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Creditul statului români
iii.

Etă, pe scurt, în ce mod îșl încheie Dr. Brac
ket, în studiul seu J:n nciar-politic, espunerile sale 
privitore la creditul de stat al României:

Intrega datorie de stat a Româ
niei a fost ia 31 Martie 1902 de 
1.413,339.385 lei și 35 bani. Pe ca
pul fie-cărui locuitor se vin, soco
tind și datoriile orașelor și comune
lor, 247 lei, 6r’ pe capul fie-cărui 
contribuabil 2500 iei. îndatoririle 
României în tote împrejurările se 
pot numi forte marl. Din causa a- 
cesta însS nu-i pericul. Căci astăzi 
anuitățile pentru datoria publică stau 
în același raport cu veniturile, ca de 
esemplu la 1889. Veniturile s’au urcat 
așader în aceeași proporție, în care 
s’a urcat îngreunarea budgetului prin 
sumele, ce se cer anual pentru plata 
dobenejii și amortisarea datoriei de 
stat.

Capacitatea de contribuție a țării 
e în mare crescere. Sistemul de dare 
directă, care e basat încă mai ales 
pe contribuția pentru moșii, are lipsă 
de a fi desvoltat mai departe. Aceste 
dări directe se pot încă mult urca, 
deore-ce darea pe cap a poporațiunei 
nu face încă 3 lei. Acesta e o mică 
sarcină și pentru o țeră, ce se află 
pe trepta de cultură a României. 
Puternica crescere a venitelor din 
dările indirecte înse și deschiderea 
de noue isvore de venit bogate, oferă 
în legătură cu acâstă urcare o ga 
ranție forte sigură pentru desvolta- 
rea priinciosă a finanțelor statului 
român. Și acesta cu atât mai mult, 
cu cât noua politică financiară, sis
temul de economii al ministrului- 
președinte Sturdza, vine în ajutor 
crescerei veniturilor.

Reua recoltă a anului 1899 și 
neprecauta administrație financiară 
aduseră cu sine, că veniturile statu
lui au căcjut dela 236 la 200 milibne 
și că anul 1900 s’a încheiat c’un de
ficit de 35 milione. Prin reducerea 
cheltuielilor statului, prin micșorarea 
salariilor și pensiunilor și prin des
ființarea unui mare numer de func
țiuni administrative superflue, s’au 
adus lucrurile acolo, că cassa statu
lui la sfârșitul anului budgetar 1901/2, 
adecă la 31 Martie a. c., a avut un 
escedent de 18 milibne lei. Econo
miile budgetare față cu anul 1900/1, 
nu fac mai puțin de 27-3 milibne 
lei și, cu tbte că visteria statului a 
crescut în mod favorabil, s’au pus 
în budgetul pentru 1902/3 încă alte 
economii, cari au fost aprobate de 
cameră.

România — cjice autorul studiu
lui — va fi necesitată de a contracta 
în timpul cel mai de aprope un 
împrumut de vre-o 200 milione lei, din 
care sumă șbpte din opt părți sunt 
a se întrebuința pentru răscumpăra
rea bonurilor de stat de 175 milibne. 
In fond nu este der un nou împru
mut în perspectivă, ci numai retrage
rea și plătirea bonurilor de stat de la 
1899, edate pe cinci ani.

Prin acestă operațiune financiară 
necesară numai puțină schimbare se 
face în situația financiară de pănă 
acum și în puterea financiară a țării, 
de sigur însă nu se provbcă deme- 
liorațiunl. Strigătele de admoniare 
de a nu se face un nou împrumut 
român, care ar impune statului noue 
sarcini insuportabile, nu este altceva, 
decât o uneltire tendențiosă. Deși 
România încă nu s’a recules cu to
tul de urmările anului 1899, starea 
ei financiară și economică, cu esce- 
dențele în cassele statului, cu bunele 
rbde ale secerișului în anul acesta 
și cu perspectiva în stabilitatea ad
ministrației financiare, pe lângă si
tuația generală politică, este aeji mai 
bună, decât a fost vr’odată de când 
esistă.

Situația politică în Austria s’a 
ameliorat încâtva. Comitetul de înțelegere 
ceho-german a ținut conferențe asupra 
modalității unui compromis. Conferențele 
urmeză se se țină și adl si se speră, că 
va succede crearea unei base sigure pen
tru o pacinică înțelegere. Cehii se dice, 
că nu vor face obstrucție contra proviso- 
riului budgetar.

Koerber despre pact. La adu
narea societății industriașilor austriac! ți
nută erl în Viena, ministrul președinte 
Koerber a declarat, că speră, că tratativele 
cu Ungaria totuși vor ajunge la resultat, 
păstrându-se în întregime interesele Aus
triei și menținându-se și pe mai departe 
convenția vamală și comercială a ambelor 
state ale monarchiei. Adunarea a votat o 
resoluțiune, care accentueză, că separația 
economică a celor două state este de pre
ferat stărilor actuale nesigure și că con
venția comercială și vamală cu Ungaria 
nnmai așa se se încheie, decă interesele 
Austriei pe viitor nu se vor mai sacrifica, 
ca pănă acum, în favorul Ungariei.

Regele Carol I și Țarul Nicolae. 
Urroătorele telegrame au fost schimbate 
între M. S. Regele Carol și împăratul Ni
colae al Rusiei, cu ocasiunea visitei de la 
Plevna:

Plevna, 30 Octomvrie v. 1902. 
„4f. S. Imperatului Rusiei.

„Aflându-mă pe câmpul de luptă de 
la Plevna, îmi aduc aminte cu o profundă 
emoțiune de epoca neuitată când alături de 
împăratul Alexandru, Augustul vostru bu
nic, luam parte cu El, di cu di, la greu
tatea luptei memorabile, care a fost re
compensată, după lungi sforțări, prin stră
lucita victorie de la 28 Noemvrie.

„Am depus adi, ca mărturie a senti
mentelor Mele de recunoscință, o coronă 
pe mormântul bravilor soldați ruși, pe cari 
am avut onorea de a-i avea sub ordinile 
Mele. Me simt fericit ca cu acestă oca- 
siune solemnă, să reînoesc Majestății Vos- 
tre asigurarea viei Mele simpatii, și al ata
șamentului Meu sincer.

Carol“
Țarul a răspuns prin următorea te

legramă :
Livadia.

„Majestății Sale Regelui României.
„Sentimentele pe care Majestatea 

Vdstră a binevoit a Mi-le esprima, visitând 

câmpul de luptă de la Plevna, M’au miș
cat viu și apreciez din fundul inimei oma
giul pe care L’ați dat victimelor luptei 
eroice, care a încununat cu o glorie nepe- 
riîerfc epoca confraternității armatelor ruse 
și române.

„Rog pe Majestatea Vostră de a primi 
pe lângă mulțumirile Mele și cea mai sin
ceră asigurare de atașamentul Meu afec
tuos și nestrămutat.

Nicolae11.

Alegeri comunale in România. 
Resultatul votului la balotagiul de Dumi
necă pentru alegerea consilierilor comu
nali la colegiul I de comună în Bucu- 
rescî, a fost următorul: Alegători înscriși 
au fost cu totul 5841; au votat dintre 
aceștia numai 3573 și adecă pentru lista 
liberală au votat 2226, er pentru lista 
conservatore 1289. 58 voturi au fost anu
late. Lista liberală a fost alesă.

Resultatul alegerilor în balotagiu din 
județe e următorul: La Roman, Câmpu
lung, Pitești, Tulcea, listele liberale au 
întrunit majoritateo. La Târgu-Jiu opo- 
sițiunea s’a abținut de la vot și a fost 
alesă lista liberală.

Ministrul Szell despre băncile 
române.

In așa numitul „mare discurs", ce l’a 
rostit ministrul-president în ședința de la 
19 Noemvrie a dietei, a dis următdrele 
despre băncile române:

„Stimatul meu amic (Komjât.hy) a 
amintit și afacerea băncilor românesc!. (Se 
audim!) Intr’aceea dau dreptate stimatului 
domn; deputat (să audim!), că împrejura
rea — decă este așa (sic!) — că unele 
institute financiare românesci desvoltă o 
activitate nu numai pentru realisarea sco
purilor lor speciale, ci și pentru alte sco
puri, este forte îngrijităre. Der acesta să 
nu mi-se atribue mie ca păcat. Institutele 
românesci nu s’au ivit acum, ci mai de 
mult.

„Suntem de acord, că în acestă di
recțiune trebue se facem ceva, și eu, încât 
voiu, pute și-mi va permite cercul meu de 
competență, în ori-ce cas voiu și face ceva.

„Deslegarea amănunțită a acestei 
cestiuni nu este a se face la acest loc, 
der aici ar trebui se între în activitate so
cietatea maghiară și mai ales factorii eco
nomici maghiari, căci acele institute au 
fost înființate din putere proprie. Ei bine, 
să creăm și noi institute din puteri proprii!

„Guvernul și păn' acum a făcut ceva, 
el va lucra în viitor în dimensiuni și mai 
mari, prin ce se vor pute paralisa scopu
rile acelor institute, decă în adevăr au de 
aqeste“ (Aplause în drăpta).u

„Revista Economică*  din Sibiiu luând 
notă despre acest răspuns al ministrului 
president, scrie între altele:

„Oeea-ce ne preocupă pe noi este 
faptul regretabil, că șeful guvernului țării 
nu cundsce nici scopurile, nici activitatea 
băncilor românesci, și că a putut ignora 
păn’ acum lucrarea ce institutele ndstre de 
mai multe decenii încoce o îndeplinesc în 
interesul consolidării stărilor economice 
ale unei însemnate părți a statului. Căci 
binefacerile băncilor năstre nu se estind 
numai asupra clientelei lor românesci, ci 
s’au bucurat și se bucură de resultatele 
activității lor o mare parte a poporațiunei 
țării și însuși statul.

„Și dăcă ministrul-president și-ar fi 
luat ostenela a studia și apieția scopurile 
și activitatea băncilor românesci, atunci 
fără îndoială trebuia să dee alt răspuns 
domnului Komjăthy.

„Anume trebuia să-i spună, că sco
purile urmărite de băncile năstre sunt iden
tice cu scopurile ce trebue să le urmărăscă 
ori-ce guvern consciențios și ori-ce om po
litic cinstit în acestă țeră, că activitatea 
lor se distinge de a băncilor maghiare nu
mai prin o corectitudine absolut necom- 
promisă, și că puterea lor consistă chiar 
în ținuta lor corectă și cinstită, adevărat 
patriotică și loială față de toți câți recurg 
la ele, fie Maghiari, fie Români, seu de 
ori-ce altă naționalitate. Trebuia să spună 
d-1 ministru-president, că băncile năstre 
atât indirect prin acăsta a lor activitate, 
cât și direct prin jertfele enorme cu cari 
contribue la acoperirea trebuințelor pu
blice, sunt un factor însemnat și prețios 
în acest stat, factor care merită nu numai 
bunăvoința, ci de-adreptul întreg concur
sul posibil atât al guvernului țării, cât și 
al tuturor cercurilor preocupate de binele 
public.

„Acesta era, după convingerea năstră, 
singurul răspuns corect, ce avea să-l dee 
d-1 Szell la acusele deputatului Komjâthyu.

Procesul „Cărții de Aur“.
(Raport special al „Gazetei Transilvaniei11.)

Clușiii 24 Noemvrie.
Astădi la drele 8 s’a început pertrac

tarea finală în procesul „Cărții de auru, 
volumul I, pentru care este acusat d-nul 
Teodor V. Păcățianu.

In sala curții cu jurați aglomerație 
mare de public.

Președinte: baronul Szentkereszthy, 
judi: Szăsz Bela și Reinbold Artur. Foto
liul ministeriului public îl ocupă Daniel 
Lajos, substitut. Apărător: Coriolan Bre- 
diceanu din Lugoș, interpret: Robert Leh
mann. Pentru luarea de notestenografice: 
3 stenografi.

La sorți ies următorii jurați ordinari: 
Dr. Gyalui Farkas, Asztalos Kâroly, Ger- 
gely Samuel, Gombos Ferencz, Ajtai K. 
Albert, Hidegh Mihăly, Koleszăr Lajos, 
Andrăsovsky Lajos, Siko Lajos, Babos 
Săndor. Suplementari: Dr. Szamosi Jands 
și Sandor Imre.

Inculpatului i-se ia naționalul. D-1 Pă
cățianu e de 50 ani, născut în Husăsău 
(Timiș) gr. or., redactor.

Se dă cetire actului de acusație.
Substitutul Daniel, la invitarea pre

ședintelui declară, că acusă pe d-1 Păcă
țianu pentru agitație pe basa al. 2 din § 
172 și al. 1 din § 170.

Președintele spune, că apărarea a 
cerut citarea mai multor esperțî, der fiind
că senatul de punere sub acusație n’a ad
mis acestă cerere, nici densul n’a adus 
decisiune pănă în momentul de față.

Brediceanu anunță pe acest motiv 
recurs în cassație.

Procurorul se opune.
Tribunalul aduce acum decisiunea și 

respinge cererea pe basa §. 288.
Brediceanu întrebă pe procuror, dăcă 

numai părerile d-lui Păcățianu le încrimi- 
neză, său și citațiunile autorilor streini. 
Decă numai cele dintâiu, atuncijel renunță 
la întregire.

Procurorul respunde, că în acestă 
privință nu se pote declara.

Președintele învită pe substitut să 
facă propunere.

Substitutul declară, că acusă pe d-1 
Păcățianu pentru-că — chiar admițând, că 
desvelesce adevăratele momente ale isto
riei — a făcut și comentare și observații, 
cari „ agită “ în potriva legilor sancționate, 
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a scris în mod dehonestător pentru Ma
ghiari și ațîță pe Români contra Ungurilor.

Lehmann eetesce traducerea maghiară 
a întroducerei „Cărții de auru.

Președintele: Recundsceți, că sunteți 
vinovat?

Păcățianu: N u I
Președintele: Recundsceți, că ați scris 

cartea ?
Păcățianu: Eu am compus’o numai 

după istoricii cei mai autentici ai epocei.
Reinbold. Getesce pasage refer'tore 

la activitatea lui Kossuth.
Președintele: Sunt acestea părerile 

d-vostră ?
Păcățianu: Ale mele și ale politicia- 

nilor români.
Președintele: De ce ați credut nece

sar a intercala și acțiunea antimaghiară a 
altor națiuni?

Păcățianu: Am zugrăvit epoca și 
n'am putut trece cu vederea așa ceva.

Președintele. Da, însă de aici se vede 
intențiunea d-vdstră de a ponegri pe 
Unguri.

Substitutul face atent pe președinte, 
că apărătorul șoptesc© acusatului. Preșe
dintele îl chiamă la ordine.

Președintele: De ce ați atacat uniunea 
Ardealului? Nu credeți, că acesta e sa
lutară ?

Păcățianu. La întrebarea acesta nu 
răspund.

Președintele: Discursurile reproduse, 
credeți, că s’ar pute rosti și astădi, fără 
să fie tras oratorul la răspundere?

Păcățianu: Acele discursuri se refer 
la relațiile de atunci.

Președintele: De ce ați adunat numai 
datele, unde se vorbesce rău despre 
Unguri?

Păcățianu: Datele le-am scos din 
cărți istorice.

Președintele: Și n’ați găsit nimic bun 
pentru caracterisarea Ungurilor?

Păcățianu: Nu răspunde.
Președintele afirmă, că o ură ne

mărginită contra Ungurilor l’a îndemnat 
pe inculpat la scrierea .Cărții de aur". 
Invită pe inculpat să arate un singur 
pasagiu, unde se vorbesce bine despre 
Unguri.

Păcățianu: Citeză capitolul „Ma- 
hiarii în Viena“.

Președintele: D-vostră nu ați avut 
de gând să scrieți istorie, ci să agitați.

Păcățianu: Chestie de apreciare.
La 12*/ 2 se încheie procedura pro- 

batdre, președintele pune întrebările și 
ședința se suspendă pană după amiadi la 
drele 3.

întrebările sunt următărele :
1) Vinovat este T. Păcățianu, că prin 

publicarea „Cărții de aur“ agită în contra 
uniunii. — Da seu nu?

2) Vinovat e T. Păcățianu, că prin 
publicarea „Cărții de aur" agită la ură 
pe Români contra Maghiarilor. — Da 
său nu ?

3) Vinovat e T. Păcățianu, că prin 
publicarea „Cărții de aur“ agită la nesu
punere față de legile esistente: — Da 
seu nu?

La 3 ore redeschidându-se ședința 
președintele învită pe procuror să-și țină 
rechisitorul.

Procurorul afirmă, că Românii gra- 
viteză cătră România, își dau tdtă silința, 
ca să se rupă de cătră Ungaria și să se 
alăture cătră România. Mișcarea acesta e 
cu atât mai periculdsă, cu cât în Ungaria 
locuesc aprope 3 miliăne de Români și 
sunt aprope de România, care încă îi îm- 
bărbăteză la mișcarea acesta. Spune mai 
departe, că decă acusatul ar fi reprodus 
numai vorbirea lui Bărnuțiu, decă ar fi 
reprodus numai citate din autorii români, 
el cel mult, ca bun patriot, s’ar fi scan- 
dalisat și n’ar fi ridicat acusă, der acusa
tul la fiesce-care pasagiu se opresce, își 
spune părerile sale și acesta este în care 
procurorul vede primejdia, fiind-că prin 
enunciațiunile lui acusatul agită contra 
legilor esistente, contra uniunei Ungariei 
cu Transilvania, agită la ură pe Români 
contra Maghiarilor. Apeleză apoi la patrio

tismul juraților, ca să ferescă Ungaria de 
atari agitatori periculoși și de pericolul 
de a fi dividați. Se ocupă pe larg cu păr
țile incriminate și în urmă cere verdict 
osânditor.

Apărătorul 0. Brediceanu percifleză 
pathosul cu care procurorul și-a susținut 
rechisitorul. Spune că Păcățianu a fost 
pănă acum un om neînsemnat, și că pro
curorul cu tot adinsul vre se facă din el 
martir național, vrea să-l ridice lor un ni- 
vou alăturea cu Bărnuțiu și cu Iancu. 
Acusatul și de present e colaborator la 
foia cea mai moderată română la „Tele
graful Românu și n’a făcut alt-ceva, decât 
a adunat date istorice. Reflecteză amă
nunțit 'la tote punctele de acusă și cu 
argumente neresturnabile arată netemei
nicia acusei. La punctul acusei unde se 
ocupă de persăna lui Kossuth, în care 
acusa spune, că Păcățianu pe acestă mare 
figură istorica a ponegrit’o, apărăto ml 
spune, că despre Kossuth nu numai acu
satul, der și autori unguri ca Kemeny 
spun, că .ar fi comis ilegalități, ba chiar 
și Szell a declarat în dietă, că Kossuth a 
deviat de pe calea legei.

După scurtele replici ale procuro
rului și a apărătorului, președintele la 5 
ore amână pertractarea pe mâne.

Reporterul.

Șovinismul neomaghiar și 
Maghiarii.

iii.
„Națiunile mari slave și germane 

— urmâză Gzirbusz — urmăresc ținte im
perialiste; ele cuceresc continente și adună 
bogății enorme. Rusia caută a supune Asia, 
Anglia se supună Oceania, și Africa, Yan- 
cheii, vreu să-și asigure jumătatea de vest 
a globului terestru. Germania nu urmă- 
resce decât rolul conducător și Cucerirea 
Europei centrale. De aceea își desvoltă 
vieța sa industrială orășenescă și politico 
economică, cu scop de a-și încorpora mai 
curând seu mai târcjiu Olanda, Elveția și 
pote și Austro-Ungaria, și a deveni stă
până pe Europa centrală. De aceea își 
acapareză Germania și la noi prin cumpă
rături mine, domenii, căi ferate, hârtii de 
valore și priorități, hârtii hipotecare, ea 
lucreză la subjugarea nostră economică 
și odată-ce Europa orientală împreună cu 
Balcanii vor ajunge sub stăpânire rusescă, 
atunci Germania se va face stăpână pe 
patria ndstră, întocmai ca un creditor, care 
scote în vândare prin licitație casa și moșia 
datornicului său.

„In vieța politică a națiunilor latine 
se portă un răsboiu mare între radicalism 
și catolicism, între concepția monistică 
și creștinescă. Lupta între aceste două 
curente încă nu e resolvită, der se va re- 
solvi fără noi. Pe Ungaria nu o putem 
clasifica nicăiri când e vorba de tendin
țele și luptele poporelor creatore. In situa
ția nostră particulară între rasele germană, 
latină și slavă, simțim sărăcia nostră și ne 
credem slabi pentru sevîrșirea unor pla
nuri mari. Politica nostră este o vieță ca- 
licdsă, o tocmelă cu diferiții factori, mai 
mult pentru a ne feri de primejdii, decât 
pentru a desvoltă forțe.

„0 consecință necesară a procesului 
fatal, care descompune societatea și statul 
este aceea, că emigrările din țeră consumă 
forțele Ungariei mai mult de cât a celor
lalte țări. Din situația nefavorabilă, pe 
care o are Ungaria în mijlocul Europei, din 
relațiile demografice, sociale destrăbălate, 
urmezi în mod categoric, că avem nevoie 
de un nou spirit, care se ne transformeze 
vieța nostră națională și morală, care să 
cumpănescă cu sânge rece faptele politice 
și geografice și se ne limiteze înțelepțesce 
interesele nostre. Se ne lăpădăm de visu
rile nostre istorice, cari de la pacea din 
Sătmariu (1711) până ia 1848 n’au fost 
de cât nisce chimere deșerte, să conside
răm direcția democratică a timpului, gra
ție căruia au venit în primul plan proble
mele economice și culturale. Din tineri
mea inteligentă să nu educăm aristocrațî 

îngâmfați și sportsman! și ideologi decla
matori și estetician!, ci înainte de tote băr
bați cu caracter, cari cu intelectul luminat 
și cu inimă caldă să scie a trăi și simți 
omenesce și afară de acesta să scie a lu
cra și a lupta cu însuflețire pentru patrie, 
pentru convingere și pentru ideile în adevăr 
mari. A ruina și a urî—aceste nicăiri pe 
lume n’au produs rode bune.“...

*
„Etă ce dice Dr. Czirbusz, un preot 

catolic“, observă „Parlamentar", care con
tinuă așa:

„Intre altele în Ungaria a cădut 
victimă maghiarisării și biserica luterană. 
Profesorul de teologie A. Masznyik de la 
academia din Pojun, care alăturea cu 
Prdnay a preparat „unirea" cu biserica 
calvină, în urma căreia s’a introdus și în 
biserica luterană, ca și în cea calvină, 
limba maghiară cu scop de desnaționali- 
sare pseudopatriotică, se plânge și se 
tânguesce acum asupra consecințelor așa:

„Din biserica nostră piere ori-ce idee, 
nu seim să ne însuflețim, nu seim să facem 
nimica pentru scopuri ideale. Suntem o 
massă brută, fără vieță, nu ne mișcăm, ci 
ne poticnim din di în di. Biserica nostră 
a devenit o biserică oficială, care cu li
tere, legi și circulare și cu mii de para
graf! desrădecineză credința, corupe per
sonalitatea și stinge spiritul. Biserica 
nostră pune în vândare adevărul și liber
tatea pentrn scopuri de ale puterii, pentru 
interese egoistice, pentru o bucată de 
pâne. Din steagul nostru s'a făcut o 
sdrență, din trupele eroice — o armată 
bătută“.

„Etă urmările. — continuă „P.“ — 
Totul s’a sacrificat maghiarisării. Pentru 
ea s’au recrutat apostați, din causa aces
teia a fost eliminată din biserică limba 
bisericei, s’a întemeiat kiriokratia, din causa 
acesteia au fost demoralisați preoții cu con- 
gruă și milă.

„Și așa s’a făcut în Ungaria, că „Fug- 
getlen Magyarorszagu are o rubrică per
manentă cu titlul „A hoher hymnusz". Se 
scie adecă, că koșutiștii au pus la cale o 
gdnă contra imnului odios pentru dânșii 
„Gotterhalte" și contra paserii cu 2 ca
pete, lor tot așa de odiosă, și hrănesc șo
vinismul neo-maghiar de care s’a infectat 
pănă și președintele camerei deput.aților, 
d-1 conte Albert Apponyi. Contele Ap- 
ponyi este și el tot așa de catolic roman, 
ca și Dr. Czirbusz, însă se deosebesce de 
acesta în chestiile șovinismului neo-ma
ghiar, antiungar și antiistoric."

Aicî se reproduce o parte din scri- 
sdrea adresată de cătră Apponyi preșe
dintelui kulturegyletului din Nitra, în care 
se face apel la publicul maghiar, se con- 
tribue bani pentru maghiarisarea Apoi 
continuă:

„Va se tjică Maghiarii curați să con- 
tribue pentru maghiarisarea Slovacilor, 
Ugro-Rușilor etc. Adevăratul maghiar nu 
va fi așa de prost să-și nsipescă banii 
pentru maghiarisarea concetățenilor săi 
nemaghiari. Rolul acesta îl vor lăsa șo- 
viniștilor neomaghiari, imigrați, cari rui- 
neză Ungaria din t<5te puterile. Ore vor 
reuși? Decă se vor găsi bărbați ca Czir
busz, de sigur nu: Ungaria este Ungaria, 
și pace. Ea este patria comună a na
țiunilor autochtone istorice. Nu este 
regnum unius linguae. ' Acesta a spus’o 
deja s. Stefan, marele rege al Ungariei.

Stomac rusesc.
Polipul rus ne mai având ce absdrbe 

în Europa și-a adaptat ventusele lui for
midabile pe colosul chinezesc. Rusia de
voră Asia centrală și Asia orientală.

In mai puțin de 8 ani a întrat în 
stăpânirea ei de fapt seu moral 18 pro
vincii în acele părți ale Asiei: de la rîul 
Jalu, în frontiera Coreei, o parte din 
Mandșuria (învecinată cu Siberia) intermi
nabile stepte ale platoului mongol aco
perite cu erbă, de la marele zid chinezesc, 
din țera Djungorilor mahometani, pănă 
departe în Turkestan și Tibet, pănă la 
polele munților Himalaya, tot și tdte au 
întrat în stomacul colosului rus, tjice 
„CronicaL

Dinastia mongolă, adi domnitore pe 
tronul Dragonului Chinei, e îngrijită, căci 
’i scapă terenul de sub picidre, mai ales 
de când, din anul trecut, 1901, Țarul Ru
siei e numit de marele Sama din Shassa 
șef al religiunei lui Buddha, conferindu- 
i-se prin acâsta o putere egală cu a papei 
peste lumea catolică.

D’atunci beneficiile concordatului 
mongolo-chinez, încheiat la 1723 între 
marele Samo și împăratul Chinei, trec 
acum de partea Țarului, cătră care acum 
toți bonzii, mici și mari ai cultului budic, 
își îndrăptă privirile.

Era firesc, ca atunci când Rusia e 
atât de ocupată în Asia, Bulgarii să se 
astîmpere și să nu deschidă chestia orien
tului europăn.

Acum e la ordinea dilei Wladivos- 
tokul Asiei: Orientul extrem.

Veni-va rândul apoi și al orientului 
europen.

De-ocamdată în programul rusesc 
mai e și revoluțiunea în Afganistan.

SOIRILE DILEI.
— 12 (25) Noemvrie.

Instalarea noului înetropolit al 
Bucovinei I. P. S. Sa Dr. Vladimir de 
Repta s’a făcut Duminecă cu mare solem
nitate în biserica catedrală din Cernăuți. 
La 8 <5re dim. o deputațiune de trei preoți 
și trei mireni s’a dus in reședința metro
politană spre a conduce pe archipăstor la 
biserica catedrală. Sosind înaintea biseri
cei I. P. S. Sa fu întâmpinat de preoții 
liturgisitori în vestminte bisericesc!. Clericii 
au îmbrăcat pe metropolitul în mantie. 
Intrând în biserică, metropolitul se îmbracă 
în sf. odăjdii, apoi în ușa bisericei întîm- 
pină cu cârja archierescă în mână și în- 
cunjurat de preoți, pe comisarul împără
tesc, pe care îl conduce la tronul împără
tesc. Aici comisarul dă cetire decretului 
cu care i-s’a încredințat lui funcțiunea 
instalării. Se citesce apoi decretul de nu
mirea metropolitului. După acesta metro
politul aduce mulțumite Maj. Sale pentru 
numirea sa de cap al bisericei. Se citesce 
apoi Singelia sinodală despte instituirea 
canonică a I. P. S. Sale. Delegatul sino
dal bineventă pe I. P. S.j Archiepiscop 
și metropolit ca archipăstor al provinciei 
metropolitane și învită pe representanții 
presenți ai Metropoliei, de a-1 întronisa. 
Aceștia îl ridică pe scaunul archiepisco- 
pesc și i-se închină. Intronisarea se ves- 
tesce prin salve și sunetele clopotelor. 
După-ce archiepiscopul coboră de pe scau
nul archieresc și se suie pe amvonul din 
mijlocul bisericei, se începe sf. liturghie. 
La 2 ore d. a. s’a făcut în sala festivă a 
reședinței metropolitane funcțiunea pre
dării temporalelor în presența comisarului 
împărătesc. Comisarul a predat metropoli
tului inventariile, sigilul archiepiscopesc 
și cheile.

Maiestatea Sa Monarchul, după- 
cum se telegrafieză din Viena, a început 
să- fie mai bine.

0 nouă fundațiune. La 22 Nov. n. 
a răposat în Sibiiu Nicolau Vlad, judecă
tor de tribunal în pensiune, în etate de 
79 ani. înmormântarea i-s’a făcut eri în 
cimiterul gr. or. din suburbiul Iosefin. Ră
posatul a lăsat prip testament o fundațiune 
de 48,000 cor. pentru stipendii. I?undațiu- 
nea va fi administrată de consistoriul gr. 
or. din Sibiiu.

Representanța comunei Brașov își 
va ține adunarea generală ordinară, mâne 
Miercuri la 2(5, eventual Joi la 27 Nov. 
st. n. Adunarea se ține în Casa sfatului 
la ărele 3 p. m. La ordinea dilei sunt 21 
obiecte.

Arthur Korn în Berlin. Diaristul 
Arthur Korn, expulsat din Chichinda-mare 
și refugiat în străinătate, a sosit la Berlin 
unde în 27 și 28 Noemvrie va ține o con- 
ferență despre sortea Germanilor din 
Ungaria.
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In dina de 21 1. c. Korn a ținut o 
conferență la secția din Miinchen a socie
tății „Alldeutscher Verband44 asupra Ger
manilor din Bănat și asupra prigonirei 
diariștilor germani din Ungaria. După-cum 
este informat „S. D. T.44, d-1 Korn va scote 
în curând o broșură la I. F. Lehmann în 
Miinchen, care va purta titlul „Die Deut- 
schenverfolgungen in Ungarii44. (Prigoni
rea Germanilor în Ungaria) și va ave ur- 
mătorea dedicație: „Domnului Ștefan Win
kler, procuror reg. în Seghedin, redeșteptă- 
torul sentimentului național la Șvabii din 
Bănal“.

După-cum scrie „D. T. f. U.“ a fu
git din Ungaria și diaristul Alois Krisch, 
care în timpul din urmă era administra
torul diarului național german din Ti- 
mișdra.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat de la d-1 căpitan 
de artilerie Vasilie Popa din Brașov 10 
corone întru amintirea nepotei d-sale 
Elisabeta Popa Născu, fostă preotesă în 
Dumbrău, răposată în 11/24 Nov. 1901. 
Primescă piosul donator sincere mulță- 
mite, er pe răposata s’o odihnescă Domnul 
în pace. — Direcțiunea scotelor medii gr. 
or. române.

Misiune de studii. Domnii Mihail 
Anania inspector silvic român și Victor 
Pop de Harșianu, inginer silvic român, ad
ministrator al domeniului Tarcău, au sosit 
în diua de 21 Novembrie la Sibiiu pen
tru studiarea esploatării pădurilor din 
Transilvania.

„Valahii cuceresc44. Așa cetim în 
„Fiigg. Magyarorszag44 de la 23 1. c. E 
vorba, că Românii din Ciclova au cumpă
rat proprietatea de 800 jugăre a lui Dr. 
Ecsery Lajos. După încheierea contractu
lui — dice numita f<5ie — „Valahii14 au 
cutrierat satul cântând cântece „valahe44. 
Bucuria era nespus de mare între „Va
lahi44, mai vîrtos, că Dr. Ecsery era uni
cul proprietar maghiar în comună și acum 
în Ciclova n’a mai rămas nici un Maghiar.

Francisc Kossuth în Clușifi. Sâm
bătă a sosit în Clușiu Francisc Kossuth, 
însoțit de deputății Bedohazy și Rath, 
ca să participe la adunarea de constituire 
a partidului independist, ce s’a ținut erî. 
Ungurii din Clușiu i-au făcut primire ca 
unui prinț. De la gară un lung cortegiu 
de trăsuri l’a condus în oraș. La semina
rul teologic ev. ref., l’a bineventat depu
tăția tinerimei universitare. Sera un con
duct cu 400 lampidne a apărut dinaintea 
seminarului, nude era găzduit Kossuth, 
apoi a traversat orașul. La dorința publi
cului au fost invitați la Clușiu și depu
tății 48-iști Nessi și Visontai.

Alfred Frîderie Krupp, supranumit 
.„regele tunului44, a încetat din viâță la 
22 Noemvrie n. în urma unui atac de 
apoplexie. Krupp era proprietarul inarei 
tfabricî de tunuri din Essen, în care dilnic 
■lucrau mii și mii de lîmenî, Mortea l’a 
ajuns în vîrstă de 48 ani. In dilele din 
urină s’a vorbit fdrte mult despre Krupp. 
„Vormărts“ din Berlin a scris despre el, 
■că guvernul italian l’arfi espulsat din-insula 
Capri, unde ave un palat minunat și unde 
ar fi trăit o vieță imorală. Krupp a moș
tenit fabrica din Essen de la tatăl său, 
<mort în 1887. Sub conducerea lui fabrica 
a luat un avânt colosal. El a furnisat tu
nuri pentru armatele Germaniei, Austro- 
Ungariei, Italiei și Rusiei. Numai în 1894 
a transportat 25,000 tunuri în diferitele 
țări ale Europei. După o statistică din 
1892, în fabrica din Essen se aflau insta
late 1500 topităre, 3000 mașini mari și 
mici, 263 cazane pentru vapori, 421 mașini 
cu vapor, unele din ele avend o putere 
de 3500 cai; la olaltă mașinile au o pu
tere de 23,000 cai. In fie-care di fabrica 
consuma 2410 tone de eărbuni, ea face la di 
3300 tone oțel. In fabrica de oțel lucreză dil
nic 13.956 dmeni, în mine și cohuri 8345 
dmeni, la olaltă 25301 omeni. Fabrica în- 
sa-și se îngrijesce de întreținerea lucră
torilor.

Revocarea consulului turcesc din 
Constanța. Sublima Portă a revocat pe 
consulul turcesc din Constanța Razim- 
beiu, și l’a numit într’un alt post. Razim- 
beiă, se scie, că înainte de asta cu vr’o 
6—7 săptămâni a făcut scandal în localul 
unui bărbier din Constanța, cerând să se 
îndepărteze de pe părete tabloul, care re
presents cum un sergent român presentă 
principelui Carol primul drapel cucerit de 
la Turci. Consulului turcesc i-s’a dat atunci 
un concediu de-o lună, er acum vedem, 
că a fost revocat din pedepsă și numit în 
alt post.

Mulțumită. Cu ocasiunea petrecerei 
cu dans arangiată de tinerimea română 
din Deva și împrejurime la 9 Nov. 1902, 
au mai întrat de la d-1 George Pop de 
Băsesci 20 cor., cari adăugându-se la suma 
de 184 cor. 70 bani, a rămas pentru în- 
frumsețarea internă a bisericei un venit 
curat de 204 cor. 70 bani. Primâscă și pe 
calea acesta mărinimosul domn pentru 
concursul dat, în numele comitetului aran- 
giatori. cât și în numele epitropiei bi
sericei gr. or. din Deva, cele mai căldu- 
rose mulțămite. Deva, la 22 Nov. 1902. 
Dionisiu Ardelean, epitrop cassar.

Câne turbat într’o școlă. In școla 
primară din Ozsdola (comit. Treiscaune) a 
întrat dilele trecute un câne turbat toc
mai când băeții se pregăteau a merge 
spre casă. învățătorul Kovacs sări în apă
rarea elevilor săi, apuca cânele de gru
mazi, însă cânele printr’o smâncitură s’a 
liberat din manile învățătorului și-l mușcă 
pe acesta la gât. Bietul învățător grav 
rănit fu trimis la institutul Pasteur.

D-1 Dr. Ceorge Moga, medic de re
giment la reg. de infanterie nr. 50, cu 
garuisdna în Alba-Iulia, a făcut cu suc
ces eminent esamenul de medic de stat 
major înaintea comisiunei esaminătdre din 
Viena. Intre 26 candidați, d-1 Moga a eșit 
primul.

Uil desertor. Se scrie din Reghin-. 
Măcelarul din Bistriță, cu numele Bali- 
scher, care servia la artilerie în Sibiiu, a 
deșertat înainte de asta cu câte-va săp
tămâni și a venit aici, unde de trei săp
tămâni trăia la proprietarul Gunesch. Aces
tuia îi spunea, că a fost bolnav și că are 
concediu de trei luni. Gunesch, care e o 
rudă îndepărtată a lui Balischer, l’a cre- 
dut cu atât mai vârtos, cu cât desertorul 
își ținea un braț mereu țepăn. Dilele 
acestea însă Gunesch s’a dus cu nevastă-sa 
la Bistriță și lăsă pe Balischer se i pă- 
zescă casa. Balischer însă și-a arătat re- 
cunoscința pentru ospitalitate cu aceea, 
că a vîndut în absența lui Gunesch t<5te 
bucatele ce le avea strînse și tot vinul 
din pivniță, pe urmă i-a furat hainele și 
a mai estorcat și de la neguțătorul de 
fărină Mangesius 120 cor. îmbrăcat astfel 
în haine bune și cu punga plină de bani, 
a luat drumul spre comuna Petelea, unde 
a fost prins de gendarmi tocmai în mo
mentul, când își tocmea o căruță, cu care 
să plece mai departe.

Ciocnire între militari și civili. 
Din Paris se scrie, că într’un local s’au 
ciocnit în 23 Noemvrie nisce ofițeri cu 
publicul. Gausa ciocnirei a fost, că oficerii, 
au fluerat pe un cântăreț, care cânta nisce 
cuplete antimilitare. A trebuit să inter
vină poliția. Mai multe persone au fost 
arestate.

Condamnați la morte prin ștreng. 
Păstorii de oi Alexe Dobje și Mihail Bura 
din Cămărdara (comitatul Sălmarului) au 
omorit pe păstorul Gheorghe Bura și I’âu 
jefuit. Curtea cu jurați din Sătmarifi, i-a 
condamnat pe amândoi Vinerea trecută la 
morte prin ștreng.

Tragere la țintă. Mâne, Miercuri în 
26 Noemvrie, reserviștii de întregire de la 
reg. de honvedi nr. 24 vor eși în Poiana 
la tragere la țintă. Poliția locală publică 
acesta cu observarea, că în timpul de la 
5 <5re dimineța până pe la orele 11 a. m. 
este sever interdis a călca pe teritoriul 

i Poianei.

Din resbunare. In comuna Chizdia 
(Bănat) un făptuitor necunoscut a împuș
cat prin ferestră pe notarul comunal Eck, 
care ședea în birtul comunal. Glonțul l’a 
nimerit pe notar drept în piept și a fost 
transportat agonisant la locuința lui. Se 
crede, că e la mijloc un act de răshu- 
nare.

Scandalul din Careii-mari.

Etă cum descrie părintele George 
Șuta în „Trib.44 de la 25 Noemvrie, scan
dalul, ce s’a întâmplat în Careii-mari cu 
ocasia instalării nou numitului preot Ge
orge Kavasi. După ce descrie anteceden
țele scandalului, urmeză astfel:

....„Delegatul capitular (Dr. Felician 
Bran) dispune tragerea clopotului pentru 
liturgie, îl împedecă; preoții voesc a întră 
în biserică, însă numai pe lângă asistența 
a- 22 de polițiști orășenesc! pot întră 
în ea. Atunci întreg poporul părăsesce în 
mod demonstrativ biserica. Noul preot 
face proscomedia, ar începe liturgia, dâr 
cantor nu-i ca’n palmă.

„Delegatul capitulâr provdcă canto 
rul a se presentă la biserică, der acesta 
își vîresce numai capul prin ușe și neob
servând pe alții acolo de cât pe preoții 
fungenți și pe cei 22 polițiști, se retrage 
și se începe o scenă dumnefleescă, seu 
decă vă place un scandal. Preoții stau 
în ușa altarului îmbrăcați, er cantorul din 
ușa bisericii începe a întona: „Razddnak 
rendiiletlenut legy hive oh Magyar11. Nou 
numitul preot începe un discurs, dâr gla
sul i-1 înecă gălăgia de afară. Preoții ’se 
uită la polițiști, aceștia la preoți, în urmă 
aceia se desbracă, ies la popor, der la ca- 
pacitările delegatului răspund cu sudălmi, 
insulte și scuipări.

„Se mai dică cineva, că asimilarea 
rasselor nu a succes în Ungaria. Obiceiul 
de a scuipi pe contrarul său, Maghiarii 
aceștia gr. cat. nu l’au putut învăța, decât 
de la Maghiarii de confesiunea ebraică, de 
cari să află în număr considerabil și în 
Oarei, și etă arta scuipitului. Rușii o au 
dosvoltat până la acel grad, încât’nu se ge
neză a scuipi și fețele bisericescî. Pe un 
individ, decă i-se altereză mintea, îl poți 
aședa într’un sanator, der unde-i pune 
atâția Ruși rași la creerî?

„Delegatul capitular în fața acestor 
turburări stă fără sfat, alergă de la primar 
la vice comite, dau din umăr și cap să- 
curea au aruncat’o Rușii în fântână, să 
vină der domnul vicar capitular să o scotă 
de acolo.Cheile bisericii sunt la archidia- 
con, der curatorimea și primopilii stricară 
încuetdrele vechi și au pus alte zăvdre 
nouă pe uși.

„Stăm îngrijați în fața acestor 
scene scârbdse. Suntem curioși a sci, dre 
procuratura regescă purcede-va în contra 
acestor răsvrătitorl cu acea strictețe ca 
față de bietul George Ardelen ?44...

ULTIME SC1R1.
Clușiu, 25 Noemvrie. (Telegr. 

part, a „Gaz. Trans.u) Verdictul ju
riului a declarat vinovat pe acusalul în 
procesul pentru „Cartea de auru, vo- 
l.umul prim. Pe basa acestui verdict 
tribunalul l’a condamnat pe acusat, 
d-1 Teodor V. Păcățianu, la opt lllllî 
închistire de stat, 400 cortine amen 
dft si la 1587 cortine chieltueli 
de proces. Atât procurorul, < ât și 
acusatul au anunțat recurs de nu
litate. Păcâțiai'îi a fost imediat deținut 
pe cuvânt c’ar pute se se sustragă 
pedepsei prin fugă, și s’a enunțat că, 
dâeă va depune o cauțiune de 5000 
corone, va fi pus pe picior liber.

Budapesta. 24 Noemvrie. Dieta 
s’a ocupat și în ședința de acți cu 
afacerea-Nessi. Au vorbit 8 oratori. 
Desbaterea se va continua și în șe
dința de mâne.

Belgrad, 23 Noemvrie. In contra 
ministrului de interne sârbesc Todo- 

rovici s’a făcut un atentat. Trei in
divizi au descărcat revolvere asupra 
lui, dâr glonțele n’au nimerit. Unul 
dintre atentatori a voit apoi sâ-1 
atace c’un cuțit, înse câți-va soldați 
i-au sărit în apărarea ministrului. 
Atentatorul a reușit se fugă.

CăJindarul Plugariului.
A apărut și se pdte procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugariului44. Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest călindar, care apare acum în 
anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Măsurile, tîr- 
gurile din Ardeal și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Să-l urmăm44). 
Călugărenii (poesie) de C. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda, pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Al mai tare 
om din lume44 (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tînăr poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole: 
„Dușmanii economiei44 de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor44 de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele44 de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor44, „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi ?“

După partea economică urmâză pe 
mai multe pagini diferite „povețe“, apoi 
„Diverse44 și în fine „Anecdote și Glume44.

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.

Diverse.
Tatuărl princiare. Este ore ade

vărat și cu putință, ca chiar și membri ai 
familiilor regale, ba chiar și regi și regine 
să-și tatueze corpul, întocmai ca matrozii 
și soldații? Esplicațiuni în acâstă privință 
publică diarul „Petit Parisien44, care spune, 
că a luat comunicările sale dintr’o revistă 
englesă, care adese-ori este forte bine in
formată asupra secretelor personelor prin
ciare.

Astfel regele Eduard VII al Angliei, 
încă de pe când era prinț de Wales, și-a 
tatuat pe umărul drept un ornament in
dian în coldrea albastră. Regina Alexan
dra a Angliei și-a tatuat acum câți-va ani 
o flore la brațul stâng, aprope de închee- 
tura de la mână.

Mai este încă o regină tatuată, care 
nu face secret de acest lucru, adecă re
gina Olga a Greciei, care ca amiral al 
flotei elene, portă pe braț o ancoră al
bastră. Principesa Waldemar de Dane
marca, care este cu trup și suflet mari
nar, pdrtă o ancoră pe spatele stâng — 
adecă o ancoră mică și delicată, âr de 
asupra o coronă regală. Și regele Oscar 
al Suediei s’a lăsat, ca se fie tatuat întoc
mai ca și Țarul Nicolae II. Cu cele mai 
frumose tatuări se laudă însă marele duce 
Alexis, al cărui corp arată numărdse de
senări de o mare valore artistică. Prințul 
George al Greciei, guvernatorul general al 
insulei Creta, are ca tatuare pe piept un 
bălaur cu aripile întinse, cu un diametru 
de 48 cm. Se afirmă, că și principii ger
mani, cari întră in marină, se tatueză.

Ultima femeie, care a adus jertfe pe 
altarul acestei mode, este lady Randolph 
Churchill, născută Vanderbilt. Ea și-a ta
tuat pe braț un șarpe, care formeză un 
cerc și-și mușcă cdda. Lady Churchill își 
arată ori-cui brațul, și dice zimbind : „Sim
bolul veciniciei !‘4

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. ftîureșianu“ 
din SBrasov, 

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

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

„Cartea Plugarilor66 seu povestiri 
economice de pre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor“ etc. scrisă de loan 
Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 b. 
(-|- 6 b. porto).

^StupărituP, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, de 
Const. Dimian, preot în Brețcu. 0 carte 
de 154 pag. format mare 8° Prețul cor. 
1.60 (cu posta c -r. 1.70)

Grădina de legiune, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor în Blașiă. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
de oel mai mare folos practic. Costă 50 b. 
(plus 5 b. ) orto).

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

Introducere în contabilitate ș> 
contabilitatea înpartidă simplă, de 1. 
C. Panțu. 0 cârti bună pentru a învăța cu 
ușurință contabilitatea Paginii —V.II -|- 
213. Prețul 2 cor. (-|- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială66 de I. U. Panțu. Conține 
modele de circulare,l-scrisori de informațiunl, 
recoman ațiunl și acreditive; scrisori în 
eomerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupbne etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ ‘^0 o. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. C. Panțu. Acbstă bro
șură conține : ^afacerile de , credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-J- 10 bani porto).

Un capitol din Contabilitatea 
duplă de 1. C. Panțu. Tractezi principiile 
contabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
ple. Prețul 1 cor. (-|- 10 b. p.>

Procent, Promit, Interese și Teo
ria conturilor cu- rente de 1. C. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe 4il0 într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (-ț- 10 b. porto.)

„Sfaturi de aur“, pentru sătenii ro 
mâni de totă starea și etatea, de Aron Boca 
Velcheranu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.) 

îmbunătăți-ea stării sătenulu', de Gr. 
G. Peucescu. Prețul 50 bani (plus porto 5 b.)

„Cultura și îngrijirea grâului14, de I. 
F. Negruțiu. Pr. 14 b. (plus porto 5 b.)

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

„Buna cbivernisalău, de Teodor V. 
Păcățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.)

Atragem acențiiv ea cetitorilor asupra 
cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, df 
cum s'au vândut până acum.

1) Lascar Viorrscti, O icbnă a Mo- 
dovei din 1851 de Wi'helm de Ko<zehur. 
E eunoscu â acestă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră. 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux Prețul în loc de 4 c r., cum s’a 
vendut i ănă acum, este acjl numai 2 cor.

30 baDl porto.)
2) Poesii de Veronica Miele, regretata 

nostră poeră. Conține 144 pag. In loo de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-j- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele a-estui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-(- 
20 b. porto).

7) „ Vrei s& te iubescă bărbuța *?*  
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-|- 5 b. porto).

14813-1902 szâm.

4) Instrucțiunea gimnasticei în sco- 
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de O. Ionescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la șcbla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu semă pentru învățători.

5) Originea monedelor banilor! de 
M. C. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 paer. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 ccr.se vinde 
cu 2 cor. (-|- 10 b. porte.)

Cursul la bursa din Viena,
Din 24 Novembre n. 1902

Renta ung. de aur 4"/0 ...................... .12040
Renta de corone ung. 4% . . . 7 60
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/ț0/0 . 90 20
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0. 97.70
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98-50
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 199 50
Bonuri rurale croatc-slavone . . . 156.50
Impr. ung. cu premii................... 101. <0
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.75
Renta de argint austr..........................120.65
Renta de hârtie austr..........................100.05
Renta de aur austr............................92 15
LosurI din 1860.................................. 150.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.60
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 704.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 665 75
NapoleondorI.................................. 19 08
Mărci imperiale germane .... 116.90
London vista..............................  239.22'/2
Paris vista....................................... 95 171/,
Rente austr. 4°/0 de corone . . 95 —
Note italiene .................................. —.

Cursul pieței Brașov.
Din 25 Novembre n. 1902.

Bancnot rom. Oump. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 n 19.07
Galbeni 71 11.20 n 10 30
Lire turcescl » 21.40 n 21.5 ’
Scris fonc.Albina 5% 101. 102. -

Barsa de mărturi din Budapesta.
dÎD 17 Nov. 1902

Cuali
S ă m i n t e

tatea Preșul per
per 

Hect.
100 chilograme

dela phnă ia
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.8o 8.—
Grâu dela Tisa 80 7.80 8.—
Grâu de Pesta 80 7.85 8.—
Grâu de Alb-.. regală . . 80 .—
Giâu de Bâ.cska .... 80 — ,—
Grâu unguresc de nord . bO
Grâu românesc .... 80 — .—

Cuali-
Semințe vechi 

ori noufi
Soiul

tatea 
per
Hect.

Prețul per
10C chilogrumo

dela pană Iu
Săcara . . ■ 0- 72 6.60 K.65
Orz . . . nutrey. . GO- 62 6.40 6.60
Orz . . de rachiu 62- 64 5.70 6.90
Orz . . . de bere . 64- 66 5 50 5.60
Ovăs . . .

bănăț.6n . 7f .— ._Cucuruz . .
Cucuruz . alt soiu . 73 — _.t—
Cucuruz .
Hirișcă

n h

5.or 5 30
Producte div. Soiu 1 O u r s u j

dela pană
■Săm. de trifoi» Luțernă un gur. 0) . 3- 60.-

„ transilvană a —. _ —.—
n „ bănățenă d —
n roșia • . Iu 55.— 59.—

Ulei de rapiță rafinat duplu 0H — -
Ulei de in . ■4

40
— —,

Unsore de porc dela Pesta 63.— 65.-
dela țeră . 13 —

Slănină sventată . •d 64.50 6Ț —
Prune .... din Bosnia • • 0 2;0 13.—

Lictar .... Slavon și Serbia
0 
d __ _ — —

din Serbia în s. H —
Nuci . . . • slavon nou ft - .— —.—
Gog >șl. . . • Berbesc «-4

D din Ungaria —.— —.—
Miere .... ungurescl. —.— — __

1) seroescl .— —. ~
Ceră .... brut —.— —
Spirt Dro.jdiute d s. — — - -7-

Brassovărmegye alispânjatoî

II i r de t ni e n y.
penztâri 6s szânivevds6gi teendoinek eJIâtăsârol 

szblo 1902. evi III. t. cz. bletbe leptetese, a vârmegyei kbzponti- 
6s gyâm-penztâroknak, a szâmvevbspgi ugykezelesnek âiami kezelesbe 
valo âtadăsa es ătvetele irânt a nagymeltbsâgu m. ktr. beliigyminiszter 
urnak f. bvi Okțbber ho 30 ân 117.0’.'0 sz alatt kelt, a „Belugyi Kiiz- 
lony“ 46 ik szâmâbau megjeleiit magas kbrrendeletebeii foglalt Jiitezke- 
dbsekhez kbpest kbzhirrâ teszem. hugy:

A vărmegyek

1) A vârmegyei kozponti- es gyâmpânztâr 1902. bvi Deczember ho 
31-en mukodbs^t besziinteti.

1903. evi Januâr hb l-tol togva a vârmegyei kbzponti- es a gyâm- 
penztâr teendbi a vârmeg\e szbkhelybn, Brassbban levb kir. âilampenz- 
târra (adbhi vatalra), a vârmegyei szâmvevbsâg teendoi pedig a 
kir penziie'yigazgatdsâg melle rendelt szâmvevosbgre ruhâztatnak ât: 
ennoi fogva az emlitett naptol kezdve, a vârmegyei pânztâr As a s?âm- 
vevosbg eddigi iigykOrere vonatkozb minden beadvânyt es hivatalos le- 
velezbst a kir. âllampbnztârhoz (adohivatalhoz), illetoleg a kir. penziigy- 
igazgatbsâg mellb rendelt szlmvevbseghez kell czimezfni.

2) Mindazokat a. jârulekokat, melyek a fennâllb torvbnyek âs sza- 
bâlyok brtelmbben a rendezett tanâcsu vârosok s a kis- âs nagy kozse- 
gek âltal beszedenddk es eddig a vârmegye alispânjâhoz, illetbleg a 
vârmegyei pânztârba. voltak bes? âllitandbk, (akâr az 1903. evi Januâr 
ho l-t.6l kezdve esodbkesek, akâr pedig az ezt megelozo evekbbl szâr- 
ma; 6 hâtralekok) ugys-zinten a kozvetlen adofizetbk âltal befizetendo 
jârulekokat 1903 evi Januâr ho l-tbl kezdve, a bras^bi m. kir. adbhi- 
vataiho.- kell szâllitani.

Ha. a befizetes nem szemâlyesen, hanem posta utalvâny, vagy p^n- 
zeslevel utjân tortenik: a kozsbgi eldljârosâgok es az illeto magânfelek 
mindig pontosan jeloljâk meg, hogy a bekiildott penzosszegnek egâsz- 
ben 6s reszben mi a rendeltetese? (peldâul vârmegyei utadora — k. — 
fill., kozsâgjegyzbi nyugdijjârulekra ... k .. fii. stb osszesen .... k. ... fii.}

3) Azok a pbnzosszegek vagy brtekek, melyeket a vârmegye alis- 
pâuja egves felek reszâre, a vârmegye kozponti penztârnâl 1902. bvi 
Deczember ho 31 ig kiutalvânyozott, 1903. evi Januâr ho 1 tbl kezdve, 
a szabâlyoknak megfelelo modon, a helybeli m. kir. adbhivatalnâl ve- 
hetok fel. A gyâmpânztârbbl kiutalvânyozott osszegek ezentul is kizâ- 
rolag a vârmegye szekhe-lyen lâvb âllampânztârnâl (adbhivatalnâl) fizet- 
tetnek ki

4) 1903. evi Januâr ho l-tol kezdve. a megfelelo okmânyok bemu- 
tatâsa mellett, a brassbi m. kir. adobivatalnâl kell befizetni. azokat a 
kamatokat, vagy tdketorlesztâsi râszleteket is, melyek a magânfelek âl
tal egves vârmegyei alapokbol vagy pedig a vârmegyei gyâmpdnztârbbl 
nyert kolcsonok utân, akâr az 1903. evtol fogva a jovoben vâlnak ese- 
dekessâ, akâr pedig meg az 1902. vagy ezt megelozb evrbl hatrâlekkent 
fennăllanak; viszont ezentul a helybeli m. kir adâhivatal fizeti ki azo- 
kat az osszegeket (kamatokat), a melyeket a vârmegyei ărvaszâkek 1902 
âvi Deczember h6 31-ig egyes kiskoruak vagy gyâmok âs gondnokok 
kezeihez utalvânyoztak, vagy pedig 1903. evi Januâr hb 1 toi iogva 
utalvânyozni fognak.

5) Vbgul kbztudomasra hozom azt is, hogy a brassbi m. kir. adb- 
hivatal a penztârak âtadâsâval bs âtvbtelbvel jârb munkâlatok miatt a 
jbvb bvi Januâr ho 1-btbl 15-big a kdzonsbg rbszere csak dblelbtt 8— 
12 orâig lesznek nyitva.

Brassb, 1902. November hb 12-en.
Or. Jekei.

1 -3 alispân.

Brașov, ffnrah&i Wr. 30.

Acest stabiliment este provetjut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot O 
felul de caractere de litere din cele mai moderne <5 
este pus in posițiune de a putd esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum: “
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Comandele eventuale 

tipografiei, .Brașov Târgui Inului Nr, 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandai e din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MTOEȘIANU, Brașov.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚÎ »E SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

foi pWodicz
BILETE 1>E~ VISITÂ

IMFE1UTE FORMATE. 

prosramFelegănte. BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ 
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Aionvrij sei.

REGISTRE și IMPRIMATE 
p9ntru tete speciile de serviciuri.

Comptur^ Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

CcilVtZzS, in lolă rnăz/imea-

INDUS TUI ALE, de H0TELUE1 
și RESTAURANTE. 

prepi-curhȚte si diverse
BILETE DE M0RMENTAR1.

se primesc în biuroul

I

<03

Tipgnatia. A. Ălureșaanu, Brașov.


