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beiger, Ekstein Bernat. luliu 
Leopold (VII Erzsâbet-korut).
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o seria garmond pe o coldna 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.
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A N U L

AbMawîe peatin Austro- Ungaria: 
Pe un an 24 oor., pe șăse luni 

12 oor., pe trei luni 6 oor.
N-rii ăe Duminecă 2 yf. pe an. 

îantrn România șt stiălnătaîo:
Pe un an 40 frsnol, pe eăse 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr.

N-rii de Dumineca 8 f ran ol.
Se prenumeră la tote oti- 

oiele poștale din întru șî din 
afară și la d-nii colectori.

AWamentnl peutrs BrașGt
Admmistrațiunea. Piața rusie. 

’Târgul Inului Nr. 30, otpț.iu 
I.: J?e un an 20 oor.. pe n^oe 
luni 10 oor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul in oaaa : Pe un an 
24 cor., pe 6 lnnil2o., pc trei 
luni 6 corâno. — Un osempiar 
10 bani. — Atât abc iminentele 
căt și inserțiunils sunt a se 
plăti înainte.

Nr. 244. Brașov, Miercuri 6 (19) Bemvrie. 1902

Noua acțiune a lui Koerber.
Buletinul cel mai nou Viena 

despre stadiul, în care se află de 
present crisa în Austria flice: „Nici 
o schimbare în starea pațientului. 
Medicii fac cele mai mari sforțări 
de a afla mijlocul și metoda de le
cuire11.

In adevSr, aceste sforțări nu 
sunt numai închipuire, ci se fac din 
partea guvernului și mai ales a șe
fului acestuia Dr. Koerber, care, — 
fără îndoielă și la însărcinarea mo- 
narchului — a pus în scenă noue 
conference de înțelegere cu Cehii și 
Germanii.

Nu e de glumă deci. Guvernul 
a început se simtă și se vadă, că 
Cehii sunt firm hotărîțl a nu ceda 
până ce nu se va face destul postu
latelor lor relative la dreptul de 
limbă. Nici Germanii nu iau lucru
rile mai ușor. Așa-der trebue se ur
meze un desnodăment, fără de care 
situafia parlamentară nu se pote 
ameliora.

„Politik11 din Praga comunică, 
că primul ministru a chemat pe 
Conducătorul partidei progresiste ger
mane din Boemia la o conferență 
în V'iena, în care se va discuta asu
pra cestiunei limbelor, er în deosebi 
despre introducerea limbei interne 
oficiale cehice, despre împărțirea 
cercurilor și despre curiile electorale 
dietale. Pe basa unei solutiuni a 
acestei întrebări vor urma apoi tra
tările între bărbații de încredere cehi 
și germani.

Mulțime de planuri și combi
nații sbernăe prin aer și mai mult 
se vorbesce de un viitor ministeriu 
de coalițiune. Unul din multele 
proiecte este ca drepta de odiniâră, 
(adecă Cehii, Polonii și conservativii 
germani) să se alieze cu creștinii 
sociali; însă mai ’nainte să se mo
difice regulamentul camerei și se 
i se octroeze acesteia.

Fiind vorba de creștinii-sociali 
trebue să remarcăm, că în urma, vic
toriei, ce au reportat’o ei la alege
rile dietale, le-a crescut influinta. 
Dovadă faptul, că într’o adunare, ce 
a ținut’o în Viena reuniunea școlară 
catolică, a fost preamărită victoria 
electorală a creștinilor sociali și s’a 
esprimat speranța, că cu timpul li
beralii și social-democrații vor fi co
vârșiți. Unul din vorbitorii amintitei 
adunări a accentuat lupta pentru re- 
câștigarea școlei confesionale în Aus
tria. El a rostit cu acâsta ocasiune 
cuvintele semnificative : „Să înaintăm 
numai cu curagiu, căci seim că avem 
un scut sus în persona înaltului nos
tru protector, a moșteuitorului tro
nului, seim, că avem un razim tare 
în poporatiune ca și sus lângă tron. 
Cine der va fi în contra nostră ?“

Firesce că o astfel de întrunire, 
n’a putut să nu manifesteze și în 
contra Evreilor și a francmasonilor. 
Acâsta problemă a luat’o asuprășî 
chiar prințul Alois Liechtenstein, cu
noscutul șef al antisemitelor și a 
pledat cu foc „în contra infecțiunei, 
de care“, (be®! „trebue scăpată mai 
vârtos învătătorimea, infeefiune. ce 
i-a atins prin propaganda social-de- 
mocrată și pangermană“.

In ce privesce propaganda pan- 
germană și ea s’a ilustrat Dumineca 
trecută printr’o deînonstrațiune, ce 
au aranjat’o în centrul Vienei așa 
numițâi Sehoneriaul.

Conducătorul pan-german Scho- 
nerer, a împlinit 60 de ani. Din in
cidentul acesta aderenții lui au voit 
să 1 sărbătorâscă.

Duminecă s’a făcut manifesta- 
tiunea demonstrativă pentru șeful 
partidei pangermane. Un conduct de 
peste 200 de trăsuri, în care se aflau 
deputațl și fruntași pan-germanl și 
mulfime de studențl, îmbrăcat! în 
uniforma societăților lor (Burschen- 
schaften), au traversat stradele prin
cipale pănă la locuința lui Schonerer, 

unde manifestant» au depus cărțile 
lor de visită.

Parte mare din acest ciudat 
conduct s’a îndreptat după acesta 
sjîire palat, unde politia mai întâiu 
n’a voit să i lase se trăcă. După ce 
însă un deputat a declarat, că sco
pul lor este numai de-a depune o 
cunună pe monumentul împăratului 
Iosif, ia lăsat să trecă. La piedes
talul monumentului, deputatul ținu 
o vorbire, care a fost sgomotos 
aplaudată de cei present!. După 
aceea deputatul a depus cununa pe 
a cărei panclicî se putea ceti ins- 
criptiunea: „Celui dintâi împărat- 
„Los von Rom“.

Cununa n’a stat mult pe monu
ment, fiind-că iute după manifestare 
au depărtat’o de acolo servitorii curții, 
der faptul, că a fost depusă și împreju 
rările în cari a fost depusă, caracte- 
riseză mult rolul ce au ajuns se-1 
joce estremii naționaliști germani, 
despre cari înainte numai cu c|ece 
ani abia se sciea ceva.

Și în mânia tuturor acestor cu
rente estreme opuse, guvernul aus
triac mai are speranță, că va afla o 
modalitate pentru a delătura și de 
astă dată, cel puțin pentr’un timp 
âre-care; isbucnirea crisei amenin- 
țătâre.

Simplificarea administrației. Or
ganul oficial al ministrului de interne „Be- 
lugyi Kozlonyi" publică ordinațiunile refe- 
ritore la simplificarea administrației. Aces
tea sunt normativele pentru ordinea în 
conducerea administrației la comitate, la 
scaunele orfanale, a afacerilor relative la 
orfani în comune și cercuri și în sfîrșit 
relativ la ordinea internă a comitetelor 
permanente. Normativele sunt precedate 
de două ordinațiuni adresate municipiilor 
și comitetelor municipale, conținând ca
drele și direcțiunea, în care se mișcă re
formele ce vor întră în vigore la 1 Ianua
rie 1903.

Din disposițiile cuprinse în numitele 
normative, relevăm câteva: Se ordonă 
anume, ca cel mult până la 1 Iulie 1903 
fie care comitat trebue se aibă diarul seu 
oficial (vârmegyei hivatalos lap). Ou re
dactarea lui va fi însărcinat unul dintre 
funcționari. Diarul oficial va apăre în 
limba oficială a statului și va aduce nu
mai publicațiunl oficiale.

Fisolgăbirăul va trebui se se presente 
la o di fixă cel puțin odată pe lună în 
comunele mai mari și să primăscă petițiile 
jalbele și plângerile locuitorilor. La plân
geri va trebui să caute a mijloci o împă
care; și numai după-ce nu va reuși, se ia 
proces verbal.

In corespondența oficială să se evite 
pe cât se pdte frasele de politețe. Pe de 
altă parte li se impune funcționarilor de 
a fi politicos} față cu partidele, a le da t(5te 
lămuririle cerute etc. Acăstă purtare poli- 
ticosă li se impune funcționarilor cu o 
deosebită rigăre. Oontravenienții se fac 
culpabili și vor fi trași în cercetare disci
plinară.

Aceste normative mai conțin și dis- 
posiții forte severe relativ la resolvirea 
cea mai grabnică a tuturor actelor date 
funcționărilor spre resolvire.

In camera ungară s’a continuat 
în diua de 17 Noemvrie desbaterea asu
pra idemnității. Stef. Kovacsevics (Croat) 
își esprimă încrederea față cu guvernul. 
Partidul oratorului nu se amestecă în tul
burările de partide, ci are înaintea ochilor 
numai raporturile Croației față cu națiu
nea ungară. Oratorul combate părerea, 
care susține, că Croația n’ar aprecia spi
ritul de jertfă al Ungariei. El arată, că 
Croația a săvârșit fapte mari în interesul 
coronei lui Stefan. Evenimentele de la 
1848 sunt fals interpretate. Acelea au fost 
provocate de camarilla din Viena. Parti
ciparea Croației a constat numai într’aceea 
că Jellasich cu soldații austriac! recrutați 
în Croația a atacat Ungaria. (întreruperi; 
De ce îl sărbătoresc pe Jellasich ca pe 
un erou național?) Atacurile oposiției în- 
greuneză posiția bunilor patrioți din Cro-
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File rupte dintr’un carnet.
(Plimbare pe strădile Bistriței. — Koscher Gast- 

haus. — Populația iBistriței după șematism și 
după statistica oficială. — Alte cifre com

parate. — Moș Honhlă.)
încă odată 6 Septemvrie 1902.

Să dai și lui Morpheu, ce e a lui 
Morpheu, nu pot altfel și pace. După prân- 
<jul comun, ce l’au luat noii dspeți, îm
preună cu amabilii noștri AmphitrionI, în 
curtea pardosită a hotelului „Regele Un
gariei", m’am lăsat puțin să odichnesc în 
odaia, ce mi-o pusese la disposiție comi
tetul, ca unui representant. al pressei.

De sără făcuiu o plimbare prin câte
va strădl ale Bistriței. Ciceronele meu era 
tînerul și neobositul învățător T. Bogdan, 
un pasionat adunător de poesii poporale 
și pentru moment și el corespondent la 
un diar.

Văd la mai multe prăvălii inscripția 
„Bafta*.

— Ce-i asta?
— Așa se numesce aici, ceea-ce în 

alte părți se numesce „fotogen“, „gaz" 
seu petrol.

Se vede, că nu e departe de aici 
Bucovina, căci și acolo tot „Nafta" îi die 
petrolului.

Der uite, ce de inscripții hebraice pe 
la prăvălii.

Cât timp am fost în țâră, eram un 
zelos cetitor și câte-va luni chiar abonat 
al diarului „Der tvahre Hajoetz* din Bu- 
resci, organ al Alianței israelite universale 
scris cu caractere hebraice în jargonul 
galițian.

Grație esercițiului câștigat prin lec
tura acestui diar jidovesc, puteam se cetesc 
aceste inscripții. Pe o distanță mai scurtă de 
200 pașî am vădut următdrele inscripții:

Rassmanns koscher Backerei.

Koscher Gasthaus des Is. Weiberger.

Koscher Gasthaus Wein et Bier Selchwaren.

Koscher Salami und Selchwaren,

Balabusta lui Rastman, care stătea în 
ușa prăvăliei, rîdea din inimă și dedea în 
semn aprobător din cap, audind, că sciu 
se citesc firma.

Sunt mulți jidovi în Bistriță și inun- 
dâză mereu pe tote văile acestea din Bu
covina și Maramureș și se întind ca o pe
cingine rea, mai ales de când s’a construit 
linia ferată.

In Bistriță, după ultimul recensământ, 
sunt 1.316 jidovi.

Der Români câți sunt?
Iau în mână șematismul diecesei 

Gherlei, din anul jubilar 1900, având con
vingerea, că aici voiu găsi cele mai 
esacte date.

Câți greco-catolici sunt în Bistriță 
după acel șematism?

Găsesc 1915 suflete, er în filiile Iadu 
— nici unul, Dorolea nici unul, Cușma 
nici unul, Ghinda 80, Jelna 69, Pinticu 
63, Aldorf 28, Beșineu 19, laolaltă: 2174. 
Greco-orientall, după același sematism, în 
Bistriță și numitele filii 917, va se dică 
Români în total: 3091.

Iau în mână recensământul oficial 
din același an și găsesc în Bistriță gr. ca
tolici: 3423, în ladu 84, Dorolea 13, Cușma 
6, Ghinda 83, Jelna 99, Pinticu 128, Al
dorf 53, Beșineu 36, la olaltă: 3925, gr. 
orientali în Bistriță și filii 1430, la olaltă 
Români: 5355.

Numai [in orașul Bistriță, după sta
tistica oficială, sunt 3753 Români, între cari 
am arătat 3423 greco-catolici. Se dicem, 
că din populația militară de 1208, o miie 
ar fi greco-catolici, cari nu sunt trecuțî în 
șematismul diecesan. Scăclend acestă miie 
din suma de 3423, ar rămână suma de 
2423 greco-catolici, care totuși întrece cu 
508 suflete cifra presentată în șematismul 
diecesan (1915).

De câte-ori esprimăm neîncrederea 
ndstră față cu statisticele oficiale, ne re
ferim la numărătorele bisericesc!, crezând, 
că în acelea putem ave încredere deplină, 
căci dor trebue să presupunem, că păstorii 
vor fi sciind câte oi au, și etă că cu du
rere trebue să constatăm neesactitatea da
telor ndstre proprii în propriul nostru de
triment.

îmboldit de acestă descoperire ne
plăcută, răsfoiesc mai departe și compar 
datele statistice din șematismul anului 
1900 cu datele statistice din recensămân
tul biuroulai statistic din 1900 și văd cu 
durere și mai mare, că numerul credincio
șilor greco-catolici și prin urmare al Ro
mânilor este în forte multe comune mult
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ația. Oratorul primesce proiectul. — Inde- 
pendistul Iosif Veress acusă guvernul, că 
nu sprijinesce în de-ajuns sforțările națio
nale și dice, că nici dinastia, nici armata, 
nici aristocrația, nici clerul catolic nu sunt 
naționali; capitala țării n’are nici cea mai 
mică influență asupra conducerii țării; ur
carea listei civile este imposibilă. Orato
rul combate proiectul militar. — Bujano- 
vics (liberal) vorbesce pentru proiect.

Alegerile comunale din România. 
Duminecă au avut loc alegerile comunale 
la colegiul I. în tâte orașele din România. 
Din voturile esprimate (13.932) liberalii au 
întrunit 7825, conservatorii 4126, er juni
miștii 1700. Lupta a fost crâncenă și s’a 
dat mai cu semă în orașele mari și unde 
numărul pensionarilor a fost mai mare, 
acolo voturile oposiției au fost mai nume
rose. Majoritatea (29 orașe) au ales libe
rali. In Tecuci și Drăgășani au reușit con
servatorii, er în Bucuresci, Câmpulung, 
Caracal, Pitești, Tîrgu-Jiu și Roman s’a 
proclamat balotagiu, care va ave loc Dumi
neca viitdre.

Puterea militară a Bulgariei.
Cu ocasia visitei M. S. Regelui Carol

I. pe pământul Bulgariei, „Cronica*4 a dat 
câte-va notițe relative la armata Bul
gariei.

Bugetul general al Bulgariei și al 
Rumeliei la un loc, este de 84 milidne, 
din care 22 juru. milidne al răsboiului.

Efectivul bugetar în 1900 a fost 2450 
oficeri și funcționari și 40,550 suboficeri 
și soldați; ai cailor 7400.

Trebue se se scie, că efectivul legal 
nu este nici odată atins, din causa crisei 
financiare.

Legea de recrutare bulgară dateză 
din 15/27 Decemvrie 1891; modificată în 
15/27 Decemvrie 1897. Ori-ce cetățân bul
gar, fără deosebire de rasă său de religie, 
e supus serviciului militar personal și obli
gator pe timp de 25 ani de la 20 ani îm
pliniți până la vîrsta de 45 ani adecă: în 
reservă 7 ani și miliție 8 ani.

Bulgaria dispune de 292,000 omeni, 
(cu ofițeri) instruițl, mobilisabili în prima 
linie (bine înțeles cu reservele și milițiile) 
și 115,000 dmeni cu câte 2—10 luni de 
instrucție.

Divisiunile teritoriale sunt: 6 regiuni 
de divizii, fiiecare divisie câte 4 circum- 
scripțiuni militare. Diviziile sunt: l-a Sofia, 
2-a Tracă, 3-a a Balcanilor, 4-a Preslow, 
a 5-a de Dunăre, 6-a Vidin.

Gradele ofițeresc! sunt de la sublo
cotenent până la colonel.

Infanteria : 99 batalidne active 96,000, 
96 batalidne de reservă 86,000, 12 compa
nii de paza front. 3000, 1 reg. infant, de 
fortăreță 3000, 48batali6ne de miliție 39,000 
suma 253=273,000.

Cavaleria : 1 escadron de gardă 230 
cai, 27 escadrone active 6440. Total 6670 
de cai.

Artileria-. 63 baterii de companie, din 
care 54 montate și 9 de munte. (In Bul
garia nu esistă artilerie călăreță).

mai mic, decât se presentă în statistica 
oficială.

Etă, ca probă numai o sumă de co
mune din comitatul Solnoc-Dăbâca:

Cercul Deșiului:

Șematism. Statistica of.

Ghicișul de jos 453 gr . cat. 480
Curtuiuș 510 D 523
Bața 314 384
Unguraș 250 272
Cetan 643 1J 717
Giurgesci 16 ,J 50
Hășmaș — 71 12
Ghicișul de sus 419 ÎJ 442
Rugășesci 424 71 589
Guga 143 71 217
Calna 328 n 401
Coplean 328 71 392
Somcutul m. 524 77 569
Bogata ung. 327 71 389
Ohiuesci 535 7, 718
Pesteș 190 71 235
Selișca 328 71 398
Suia 304 n 349
Ambriș 642 71 698
Câțcău 1045 V 1135
Codor 388 n 487
Cusdriora 1200 J1 1283
Șigău 239 71 271
Benediug 418

9968
75 510

11.521

Se mai adaugă artileria de fortăreță 
bulgară, cuprindend 3 batalidne ă 3 corn- 
pănii fiecare.

Geniul: 3 batalidne de pioneri ă 4 
compănii și 3 compănii tehnice (drum de 
fier, telegrafie, pontonierî).

Trenul are 6 compănii atașate celor 
6 regimente de artilerie.

Organisarea [defensivă a teri torul ui 
bulgăresc, constă din următdrele cetăți: 
Vidin, Varna, Silistra, Rusciuc, Șimla, Sliv- 
nița, Ternova, Belgragick, etc.

Armamentul: Arma infanteriei, aceași 
ca cea austriacă, Mannlicher, Md. 1895, 
calibru 8 mm., viteza inițială 620 m., înăl
țătorul gradat 1950 m. Greutatea cartu
șului cu pulbere fără fum 28 grame 35, a 
glonțului 15 gr. 8, încărcătura 2 gr. 75.— 
Cavaleria are carabină la fel.

Artileria: pentru bateriile montate: 
8 cm. 7, s. Krupp, model 1878, viteza 455
m., greutatea gurei de foc 450 kgr.,a obu- 
sului încărcat 6 kgr. 800, pote trage just 
până la 4700 m. Artileria de munte 7 cm. 
5, sistem Krupp. Artileria de fortăreță are:

Obusiere de 12 c. Tunuri de 5 c. 
Tunuri de 12 c. Piese tir repede 6 c. 7 
Cea mai mare parte sistem de Krupp.

Aședămintele culturale: 1) Școla mi
litară pentru recrutarea oficerilor — e în 
Sofia. 2) Topografia militară. 3) Arsena
lul și depositul de artilerie din Sofia. 4) 
Arsenalul și reparație de artilerie din Raz- 
grad.

Drapelul: Colorile sunt: alb, verde 
și roșu; sunt aședate orisontal, cu alb 
sus, perpendicular pe lemn. Fiecare regi
ment de infanterie are câte un drapel, ca
valeria câte un stindard. La câteși patru 
colțuri este litera A (inițiala lui Alexan
dru de Battenberg, primul prinț al Bulga
riei) și inscripția în caractere vechi sla
vone: „Dumnedeu cu noi*4! la drepta și 
la stânga în sens vertical, numărul și nu
mele regimentului.

Sfințire de biserică.
Varviz, Noemvrie 1902.

Dintre tdte parochiile, cari aparțin 
astădi districtului Giurgeu, Varvizul e co
muna cea mai compactă, mai puțin es- 
pusă invasiunei străinilor, grație posiției 
topografice și roijldcelor de comunicațiune 
primitive. Mai este apoi la mijloc și faptul, 
că comuna n’are păduri, nici de esploatat, 
nici de lemne de foc, încât majoritatea 
locuitorilor e avisată a-și cumpăra lemnele, 
chiar așa cum face câmpeanul, dâcă nu 
dispune de paie seu de alte materii combus
tibile.

Ca comună politică Varvizul nu po 
seda nici o avere, ca comună bisericescă 
are un capital de 1000 cor. în obligațiuni, 
din interesul căruia se acoper cheltuelile 
oficidse.

Evident deci, că tote sarcinile pu
blice se razimă pe spatele poporului, și 
acest procedeu s’a practicat, tot în forma 
descrisă, și în trecut.

După cum apare din cartea cea mai 
nouă a Reverendiss. d-n Dr. Bunea, Var-

Etă așa-der numai în aceste 24 co
mune o diferență de 1553 între datele șe- 
matismului și ale statisticei oficiale.

Ași pute urma mai departe cu acestă 
comparație, mă restrîng însă numai la ci
tarea a încă câte-va parochii, pentru a 
arăta, cu câtă superficialitate s’a făcut șe-'- 
matismul din Gherla.

In Baia-mare de esemplu statistica 
oficială arată 4242 gr. catolici, șematismul 
numai 2937, în Apa statistica oficială arată 
2037 gr. cat, șematismul numai 1401. In 
Deșiu statistica oficială arată 2229 gr. cat., 
șematismul numai 1940. Și în fine în 
Gherla, care este reședința episcopescă, 
statistica oficială arată 3264 gr. catolici, 
pe când șematismul urată numai 1897.

Am intercalat aceste date statistice 
în speranța, că autorii șematismului la 
proxima ediție vor ave în vedere obser
vațiile făcute fără nici o răutate, numai 
îmboldit de dorul se vedem în totlce se pu
blică din partea Românilor o iconă fidelă 
a realității.

*
Săra a fost „seră de cunoscință*4, la 

care au participat niult public. Veniseră 

vizul deja pe la 1750 avea șcălă, semn, 
că nu era situat materialicesce rău, deși 
toți locuitorii erau iobagi ai conților Lâ- 
zăr de Szârhegy. Intr’adevăr Varvizul era 
una din cele mai puternice comune româ
nesc! pănă în timpul mai nou, abusurile 
însă și anii neproductivi din urmă, au fost 
de ajuns a aduce la sapă de lemn aprdpe 
întrega comună.

In anul 1780 s’a edificat biserica a 
doua, care în anul 1899 în 7 Noemvrie a 
ars din temelii. Comuna bisericescă a fost 
surprinsă de acestă plagă între împrejurări 
cât se păte de vitrege. Tot în vara anului
1899 a fost nimicită recolta în înțelesul 
strict al cuvântului !și cu puțină abatere 
s’a repetat acest proces și în anii ur
mători.

Decă în astfel de împrejurări nu în- 
trevenia la timp bunăvoința Escelenței 
Sale Domnului Mitropolit Dr. Victor Mi
halyi și a Prea Ven. Consistoriu, de a 
asigna pe seina bisericei suma de 4000 
cor. prețul de asigurare al bisericei arse, 
atunci poporul nostru din Varviz ar fi 
fost sguduit așa de puternic, încât numai 
după mai multe decenii s’ar fi recules, 
decă mai putea fi vorbă despre așa ceva.

Basa fondului de edificare a pom- 
pdsei biserice de adi, l’au format cele 
4000. cor. primiți de la tînăra reuniune de 
asigurare din Blașiu, drept desdaunare a 
bisericei arse. Acest fond, care cu 31 Iulie
1900 din ordin mai înalt s’a depus la „Pa
tria*4, a fost augmentat: 1) prin 5155 cor. 
din repartiția de 5635 cor. a credincioșilor 
parochieni 2) prin suma de 1000 cordne 
scdsă din vinderea realităților bisericesc!, 
donate spre scop de edificare. 3) prin 
oferte caritative, și anume: a) Maiestatea 
Sa imp. și reg. apostolică din casseta priv. 
400 cor. 6) Pe teritorul corn. Oiuc s’au 
colectat 532-82. c) Fondul cultului trac- 
tual 24,88 d) din repartiția a doua de 
667 cor. 162. e) Gregoriu Ciobotariu a 
Mirinei 130 cor. La olaltă: 11,404'70 cor.

Materialul de piâtră și năsip l’au 
prestat credincioșii, aruncându-se după jug 
1 stângin de pietră, eventual 10 trăsuri 
de năsip. Poporul credincios a mai con
tribuit 200 bucăți de lemne de brad, la 
cari a mai adaus Știm, domn Melik Istvăn 
mare proprietar din Remetea, alte 30 
bârne mari, fo'osite la coperișul bisericei.

Intre împrejurări destul de vitrege, 
înciripând un capital în bani gata de 
11,40470 cor., 80 stîngini pietră și cam la 
100, trăsuri năsip, curatoratul bisericesc, în 
ședința estraordinară din 28 Martie a. c. 
a decis, ca deputațiunea trimisă din sinul 
seu — constătătore din On. V. Urzică 
coop, par., Petru Pop, Dumitru Muscă 1. 
Dum. și Dum. Pop — presentându-se în 
personă înaintea I. P. S. Sale d-lui Mitro
polit și descriind în colori vii starea pre
cară în care se află acestă comună nu-

Năsâudenii și între toaste și cântări am 
petrecut împreună pănă târdiu.

Intre cei din urmă a luat cuvântul 
moș Hontilă din Mocod, un bătrân simpa
tic, care spunea, că la 1848 și el a fost 
între acei tineri, cari au eșit înaintea lui 
Bărnuț, care venia de la Sibiiu, și deshă- 
mându-i caii, l’au dus în triumf pănă la 
Blașiu. Moș Hontilă era pe vremea, când 
esista districtul Năsăudului, funcționar mai 
înalt în administrație, decă nu me înșel 
pretore. Acuma trăiesce retras la moșiora 
lui din Mocod, lucrâză în dile de lucru 
lă câmp și umblă îmbrăcat românesce, der 
când aude, că se ține unde-va vr’o serbare 
culturală românâscă, își lasă portul națio
nal și îmbracă redingota negră, și vine să 
delecteze tînăra și blasata nostră genera- 
țiune cu accentele energice ale unui lim- 
bagiu, pe care nu-1 scieau purta, decât 
viguroșii representanți ai generației celei 
mari de omeni de la 1848.

Nici unul n’a stors atâtea aplause cu 
toastul său în acestă seră, ca moș 
Hontilă din Mocod.

Delaletea. 

merdsă, să câră a pune la disposiția 
curatoratului planul și preliminariul proiec
tatei biserice, ca astfel se, se potă publica 
licitația minuendă. Deși între capitalul 
disponibil și cifrele cuprinse în preliminar 
era o diferință considerabilă de peste 
6000 cor., totuși prea bunul nostru Mitro
polit a împlinit rugarea curatoratului. Cu 
terminul de 15 Maiu a. c. s’a publicat li- 
citațiune publică minuendă și dintre cei 
4 concurenți, curatoratul a primit ofertul 
lui Szăsz Istvăn din Glajaria, în suma de 
12,000 corone.

In 27 Maifl a. c. s’a pus pietră fun
damentală și după muncă asiduă de 4 
luni — în 27 Sept. a. c. în mijlocul unei 
bucurii indescriptibile a poporului, s’a pus 
crucea pe turnul bisericei. In 31 Octom- 
vrie biserica a fost terminată cu desăvîr- 
șire, în 5 Noemvrie a urmat collaudarea. 
Lungimea internă a bisericei e de 24 m., 
lățimea 9 m., înălțimea 10 m., ferestrile 
de 5 m. înălțime și 1 m. lărgime. Edificiul 
întreg e de piatră acoperit cu țigle, în 
stil gotic. înălțimea turnului e de 31 m. 
acoperit cu tinichea. Sub durata edificării 
s’au întrebuințat 120 stînjinî de piâtră, 
2000 trăsuri năsip, 30,000 cărămidi, 20,000 
țigle, vecturate tote de credincioși, 100 
dile de lucru cu palma, oferite gratuit de 
credincioși, pe lângă alte 800 plătite de 
intreprindetor, aprope la 250 lemne și 
800—1000 scânduri.

Calculând deci atât suma intreprin- 
derei de 12,000 corone, precum și cele
lalte ajutore prestate în natură, biserica 
așa după cum stă astădi costă 30,000 
corone.

(Va urma).SCIR1LE D1LEI.
— 5 (18) Noemvrie.

Instalarea noului metropolit al 
Bucovinei. Luni în 10 Noemvrie. I. P. 
Sa Metropolitul Dr. Vladimir de Repta a 
depus în fața Maiestății Sale jurământul 
de metropolit. Adi 18 Noemvrie metropo
litul se reîntdrce la Cernăuți, er Dumi
necă în 23 Noemvrie va fi instalat. Fes
tivitatea se va face în biserica catedrală. 
La acest act. va participa lume multă din 
tote părțile Bucovinei.

Un nou institut financiar. In Vâr- 
șeț s’a înființat de curând un nou institut 
financiar român sub numele de „Comor a“. 
Fondul acestui institut este de un milion 
corone. — Ne mirăm, că foia germană 
din Tiinișora, anunțând acesta, se face so
lidară cu acusările aduse de pressa șovi- 
nistă, atribuind acestui nou institut ten
dințe agresive pe terenul economic față 
cu Ungurii.

Procesele de presă ale (Harului 
„Kronstădter Zeitung-*4. Procesele de 
presă intentate din partea procurorului 
contra deputatului Korodi, advocatului 
Dr. Orendi, Dr. Franz Liess și Dr. Sieg
mund, au fost respinse de cătră tribuna
lul din T.-Mureșului, ca senat de punere 
sub acusație, și procedura s’a stins. Două 
articole erau deja prescrise, er în cele
lalte nu s’a constatat faptul agitației. 
Substitutul conte Lazar a anunțat recurs 
contra acestei hotărîri.

Atentat contra unui episcop sâr
besc. Diarul „Zastava" aduce scirea, că 
în contra episcopului Zmejanovics, în tim
pul petrecerii sale în Karlowitz s’a comis 
un atentat. Cine-va a împușcat prin te
restră. Glonțul a trecut imediat pe lângă 
episcop, fără se-1 lovescă. Atentatorul a 
scăpat.

Petrecere. Reuniunea femeilor ro
mâne din loc, va aranja Mercuri in 6/19 
Noemvrie a. c. în sala „Redoutei*4 orășe
nesc! o petrecere cu dans în favorul inter- 
liatului-orfelinat din loc. Bilete de intrare: 
(2 cordne de persdnă și 3 cordne balcon) 
se pot procura la firmele d-lor Iuliu Popp 

sera la cassă.
începutul la 8*/2 sâra. Invitări speciale nu 
se fac. Damele sunt rugate a se presentă 
în toaletă simplă. In bazar sunt prețurile 
fixe și suprasolviri nu se primesc.

Toma I ȘÎ Frații Simay, precum și
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Reuniune de meseriași români în 
Budapesta. La 9 Noemvrie n. s’a ținut 
în Budapesta adunarea de constituire a 
Reuniunei meseriașilor români din acel 
oraș. Cuvântul de deschidere l’a ținut d-1 
Dimitrie Birăuț, care a arătat scopul în- 
trunirei, accentuând, că ținta este ca me
seriașii și comercianții români din Buda
pesta se încheie legături frățesc! între ei 
și în special să se sprijinâscă toți mese
riașii și comercianții români nou veniți în 
capitala țării. Propune deci înființarea 
reuniunei. Propunerea se primesce și se 
aleg provisoric imediat următorii d-ni con
ducători ai reuniunei: President d-1 loan 
Poruțiu, secretar consular în pensiune; 
vice-president Nicolae Turcu, croitor; se
cretar Aurel Cristea, tipograf; cassier Di
mitrie Birăuț-, controlor George Grecescu, 
tipograf. In comitet d-nii: N. Armeanu, 
măestru croitor; George Ianosi, măsar; 
Pancratie Ianosi, tipograf; Vasilie Cotârlă, 
păpucar; Victor Teran, comerciant; Martin 
Lazar, măsar; George Tomescu, lăcătuș. 
La adunare au participat mai mulți stu- 
denți universitari români, dintre cari d-1 
I. Lăpedatu arată în cuvinte însuflețităre 
însemnătatea înființării acestei reuniuni. 
S’au cântat cântece frumdse românesc! de 
corul universitarilor, condus de d-1 Cornel 
Popescu.

Numele oficial al orașului Medias.
5 ’

In ultima ședință a consiliului comunal 
din Mediaș s’a luat notă cu adânci regrete 
despre ordinul ministerial, prin care se 
impune orașului numirea oficială de 
„Medgyes".

Wlassics și deputății sași. „Alkot- 
■mâny" amintesce într’o cronică a sa după 
„Uj Lap“, că Wlassics, ministrul de culte 
„național" întorcându-se din călătoria, ce a 
făcut’o în Ardei și mergând la cameră a 
făcut strașnic curte deputaților naționa
liști sași și s’a mirat mult, că se ridică 
acusărî în contra acelui popor sîrguincios 
ai cărui vrednici fii sunt d-nii Korodi 
Lurtz și ceilalți. Adevărat, că în școlă nu 
prea o duc bine cu limba maghiară — a 
dis ministrul — der asta nu-i greșela școlii 
ci a împrejurărilor maștere, carî nu dau 
tinerirnei școlare ocasie a vorbi unguresc» 
afară din șcdlă.—Lucru firesc, că „Uj Lap“ 
combate acestă părere, ce dice, că șî-ar 
fi dat’o Wlassics despre Sași.

Cununie. D-șdra Aneta R. Poppa 
din Satulung și d-1 Pompiliu I. Turcu din 
Făgăraș, îșî vor celebra cununia la 23 Nov.
n. în biserica Sf. Archangelî din Sa
tulung.

Venitele casei domnitore de Habs
burg. Acum din incidentul desbaterei 
asupra proiectului prin care se cere aug
mentarea listei civile, e de interes să cu- 
ndscem, după calculul aproximativ ce-1 
face foia „Typographia" din Peșta, cari sunt 
venitele anuale ale Maj. Sale monarchu- 
lui și ale archiducilor. Lista civilă din 
partea Ungariei era pănă acum 9.300,000 
cor. După noul proiect va fi de 11,300,000. 
Tot atât ar căpăta și de la Austria. La 
daltă deci 22.600,000 cor. Din suma 
acesta cam 7,600,000 se vine archiducilor, 
er 15,000,000 cor. Maiestății Sale și curții 
imperiale și regale. Averea privată a mo- 
narchului face 400,000 000 cor., care constă 
din banî gata, hârtii de valore, proprietăți 
de pământ, casteluri ș. a. Venitul curat 
anual se calculeză cu 31,000,000 corone. 
La di i-se vine monarchului 84,931 cor. 
la oră 3539 cor. Archiducii, afară de cele 
100,000 cor. ce le primesce anual fie-care 
din ei mai au și alte venite; fie-care 
din ei ocupă posturi înalte în armată, 
apoi fie-care dispune de avere privată- 
Așa d. e. moștenitorul răposatului archi- 
duce Albrecht a devenit stăpân peste o 
avere de 1,000,000,000.

0 deslușire. Părintele Simeon Filip 
din Badon (comit. Selagiului) ne trimite 
■o lungă deslușire privitor la faimdsa „de
clarație" a celor 21 învățători din Săla- 
girî, în care declarație se dicea între al
tele, că fostul învățător din Badon Ilie 
Poușan a cădut victimă unui incendiu 
și „a ispășit cu vieța prigonirile nedemne®. 
Și fiind-că ,îu parochia Badon pe acel 

timp și adi chiar nu se află alt inteligent 
decât părintele Filip, erîn „declarație" se 
cjice, că „cei-ce ar fi trebuit să lumineze 
poporul despre scopul sublim și salutar 
al legei,... pe ascuns au ațîțat poporul",— 
cuvintele aceste se pot referi la d-sa. Ele 
însă cuprind o învinuire nebasată, din care 
causă d-1 preot Filip arată din ce pricină 
au isbucnit neînțelegerile între învățător 
și popor și cum de la început, răposatul 
învățător a făcut să se nimicescă încre
derea și alipirea dintre popor și învățător. 
Ilie Poușan șî-a ocupat postul de cantor- 
învățător numai în 1 Oct., der în luna 
Decemvrie a aceluiași an, el a și pretins 
de la popor să-i plătescă pe întreg anul 
lecticalul cantora). Poporul nu s’a învoit 
și de aici au urmat scârbe și neplăceri 
mari, pănă când în urmă învățătorul re- 
nitent și nesupus autorității bisericesc!, a 
scos esecuție pe popor prin luna lui 
Aprilie, când celor mai mulți dintre popo- 
reni, n’având bucate, li-s’a vândut vest
mintele, uneltele economice ș. a. In urma 
acesta poporul s’a revoltat și nimeni n’a 
mai fost în stare a-1 domoli. S’a făcut in
vestigație și s’a dovedit, că învățătorul a 
procedat cu rea voință și ilegal, din care 
causă a și fost silit a-și da dimisia de la 
postul din acea comună. Nu-i adevărată 
nici aserțiunea, că învățătorul Poușan ar 
fi murit de supărare. „Când venise în Ba
don —■ dice părintele Filip — era bolnav 
de oftică, er după-ce s’a depărtat din 
Badon a mai trăit 3 ani, dec! nu se pdte 
afirma, că causa morții lui ar fi fost su
părările, ce le-a avut în Badon". — Atâta 
pentru lămurirea publicului cetitor.

Mulțămită. Reuniunea învățătorilor 
gr. cat. români din Maramureș a primit 
un dar frumos, și anume: Reverendissimul 
domn Tit Bud vicariul Maramureșului și 
presidentul reuniunei, a dăruit bibliotecei 
năstre 157 opuri, cele mai multe de con
ținut pedagogic și didactic, cu cari s’a 
pus basă bibliotecei acestei reuniuni. 
Opurile sunt aședate într’un dulap frumos 
în sala de învățământ a șcălei gr. cat. 
române din Sighet, zidită înainte cu doi 
ani cu neobosita sîrguință a Reverendis- 
simului domn vicariu. Nefiind pănă atunci 
școlă gr. cat. română în Sighet, domnul 
Vicariu și paroch al Sighetului a făcut 
un lucru vrednic de tot-ă lauda, der vred
nic este și de mulțumită învățătorilor din 
Maramureș pentru înființarea bibliotecei 
cu darul său mărinimos, pentru care și pe 
calea acesta îi esprimăm mulțămită năstră 
cea mai adâncă. Dat în Săliscea-de-sus, 
10 Noemvrie 1902. Demetriu Kis, învăță
tor, vice-presidentul reuniuneiî nvețătorilor 
români din Maramureș.

Representație teatrală. Corpul di
dactic, cu concursul tinerirnei, din Viștea- 
inferiără, va arangia o representație tea
trală la 23 Noemvrie st. n. a. c. în spa- 
țiosa sală din casele d-nei Paraschiva 
Șandru. Prețul de întrare: De personă: 
1 cor. 20 bani; de familie (3 persone) 3 
cor. Veuitul curat va servi de basă unui 
fond cu menirea de a-se împărți premii 
școlarilor diligenți cu ocasiunea esamene- 
lor. Contribuiri și oferte se primesc cu 
mulțumită și se vor publica. Comitetul 
aranjator.

Program: 1) „Codrule, frate de cruce" 
duet de T. Popovici, esecutat de d na 
Lucreția Borzea și d-.șora Olimpia Banciu.
2) „Otravă de hârciogî", comedie într’un 
act de Antoniu Pop. 3) „Solo" de * * * 
4) Prima rochie lungă" monolog de Iosif 
Vulcan, predat de d-șdra O Banciu. 5) 
„Declamare" * * * 6) „Moștenire de la ră
posata", comedie într’un act de D. R. Ro- 
setti (Max). După producțiune urmăză 
joc. NB. Mâncări și băuturi se află în 
birtul local.

Vîndarea de semințe de pădure. 
Ministrul r. u. al agriculturei a alcătuit un 
conspect despre sămînțele de pădure ofe
rite spre vîndare de cătră proprietarii de 
păduri din țeră, care se pdte consulta în 
biuroul camerei de comerciu și industrie 
din Brașov.

O reflecsiune
la „Adresa comitatului Pojun în congrega

ția comitatului GojocncP.

Clușiăi 14 Noemvrie a. c.
In numărul 237 al prețuitului D-vds- 

tră diar ați publicat un raport scurt pri
vitor la desbaterea adresei de la Pojun în 
congregația comitatului Cojocna.

Raportorul acestei sciri arată, că d-1 
Ladislau Indre din Clușiu a vorbit pentru 
menținerea legei naționalităților. Retace 

însă posiția, ce a luat’o numitul domn ad
vocat și care nu pdte nici decum să reiasă 
din afirmarea, că a vorbit „cu nisce argu
mente juridice, istorice și sociale".

Astfel raportorul d-vdstră, cu voie 
fără voie, a lăsat să apară discursul d-lui 
Indre în lumină naționalistă și ca unul 
ce ar fi contribuit la resultatul hotărîrei 
congregației.

Nici una, nici alta nu este însă esact. 
Ceea ce trebue să constat nu numai în 
interesul adevărului, ci pentru-ca ce este 
de aprobat să fie aprobat, âr ce este de 
desaprobat, să fie asemenea desaprobat.

Propunerea primită de congregație 
a fost făcută chiar de comisia permanentă, 
și singur Dr. Rosenberger Bernath luase 
posiție contrară propunerei comisiei.

Ne-ar fi părut bine să putem con
stata, că advocatul L. Indre cel puțin de 
astă-dată a apărat cu sinceritate causa 
naționalităților. Der regret a fi silit să de
clar, că în discursul d-sale, vorbind pen
tru, menținerea „legei fundamentale", con
tra căreia nu se pronunțase Die! comisia, 
nici majoritatea, a umblat și de astă-dată 
se facă curte Maghiarilor și guvernului, 
accentuând în vorbirea sa, că cere și el 
cea mai severă pedepsire a agitatorilor 
El mai e de părere, că nu pe calea legis- 
lațiunei, ci pe cale socială trebue să se 
ducă lupta de asimilare, pentru-că, decă 
n’am procede astfel, am arunca numai tă
ciune în materialul de altcum gata al agi
tatorilor făr’ de suflet.

Va să dică cine glăsuiesce astfel ca 
Indre, acela nu apără, ci insinua, vrâ lege 
de naționalități, der acestora le trage 
tot-odată clopotul de mărte...

Și decă în butul acestora raportorul 
prin retăcerea celor amintite a voit cum
va să sedimă și îndulcâscă opiniunea pu
blică românescă, causa nu pdte fi alta de
cât, că advocatul L. Indre are mare tre
buință de o rehabilitare înaintea publicului 
românesc, pentru multele insulte grave și 
neîntemeiate, ce le-a adus românismului 
întreg din incidentul procesului de pressă 
intentat contra Indreescilor din partea 
direcțiunei „Economului", adecă din partea 
lui Dr. Aurel Isacu și soți.

Cine va ceti afirmațiunile din escep- 
țiunile date din partea Indreescilor în pro
cesul de pressă în contra băncei „Econo
mul", unde stă negru pe alb :

1) că direcțiunea „Economului" co- 
rumpe cea mai mare parte dintre Români 
și ’n deosebi tinerimea universitară în 
sens dacoromân, prin care fapt se împie
decă pacea între Unguri și Români atât 
de mult dorită; cine va ceti

2) protocolul din 4 Decemvrie 1901 
al pertractărei escepțiunilor, unde cu li
tere neșterse stă scris, că membrii din 
direcțiunea „Economului", și ’n special di
rectorul esecutiv Basiliu Podăbă, batjoco
resc pe toți acei Români, cari doresc apro
pierea și amiciția sinceră a Ungurilor, 
sbicinindu-i în gazetele cele mai murdare 
la gură, în „Tribuna" din Sibiiu și în 
„Gazeta Transilvaniei" din Brașov; tot 
Basiliu Podăba seduce prin posiția și in- 
fluința sa mare tinerimea universitară, tn- 
demnându-o la dacoromânisra în loc de 
patriotism; cine va ceti

3) petiția de sub 1506—1901 făcută 
înaintea pertractărei finale întru întregirea 
probelor, care la rândul său erăși denunță, 
că în decursul procesului Memorandului 
banii sosiți dela „Liga culturală" din Bu- 
curesci, meniți ca să se dee universitari
lor români demonstranți, tot la adresa lui 
V. Podobă veneau, care era pe atunci 
casarul „Economului", și apoi acesta îi îm- 
părția după merit; cine a audit seu 
cetit:

4) insinuările și denunțările aduse la 
adresa românismului întreg la pertractarea 
finală a procesului de pressă din partea 
Indreescilor, cari „au declarat răsboiu for
mal urmașilor lui Iancu și Bărnuțiu și cari 
în gura mare acusau. că cea mai mare 
parte din preoții români falsifică protocd- 
lele seu cărțile de botez și că băncile ro
mânesc! — și între acestea și „Economul" 
— sunt adevărate cuiburi de dacoromâni, 
cari mușcă ca vespii pe furiș pe Maghiari 
și de aceea ar trebui, ca tdte băncile ro- 
mânescl să se dea în slavă: eră tinerimea 
universitară fiind întrăgă dacoromână, e 
dușmană ideei de stat, astfel, încât din 
edificiul needificat al statului (jilnic dă- 
rîmă câte ceva" ; cine scie că

5) Ladislau Indre a fost silit să-și 
părăsescă la Șomcuta mare postul de 
protopretor pentru cunoscutele-i fapte dis
ciplinare, cine scie, că

6) advocatul L. Indre pentru „afa
cerile lui cavaleresc!" a suferit bătăi de 
biciușcă în public și ca să-și aline în- 
câtva durerea și rușinea a încercat a se
duce opinia publică maghiară, că e mar
tirul principiilor sale politice filomaghiare, 

cari nu pot răsbi cu spiritul tinerirnei 
universitare române din Clușiă, care pănă 
în rărunchi e daco-română; cine cu- 
nosce.

7) ținuta lui L. Indre la alegerile 
dietale din anul trecut, calificată în în- 
trega pressă română; cine a cetit, că

8) L. Indre a iluminat pentru „Kos
suth", er celorlalți Români din Clușiu 
li-s’au spart ferestrile în același timp; cine 
va sci, în urmă, că tinerimea universitară 
română din Clușiii a cerut și obținut re
tragerea lui L. Indre din casina română 
pe motivul, că i-a denunțat și calumniat 
atât de grav și făr’ de un motiv în fața 
publicităței: acela va înțelege pe ușor, că 
advocatul L. Indre are mare trebuință de 
rehabilitări, căci în urmă și el tot după 
țăranul român trăiescel!

Pentru-că advocatul L. Indre a căutat 
de a se pune bine și de astă-dată numai 
cu cei de la putere, de aceea a invocat 
și el severitatea legilor contra agitatorilor 1 
Că pe cine înțelege sub „agitatori" advo
catul L. Indre, reiese clar din cele de 
mai sus!!

Când deci cu asemenea argumente 
apără legea de naționalitate cineva, atunci 
esprimă punctul de vedere al guvernului 
unguresc, care neesecutată vre să sus
țină legea de naționalități, ceea-ce face 
de astă-dată și congregația din Clușiu în 
consonanță cu stăpânirea, der nu aperă 
punctul de vedere românesc!!

Acesta o arată și aprețiarea gazetei 
„Magyar Szo" din 11 Noemvrie 1902 și 
faptul, că șovinistul jidan Dr. Rosenber
ger Bernath l’a cualificat pe advocatul L. 
Indre de bun patriot și a dis, că decă 
toți Românii ar fi așa ca L. Indre, atunci 
n’ar fi de lipsă să se ștârgă legea de na
ționalități !!

De ce n’a răspuns advocatul L. Indre 
la aceste invective ale colegului său??

Veritas.

literatură.
Ifigenia de Euripide I. Ifigenia în 

Aulida II Ifigenia, în Taurida. Traducere 
în versuri de P. Dulfu, Bucurescî. Atelier 
grafic I. V. Socec 1903. Prețul 3 lei.

A apărut „Almanachul" societății 
„Petru Maior11 Budapesta 1901 cu un con
ținut bogit și ilustrat. Format 8° cu 144 
naginl. Prețul 4 cortine. Se află de vânzare 
la Tipografia A. Mureșianu cu prețul indi
cat, plus 35 banî porto.ULTIME SOIRI.

Viena, 18 Noemvrie. Tratările cu 
privire la formarea unei coalițiuni 
n’au succes, din causa oposișiei ce 
o fac Germanii limbei oficiale interne 
cehice.

Diverse.
Încă un strămoș al lui Wilhelm 

II. Acum în urmă s’a vorbit fdrte mult 
de genealogia împăratului german, care 
se ridică până la amiralul Ooligny.

Acestă ascendență ne releveză încă 
un alt fapt destul de curios, pe care eru
diții au uitat să-l spună în acestă discuție 
genealogică.

Fiica amiralului hughenots’a căsătorit 
cu Wilhelm I de Oranje numit Tacitur
nul, ăr nepota acestuia Louisa-Henrietta, 
a devenit soția marelui elector de Bran- 
deburg strămoșul lui Wilhelm II.

împăratul Germaniei să inumără deci 
printre urmașii lui Wilhelm Taciturnul. 
Cum rămâne atunci, cu teoria eredității 
sciută fiind lognacitatea Iui Wilhelm II?

Sosiți in Brașov.
Pe cj'ua de 17 Noemvrie.

Pomul verde: Marcsai, Zombor.
Europa: Hellwig, Sighișăra, Teu- 

chner, T. Mureșului; Nagy, K-Vâsărhely; 
Gondos, Gellert, Stancsics, Mellitzer, Or
ban, Lang, Sebestyen, Budapesta; Ke- 
meny. Maurer Rosenbliith, Anittner, Kraus- 
shor, Dura'jcnak, Silberbauer, Reich, Ber- 
kovics, Vena; Gliick Miinchen.

P oprietar: Dr. Aurel Alureșianu.
B -dactor respon-abil: Traian II. Pop.
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Dela „Tipografia A. MureșiaDnu

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

ps lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
rscomandație.)

Taina norocului sâu Povestea sa
tului Nemernicen! de Taehe Brânduș. Acbsta 
carte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (-|-10 b. p.)

Balade poporale de Avram Corcea 
costă cor. 1.60 plus 10 b. porto. Pentru 
România 3 lei 20 b.

Banca de șcblă de I. Dar iu, 30 b. 
dlus 10 b. p.)

Disciplina in serviciul educa- 
țiunii de I. Bariu, 40 b. (plus porto 10 b)

Idealul învățătorului român de 7 
Dariu, 40 b (plus porto 10 b.)

Tragedia Calvarului de abat. 
Henry Bolo traducere în românesce de 
membrii soc. de lect. „Inocențiu M. CIainu 
din (Blașiu. Prețul 2 cor. pentru Iiomânia. 
3 lei plus 20 b. porto).

Lilice dela Plnd, possii macedo. 
nene originale și daco-iomâne de P. Vulcan. 
< or. 2 (pl. porto 10 b.)

Cartea Șatenului, novele de Em. 
Părăeanu cor. 1 (pl. 5 b. por.)

velt6re* novele și impres’i de 
Vlăhuță, cor. 1’25 (porto 10 b.)

„Amicul tinerimeia, Anul I. foia 
de ounoscința folositore de prot. 1. M ■i.sil, 
legat în păreți tari costă o cor. (por. 20 b.)

Povestea despre prințul Ahmed 
al Kamel s6u Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de Dr. T. Prețul 60 r>. (-j- 6 b. porto.

Buchetul, culegere de cântări bă
trânesc! și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 50 t>. (cu porto 56 b.)

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilor bihorenl, de L. 
Rudow-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 1 cor 
(-4 10 b. porto.)

Itîsete și zîmbete, de T. V. Gheaja, 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 60 b, (cu posta 70 b.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii in joc, de 1. P. Reteganul Pr. 24 b 
ou porto 30 b.

Nopți de ernă novele pentru popor, 
de Genrae Sunu. Conține novele cu tendin 
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul cor. 
1.20 (cu posta cor. 1.30)

Opșaguri, cât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. >J. Re. eganid. Vre-o 
60 de poezii glumețe. Pr. 80 b. (-j- p- 10 b.)

Schițe din Italia de Teodor Bule, 
prețul 2 cor. (-f- 20 b. porto).

Amintiri din Grecia, d- Teodor 
Bule, prețul cor. 1.20 (plus 10 b. porto).

Poesii poporale despre Avram 
Iancu adunate și publi ate de Simeon FI. 
Marian Prețul 1 cor. (-j- 10 b. porto)

MLusa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de luliu Bognariu 
Prețul 50 b. (cu posta 56 b.)

Teoria dramei cu un tractat intro
ductiv despre frumos și artă de prof. Or. 
Iosif Blaga. Prețul < orbne 3.60 (plus 30 b 
porto.)

y,Pe pragul mormântului,'1 de 
preotul G. Simu, conține ver-url funebrele 
pentru popor Ș' pentru inteligeuțl. Pr. 50 
bani (-j- 6 b. porto .

Nu me uitai Colecțiune de versuri 
pentru o.asiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. Nenrațiu. Ediț. IV. Prețul 50 bani. 
(U ■’ b. p.)

Bocete ad că Cântări la morțî, ani
nate de /. Pop-Releg (inul. Prețul 80 bani 
(4~ 19 b. p.)

Cursul pieței Brașov.
Din 18 Novembre n. 1902

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. D 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 1.9 07
G-alben! n 11.20 n 10.30
Ruble Rusesc! 75 2.54 „ —.—
Mărci germane 117.25

-z. 8590—1902,
Kkvi.

Ârveresi hirdetmenyi kivonat.
A bras-toi kir. torvem szek, mint teleklonyvi hatosâg, kozhirrb teszi, 

hogy az „Albina“ tak - es hito’intezet vegrehajtatouak Vladescu Alexan
dru vbgrehajtâst szeuvedo elleni 1439 kor. hâtrii e-'o.s tokekOvt teles da 
jârulekai irânti vegrehajtâsi tigyebeu a brassoi kir torvbny.șzek (a bras- 
Hoi kir. jârâsbirosăg teriiletbu levo a brassoi J 0d53 sz. tljuvi 10651/3 
hrsz. ingatlaura 3900 koroibiban ezenuel megâll rpitott kikiâltâsi ărban 
a- Arvcrest elrendeite ba bogy a fetmebb megjeJblt ingatlanuk az 1903 
evi Januăr ho 19-ik napjân delaldtt 3 orakor e/e.i kir tbrv.-szbk 5. szâmu 
ărverbsi hoiyisbgeben inegtartandb nyilvanos ârvcrbsen a megâllapitott 
kikiăltâsi âron albi is eladatm fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok be csârănak 10,:/0 ăl 
keszpbnzben, vagy az 188 I. LX t. cz. 42 § aba î jelzett .Arfolyammal sză 
rnitott bs az 1881. bvi november 1 ba 3333. sz. alatt kelt, igazsâgugyminLz- 
teri rendeiet 8. § âban kijolâlt bvadekkepes brtekpapirban a kikuldott 
kezehez letenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170 § a ertehnbben a bâuat- 
pbnznek a birosăgnâl elbleges elhelyezesbrol kiăllitott ezabâlyszeiii elia- 
mervbnyt âtszoîgâltatni.

Kelt Brass 6, 1902 evi augusztus ho 1-so napjân,
Â brassoi kir. tor. szek, mint tlkdnvvi hatosăg.

K c v ă c 3..
1--1.(704) dbirc;

I

S’a ilescsis
Loteria a XXIII-a reg. ung. de stat

pentru scopuri de "binefacere,
al cărei venit curat în urma prea înaltei decisiunl a Majestățil Sale c. și reg. apost. 
se va folosi pentru următorele scopuri de binefacere în 11 părți egale: 1) pentru 
fondul ce se va crea pentru văduvele și orfanii amploiaților de stat fără mijloce, 
2) Spitalul Rudolf din K-zdi-Vasarhely, 3 Reuniunea generală a femeilor ung., 4) 
Reuniunea Frobel din Budapesta, b) Reuniunea Maria Dorothea din Budapesta. 6) 
Asilul de copil din Budapesta. 7) Mensa academica Croată. 8) Reuniunea Stefania 
a spitalului de copil din Budapesta. 9) Reuniunea general•< a diurniștilor. ’0) Reu
niunea Policlinică din Budapesta. 11) Congregația Maria din Budapesta.

Câștigurile ficsate în număr de 7691, după planul loteriei sunt de 
365,000 Corone și anume:

5,000 Cor.
2,000 „ 
7,000 „ 

500 „

1
1
I
1

câștig principal 150,000 Cor.
r>
n
r>

50,000
20,000
10,000

n 
n
»

2
5

10
20

câștiguri
n

ii 
â
11

11

50
100 

1000 
«500 w

100 Cor.
50 „
20 „
10 „

il
u
â
a

Budapest h.

i

55

55

55

Tragerea urmbză fără amânare m îBflb Decemvrie îSîBS în
= UM LOS COSTĂ 4 CORONE. =

JLjT LosurI se capetă la Direcția loteriei r. ung. în Budapesta, (IX, Csepelrakpart 
edificiul vamal), la tote ofi -iile poștale, de contribuție și vamă, de sare, stațiuni ale 
căilor ferate, traficl și zarafii si la tote colecturile de loterie.

Budapesta, în 1 Iulie 1902
2—0.(734) Direcția reg. ung, de loteri e.

Cursul la bursa din Viena,
Din 17 Novembre n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0......................120.10
Renta de corone ung. 4% • • • 97 53
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/2% . 90 45
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0. 97.65
Oblig, căii. fer. UDg. de ost I. emis. 98.—
Bonuri rurale UDgare 4°/0 .... 200 —
Bonuri rurale croate-slavone . . . 157.20
Impr. ung. cu premii......................101.05
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.80
Renta de argint austr......................... 120.60

Renta de hârtie austr......................... 100.10
Renta de aur austr.................. ' . . 92 05
LosurI din 1860.....................................15(175
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.66
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 704.—•
Acții de-ale Băncei austr. de credit 664.50
NapoleondorI.......................................19.07
Mărci imperiale germane . . . . 116.92‘/2
London vista..................................... 1'39.10
Paris vista........................................ 95 22'/2
iiente austr. 4% de corone . . 95.15
Note italieue ..................................—.—

In Transilvania

Un

Brașov,înpe

V W 5>

pană acuma

II. îl. C.
Direcțiune

o optime
Onor, nostre

și adecă:

Cor. 3.—
„ 1.50

Ciawîmiii, Ooasfemii, Lhia» 
totală de niilibne, resultă, că

55

Sibiiu,
Seghedin, 
K-Vasârhely, 
Satulung, 
Câmpina, 
Resnov,

Nr. 96229
65164
22533
12893
6366

52070
65170
65579

Douedecimii
Treiflecimii
Douedecimii
De ce mii------------
Decerni i ț _
Decemii------------
Pecemii 

mai dqparte câștiguri de: 
mise corone etc. în sumă 
colectura nosttă așa de norocosă e de preferit fafă de altele.

Efectirm comandele din afară cât se pote mai prompt si 
plătim tote câștigurile fără nici o detragere și tub cea uiai 
mare discrețiune.

iâcd'b L Adler: & Fratelă, 

societate de bancă în comandită, Brașov 
cea mai mare colectura principală din Transilvania.

Cea mai mare colectură principală 
invită prin presenta pe On. sa clientelă a-și procura 

Losurî de clasă
pentru tragerea din:

20 și 21 Noemvrie 
prețurile originale statorite de 
los întreg Cor. 12.— | Un los de 1111 Sfert

,, de jnmetate „ 6-- |
Considerând, că am plătit 

clientele câștiguri colosale ca :
Unasutămii Corone

Plecarea și sosirea tronurilor ie. stat re[. ung. îi Brașov.
H Octob. st. db.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'20 mim dimin.
II. Tr. accel. (peste Clnșiu) la 6. 2’45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8’13 min. sera.
IV. Tr. ace. la orele 6'45 m. dimin.

Dala Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persoue la ora 3'55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 6’55 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11’40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).

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

(are legătură cu Tușnad la 6ra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la ora 10.4B min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. in.
III. Trenul de per. la ora 3’15 m. p. m.

Lela Brașov la Zornescî (gar. Barfolomeiu
I Trenul mixt Ia ora 9-2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 3’ 5 min. p. m.
III. Trenul mixt la ora 8'50 m. dimin.

Dela Brasov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.

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

(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 10-4 m. sera.
II. Trenul de persone la ora 7’5) dim.

IU. Tr. accel. peste Clușirt la 6. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9 27 min. sera.

Dela Bucuresci ia 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. ni.
IV. Tren, de pers, la ora 7’55 mim dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dina, 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda di a 3’2(.)
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

(are log d la Cme-Gvimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la bra 6’50 m. sera 

iare legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zernescî la Brașov (gar. Barto', me'u.l
I. Trenul mixt la ora 7’C2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m.

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

II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6’50 min. sera.

(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gyimcs).

Tipgralia A. Mureșianu, Brașov.


