflat în hotarul comunei 
Costești (comitatul Huneddrei, pretura Ol’ă- 
știei) minerale, cari conțin aur și argint, 
cum și grafit. îndată după acestă descope
rire numiți! și-au scos dela căpitanul monta- 
nistic din Zlatna 20 șurfuri (licență de 
esploatare). Deore-ce ei nu dispun de 

capitalul necesar, er cercetările de până 
acum ale lor dau prospecte de frumdsă 
rentabilitate, numiții|Alexă Mateiu și Avram 
Vlădău aduc la cunoscința publicului 
român, că bucuros ar întră în tratări cu 
capitaliștii români, pentru a se asocia cu 
ei în scopul esploatării terenului.

Șahul Persiei a sosit la Paris c’o 
numerosă suită. El face erăși un turneu 
prin orașele principale europene.

Gindiuă. Din Odorheiul-săcuiesc se 
scrie, că în diua de 19 Maid a bătut grin
dină, care a acoperit pământul cu un strat 
în grosime de 10 cm. nimicind t<5te se
mănăturile și pdmele, câte mai scăpaseră 
de îngheț.

Inundație. Se scrie din Vișeu, că în 
diua de 19 Maiu, părăul Rusului, care se 
varsă în Vișeu a inundat satul Havasmezo, 
a rupt poduri, a stricat drumurile și a cau- 
sat mari stricăciuni în însăși comuna.

0 vacă turbată. In hotarul Șimleu- 
lui Silvaniei s’a găsit dilele acestea o vacă 
turbată, care a rănit grav pe muncitorul 
cu diua loan Bana și s’a luat îngonădupă 
mai multe trăsuri. Vaca a trebuit să fie 
împușcată.

Comandantul bui* Iooste va țină 
conferențe și în orașele Oohalm, Sighi- 
șora, Reghin, Bistriță și probabil în Șin- 
cul-mare, Făgăraș și Agnita.

Mare concert militar. Duminecă, în 
25 Maiu, se va da în grădina dela hotelul 
„Pomul verde" (restaurator Sorea) un mare 
concert militar. In cas de timp nefavora
bil, concertul va ave loc în salonul de 
sticlă.

Inteligența și tinerimea română 
din Hălchiu, învită la producțiunea musi- 
cală, declamatorică teatrală, ce se va ține 
Duminecă, în 12 (25) Maiu 1902, în școla 
gr. or. română din loc. începutul la orele 7 
p. m. Prețul de intrare: locul I. 1 cor., 
locul II. 60 bani. Venitul curat este destinat 
pentru înființarea unei biblioteci școlare. 
Suprasolviri și oferte marinimdse se vor 
primi cu mulțămită și se vor chita pe 
cale publică.

De ale poliției nostre.
Căpitanul de poliție din orașul nos

tru se află în mare trebă. Foia ungurescă 
din localitate ne spune, că d-sa face cer
cetări energice în afacerea, pe care acestă 
foie o numesce „demonstrație antinia- 
ghiară", der care de fapt nu este decât o 
nouă dovadă de netact din partea orga
nelor subordinate d-lui căpitan. Se scie, 
că cașul cu cununile esecutale, ce au 
fost depuse pe mormântul poetului Andreiu 
Mureșianu, s’a repețit în două rânduri. 
Vineri polițistul de pază a întreprins ve- 
nătorea sa deja la 5 ore diinineța, alar
mând în mod forte nepoliticos pe locui
torii din casa de lângă cimitir. A doua di, 
Sâmbătă, polițistul a vedut, că pe mor
mânt s’a pus o nouă cunună, tot cu pant-1 
lică tricoloră, der de astă-dată șî-a lăsat 
timp,—pote a raportat cașul oficiului. Des
tul, că timp de 8 ore și jumătate, pană 
aprdpe de 2 ore p. in., pantlica tricoloră 
a fost păzită numai din depărtare de po
liție și numai atunci, când lumea se întor
cea dela prând mergând fie-care la trebile 
sale și când se adunaseră mulțî copii prin 
apropiere, acel polițist a pus în scenă ur
mărirea pantlicei de pe cunună.

Istoria, ce o 'povestesce foia ungu
rescă e atât de ridicolă, încât nici n’ar 
merita să o mai amintim, decă n’ar ave 
tendința se suspiționeze pe studenții „va
lahi", că ar fi vrut să aranjeze o „demons
trație antimaghiară" prin strigăte ainenin- 
țătdre. Se spune, că polițistul Ruszu 
Gyorgy ar fi fost terorisat de-o mul
țime mai mare de băeți de școlă, așa 
că n’ar fi cutezat să se atingă de pantlica 
tricoloră și a trebuit să alerge la postul 
cel mai apropiat, să aducă nu mai puțin de 
6 polițiști cu el.

Ați mai vedut bazaconie ca asta? 
Poliția alungată prin strigăte „demonstra

tive" de nisce copii necopți, — între cari 
se vor fi rătăcit pote și câți-va școlari, 
cari tocmai treceau pe acolo!

Acuma urmeză însă „tromful" lui 
„Br. L.“. Veniră 6 polițiști și totuși acești 
copii avură curagiul — după cum dice ra
portorul ei — să arunce cu pietrii în 
aceste organe ale siguranței publice. Asta 
e totuși prea multă fantasie șovinistă, care 
după informațiunile nostre nu corăspunde 
de loc adevărului.

Aflăm, că în adevăr au fost citați și 
câți-va școlari români la poliție și că ar 
fi fost cu mare rigdre ascultați. Așteptăm 
să vedem, ce resultat vor da cercetările, 
cari ar trebui să se îndrepteze înainte de 
tdte contra polițiștilor provocători, și după 
aceea vom răspunde și la insinuarea ne
sărată a foiei maghiare brașovene, că co
lorile roșu-galben-vănăt de pe cununi, ar 
înfățișa colorile regatului român.

Convocare.
Toți onorații domni membrii ai „Fon

dului pentru înființarea unei scole române 
de fete în ClușiUP, prin acesta sunt rugați 
se b'inevoescă a participa la adunarea ge
nerală a acestui fond, care se va ține în 
localitățile casinei române din Clușiu, Sâm
bătă în 24 Maiu st. n. la 6rele 10 a. m.

Dr. Alex. de Vaida-Voevod, 
președinte.

Dări de seină și mulțamite.
Făgăraș, 12 Maiu 1902.

Fiind și anul acesta în diua de S-tul 
George împărtășiți cu vesminte o parte 
însemnată din elevii școlei nostre, er cu 
articol! de mâncare toți școlarii în număr 
de 60, din „fundațiunea" întemeiată de 
generosul domn loan Vișia din Sibiiu, 
subscrisul învățător mă simt dator a-i 
eșprima în numele elevilor împărtășiți 
cea mai profundă mulțămită, rugând pe 
bunul Dumnedeu să-i lungescă firul vieții, 
er nobila sa faptă se afle și alți imitatori 
spre mângâierea și alinarea suferințelor 
sărmanilor.

Andreiu Stroia, 
înv. gr. cat.

*
Șinca-vecliiă, 12 Maiu 1902.

Cu ocasiunea producțiunei teatrale 
și a petrecerei aranjate de tinerimea din 
Șinca-.vechiă în 28 Aprilie st. n. a. c., au 
incurs 65 corone și 16 fileri. S’au spesat 
55 cor. 16 fii. Deci a rămas în favorul 
școlei 10 corone.

Suprasolviri și oferte s’au primit dela 
următorii P. T. Domni.

Petru Rednic pretor Șercaia 1 cor., 
Emiliu Pop, not. cerc. Șinca veche 1 cor., 
Cornel Langa înv. Veneția infer. 1 cor. 
20 fii., Geoige Comardicea, sergent Perșani 
2 cor., Aurel Opriș înv. Bucium 40 fii., 
Ioan Fetii înv. dirig. Ohaba 20 fii., losif 
Pop, măestru papucar 20 fii., N. N. 10 fileri, 
cărora li se esprimă și pe acestă cale sinceră 
mulțămită.

Luând în considerare, că piesa a fost 
cam prea grea pentru nisce diletanțl ță
rani, cari acum au făcut prima încercare, 
pot să afirm, că succesul moral a fost 
mulțumitor.

loan Pop,ULTIME SC1R1.
Budapesta, 21 Maiu. Faptul, că 

nu s’a cântat „Gott erhalte- în pre- 
sența Majestății Sale, se esplică din 
parte oflcibsă așa, că Maj. Sa. fiind 
așteptat după începerea producțiu
nei și a vend de gând a se îndepărta 
înainte de a-se termina, și-a espri- 
mat dorința, se nu se tulbure serba
rea. Disposițiile în vigbre relative la 
acest imn, nu se vor schimba nici 
în viitor.

Berlin, 2? Mafii. „ Wolffs Bu
reau" află din Washington, că mai 
multe petițiuni au fost adresate gu
vernului de câți-va israelițl influențl, 
prin cari rogă a se interveni contra 
unor pretinse persecuții a Ovreilor 
în România. Departamentul de stat 
a răspuns, că guvernul american nu 
pote să intervie, de6re-ce personele 
în favorea cărora se cere interveni- 
rea, nu sunt cetățeni americani.

Diverse.
Cmdimile Americanilor în Fili- 

pine. Cea mai obicinuită tortură era cea 
numită „cura de apă". Primele destăinuiri 
despre „cura de apă" le-a făcut sergentul 
Chartes S. Riley din regimentul de linie 
26 și au fost publicate de diarul „Herald", 
care apare la Northampton. In acest pasagiu 
se povestesce, cum a fost aplicată la 25 
Noemvrie 1900 la președintele de Igbaras, 
pe insula Panai, pentru-că acesta s’a opus 
să dea unele declarațiuni, cari au fost 
cerute de soldații americani. Acăstă scisore 
a fost adresată de sergentul Riley cătră 
mamă-sa, însă prin mâna unei rude a ajuns 
la redacția diarului sus-citat. Mare sensație 
a produs acestă publicație și ministerul 
de răsboiu jdin Washington s’a vădut con- 
strîns să ordone o anchetă. Ancheta ,înse 
a probat — așa se spune — că tote cele 
povestite nu sunt adevărate. O altă destăi
nuire sensațională despre starea lucrurilor 
în Filipine a făcut’o majorul Cornelius 
Gardener, guvernor civil al provinciei Ta- 
yabas. In acestă declarațiune s’a ridicat 
acusarea, că din ordinul a mai multor ofi
țeri ai Statelor-Unite, mulțî indigeni au fost 
schingiuiți și locuințele lor distruse. Acăstă 
destăinuire avu de resultat darea în jude
cată a maiorului Waller și altor vinovați. 
Majorul Waller, judecat, pentru că fără a 
mai face proces, a pus să se execute mai 
mulți indigeni din Samar.

Majorul Waller, unul din cei mai 
buni ofițeri din Filipine, a întreprins în 
Decemvrie 1901 cu un detașament de 50 
de dmeni o expediție în interiorul Sama
rului. Acestă espediție a avut mult de 
suferit; 10 omeni au murit pe drum de 
fdme, alții cădeau de oboselă. Pentru a se 
apăra, majorul Waller a adus probe, că 
Indigenii ar fi ascuns tote mijlocele de 
hrană, astfel ca Americanii să moră de 
fonie. încă mai mult, el a spus, că generalul 
Iacob H. Smith l’ar fi îndemnat la măceluri 
și că acesta ar fi dis: „Tot ce este peste 
ă0 ani să fie omorît." Căpitanul Porter și 
alți doi ofițeri au mărturisit identic cu 
majorul Waller. Generalul Smith însă a 
protestat energic contra acusărilor, pe cari 
ile-a adus majorul Waller. Majorul Waller 
mai este acusat de a fi întrebuințat față 
de indigeni, tortura numită „rănirea pro
gresivă". Omul supus acestei torturi este 
legat de un arbore și în fie care di este 
rănit de un glonț de pușcă, însă se bagă 
bine de sămă'să nu fie cumva rănit mortal. 
Consiliul de răsboiu a achitat pe majorul 
Waller de acusările ce i-se aduc, pe tema 
că el a executat ordinul superiorului său. 
Cei cari vor fi judecați acum de consiliul 
de răsboiu vor fi generalul Smith, majorul 
Glenn, căpitan Rijan și medicul militar 
Lyan.

Minunile fotografiei. Franz Khun 
a ținut de sărbătorile Pascilor o confe- 
rență la „Societatea liberă fotografică" în 
Berlin, proectând pe-o pânză fotografii, 
cari au fost luate într’un timp abia de 
1/1200 dintr’o secundă, ba una fusese 
prinsă de în 1/2800 dintr’o secundă! Și 
tocmai la acăsta se vedeau forte lămurit 
toți mușchii încordați ai unui cal, care 
alerga din răsputeri, ba se pot vede toți 
dinții așa de bine, încât se pote hotărî și 
versta calului. Se înțelege de ce folos 
pot fi pentru sciință și pentru pictură seu 
sculptură asemenea minunate fotografii!, 
pentru prinderea cărora a ajuns a doue 
mii opt suta parte dintr’o secundă.

.Literatură.
A apărut „Almanackul“ societății 

nPetru Maioru Budapesta 1901 cu uu co i- 
ținut bog>t și ilustrat. Format 8° eu 144 
pagini. Ireful 4 corone. Se află de vencja e 
la Tipografla A. Mureșianu cu prețul ind - 
cat, plus 35 bani porto.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Dop.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din 3Srașov, 

sg pot procura urmâtârele cârțl :
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

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

„Cartea Plugarilor^ său povestiri 
economice despre grădinărit, economia 
câmpului, crescerea vitelor11 etc. scrisă de 
Ioan Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 60 
b. (-f* $ b- porto).

„Stupăritul*, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, de 
Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte de 
154 pag. format mare 8°. Prețul cor. 1.60 
(cu posta cer. 1.70)

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Ca mai multe ilustrațiunl in text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comit. Sibiiului. Prețul francat 80 b.

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. Îndreptare practică pentru 

înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, d ■ F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură d;n comit. Sib iului. 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-|- porto 
20 bani.)

Grădina de legume, de Ioan B. 
Negruțiu, profesor în BlașiQ. Pentru popo
rul nostru, scrierea d lui prof. Negruțiu, e 
pe oel mai mare folos practic. Costă 50 b. 
(plus 5 b. porto).

Vinuri din pome, de Gr. Balin, 
prof. Este o carte în care se dau esplicații 
și învățături amănunțite asupra modului, 
cnm este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pome. Prețul 40 b. (cu posta 45 
bani.)

„Eucătăresa națională11, carte de 
bucate a bucătăriei române, francese, g r- 
mane și ungare. Felul bucatelor sunt în
șirate tdte în ordine alfabetică după numele 
lor. Limbagiul e ușor. Costă numai cor. 
1'60 (plus 40 bani porto.)

„Sfaiurî de aur11, pentru sătenii români 
de totă starea și etatea, de At on Boca-Vel- 
cheranu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.)

îmbunătățirea stării șatenului, de Gr. 
G. Peucescu. Prețul 50 bani (plus porto 
5 b.)

„Cultura și îngrijirea grâului11, de I. 
F. Negruțiu. Pr. 14 b.(plus porto 5 b.)

„Economia11, pentru școlele poporale, 
de Teodorii Roșu. Prețul 60 bani (plus 
porto 5 b )

„Buna chivernisală11, de Teodor V. 
Păcățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.) 
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PUBL1CAȚIUNE
Din partea subsemnatului Ma

gistrat orășenesc se face cunoscut, 
cumcă pentru caii militari bănuițl 
de bolnavi, e luată în vedere edifi 
carea unui grajd, lângă el o gropă de 
gunoiu un stelagiiî pentru paie de a- 
șternut, precum și închiderea aces
tora cu palan. Tdte aceste sunt a se 
Lce la „Șprenghitt11 pe locul de dat 
la țintă, cu cheltuiala de 11599 co
rone 89 fii.

Pertractarea ofertelor pentru a- 
ceste construcții noue va av6 loc 
Meri uri în 28 Maiii a. c. la 10 6re a. 
m. în cancelaria d lui senator n a- 
gistratual Alfred Schnell.

Amatorii de astfel de intreprin- 
derT sunt invitați a-șl înainta oferte
le lor sigilate și provecjute cu tim
bru de 1 coronă și cu vadiu de 580 
cordne în bani seu în hârtii de va- 
ldre acceptabile pentru cauțiuni, pâ
nă la 28 Maiii 9 ore dimindța. la 
mâna d-lui senator Alfred Scbne 1.

Ofertele trebue să conțină de- 
clarațiunea, că ofereuților le sunt 
cunoscute condițiunile de ofert și de 
contrat și că se supun acelora ne
condiționat.

Planurile de zidire și proiectul 
de spese se pot lua în vedere la ofi
ciul edil până la 27 Maiti a c.

Brașov, 9 Maiu 1902
2 .‘2.(526) Magistratul orășenesc.

I

oroc deosebit S
îzi. loteria, treovite acei posesori de

LOSURI de CLASA
cari și le-au procurat direct pin colectura nostră. Cu losurile vîndute prin noi s au făcut pănă acuma 
stmite câștigwrf principale ca; ă 100.000, 30.000, 20.000, 10.000, 5000, 2000, 1000, 

etc. Cordne. In

ȘEASE MILIONE CORONE, o o o o o o o o o 
Deja în 22 Maiu st. n. a. c. începe prima tragere a loteriei X-a de clasa. 

ConfWaiB pisiBiaaBui dm:
100,000 de losurl. se trag 50,000 câștiguri 

jpriza -vLrzxxsire tot a! doilea eâștigă I 

Losim originale
IW se

500

mia

total am plătit la On. noștri cliențl aprope:

în.treg’i jxxmetăți sfertinri
â K ÎS.— â K «.3 ă K 3.-

mare alezeze la, 

jbcob L, OKR &
■bancă îm corn undită, ZEB ZEB S O “V-
prompt. Câștigurile le plătim fără nici o detra ere și sub cea inai mare discrețiune

societate
ComandeJe dm afară h efectul n

optimi 
ă !< fi

oo - o o

AlCursul la bursa din Viena.
Din 29 Main n. 1902

Renta ung. de aur 4%................... 120 80
Renta de corone ung. 4I|/|) ... 97 90
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/20/0 . 120 —
Irapr. căii. fer. ung. în argint 4'/2°/o- 100 50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 12 '.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.70
Bonuri rurale croate-slavoue ... 98 —
Impr. ung. cu premii . . . . . 202.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 —
Renta de argint austr...................... I 101.70

§

-------------- - A T T O --------------
1

=

•sa Subscri-ul institut artistic are onorea a face curios-
) )<a> cut On j u fie, că pentru a corespunde și celor mai moder- K/

<0
•■- ne și ecchîsitd cerinți, au anipjat puteri de rangul prim, și W

>1 g-ranteză executarea exactă ȘÎ escelantă a lu rarilor ce cade
ra în branșa acesta.
• Pr ntrii a se co ivirige on. public de r x-ictitatea acestor ■5

date, se coufecționeză deocamdată & 
s

x TABLOURI de probă
AV De o cercetare mmărosă se rogi cu totă stima

■iOP
O»»•

Cx Atelierul Bembrandt Bl»

= LEOP. SZINBERGER,

ku
illl

l
i

Atelier artistic, j»eistî‘B3 fotografie și pictură.

Brașov, rada vămii flW. 3

Renta de hârtie austr.......................101.6 i
Renta de aur austr.............................. 119.80
Losurl din I860.................................... 162.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 —
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 7''750 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 684 50 
NapoleondorI...................................... 19.09
Mărci imperiale germane . . . .117 32’/2
London vista..................................  240.35
Paris vista....................................... 95 35
Rente austr. 4°/0 de cordne . . . 99,80
Note italiene.................................. 93 50

Plecarea și sosirea trenurilor Oo stat ru ou. îo Brașov.
VuLibil dial fi SSaiii st. n.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Bud pesta:

I. Trenul mixt la ora 5'40 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu)la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 7'48 min sera.
IV. Tr. acc. la orele 10-26 m. sdra.

Dd« Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5’15 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11’40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m.

(ce viue pe la Clușiu).
V. Tr. mixt, la ora 6’— min. sera.

Dela "rașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(are legătură cu Tușnad la 6ra U.1P, cu Ciuc) 
Szeredn, la ora 10.46 min. a. m.

II. Trenul mixb la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3’15 m. p. m.
Dela Brașov la Zernescî (gar. Bartolomeiu).

I Trenul mixt la ora 9-2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 3’44 min. p. m.

III. Trenul mixt la ora 6’14 m. d. am.
IV. Trenul mixt la dra 9’42 m. sera.

De’a Brașov la Ciuc-Gyiines:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.

II. Trenul mixt la ore 8’50 mim. a. ro.
III. Trenul de pers, la ora 3’15 min. p. m. 

(are legătură eu 'inia Tușnad-Ciuc-Gyimes).

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brasov:

I, Tren aocel. la orele 5’7 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

I'I. Tr. accel. peste Clușiu la o. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9 7 miu sera.

Dela Bucuresci la Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9’23 min. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7’49 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .
V. Tren accel. la orele 10’14 m. sdra.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brasov:
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georgtu, Ciuc-8ereda 6i a 3’20)
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la 6ra 6’50 m. sera

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zernescî la Brașov (gar. Bartolemeiu.)
I. Trenul mixt la ora 7’02 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m,
III. Tren mixt la ora 8’18 m. sera.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora 1’63 m. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6’50 min. sdra.
IV. Tren mixt la ora 10’5 m. s6ra.

Tipografia A. Mureșianu. Brașov.


