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Situație critică în Ungaria.
De câte-va c|de se vorbesce 

mult în Budapesta și în Viena de 
critica situațiune politică, de-o crisă 
ministerială generală seu parțială în 
Ungaria.

Este atitudinea ministrului de 
honvecji br. Fejervâry în afacerea 
Nessi, și sunt declaratiunile catego
rice, ce le-a făcut ministrul la înche
ierea desbaterei asupra acestei afa
ceri de imunitate, cari au dat nas- 
cere faimelor despre crisă. Ele mai 
sunt nutrite și prin împrejurarea, că 
imediat după amintita desbatere, ce 
a durat o septemână întregă și a 
fost de tot vehementă, ministrul 
honvezilor Fejervâry a plecat la 
Viena, ca șe raporteze Majestății 
Sale și că, curend după el, a plecat 
la Viena și ministru-președinte Szell 
tot pentru a face raport coronei.

In discursul seu br. Fejervâry 
le-a spus celor din stânga nisce ade
văruri, ce au trebuit să-i usture, și 
li le-a spus pe șleau, cătănesce, fără 
încunjur.

Decă e vorba, Z13e Fejervary, 
de a lărgi dreptul de imunitate, 
atunci acâsta se se facă pe cale le
gală, nu numai așa dintr’un singur 
incident. Momentul ar fi și reu ales 
acum, „când onoratei stânge nu-i 
place miliția11. „Mâne pâte nu-i va 
plăcea justiția, poimâne nu-i va plă
cea preoțimea și în cjiria. următore 
va voi se îngereze în cercul de ac
tivitate al administrației. Când Inse 
ar voi se s’amestece și în cercul de 
activitate al puterei esecutive, atunci 
am ajunge acolo, unde la timpul său 
ajunsese conventul frances".

Ministrul honvezilor a criticat 
aspru atitudinea deputatului Nessi 
în Clușifi, când cu demonstrațiile în 
contra imnului poporal „Gott er- 
halte“, numindu-o nedâmnă de un 
oficer. (Nessi este, cum se scie, ofi- 
cer în reservă). A pus în lumina ei 
agitația contra lui „Gott erhalte" 
și-a caracterisat politica lui Barabas 

Zicend, că ea „nu ’țintesce decât a 
propaga ura în contra armatei."

Le-a spus’o apoi celor din frac
țiunea stângei estreme, „cari nu 
cruță nici dinastie, nici armată, nici 
nimic", sâ se gândâscă la urmări, 
la influența, ce-o esercită pressa ei 
asupra poporului și i-a dojenit „se 
nu mai spună atâtea minciuni po
porului și alegătorilor, se nu se j6ce 
cu focul și se nu zugrăvescă draci pe 
păreți".

T6te acestea au supărat mult 
pe ce-i din oposiție. I-a supărat în 
deosebi, că ministrul a pus atâta 
greutate pe regulamentele militare 
întărite de împăratul și regele, pre 
când față cu hotărîrile camerei ar 
fi arătat numai că le respecteză „din 
prevenire".

I-s’a făcut din causa acăsta mi
nistrului de honveZl imputarea, că 
ar fi proclamat absolutismul mi
litar.

Enunciațiunile ministrului de 
honveZî nu numai că au turburat 
pe cei din stânga, der au adus cu 
sine și-o divisiune în majoritate în
tre vechii liberali și foștii aderenți 
ai partidei naționale. Cei dintâi au 
aplaudat furtunos pe Fejervary, cei
lalți au rămas mai reservațl.

Atitudinea acestora din urmă a 
și fost curend justificată printr’o 
declarațiune a președintelui camerei 
Apponyi, care a fost un avertisment 
dat cu vorbe frumose ministrului 
Fejervary. A Zis adecă Apponyi, că 
nu pâte să dea cuvintelor ministru
lui înțelesul, că acesta ar trage la 
îndoielă competența camerei. De 
aceea declară, că datoria sa este de 
a apăra demnitatea și suveranitatea 
camerei; că tâte autoritățile, fie ci
vile său militare, sunt datore de 
a-se supune necondiționat tuturor 
măsurilor, ce le ia camera deputa- 
ților între marginile suveranităței 
sale, pentru apărarea acesteia.

Declarația acesta a dat prilegiu 
a se vorbi de un conflict între Fejer
vary și Apponyi. A doua Zi a tăcut 
și ministru-president o declarație, 

prin care și-a dat silința a tălmăci 
cuvintele lui Fejervary în sens, că 
acesta n’a voit să se pună în con
tradicție cu hotărirea camerei privi- 
tore la apărarea imunității, și s’a ală
turat de altă parte cu totul la enun- 
ciațiunea presidentului camerei. De 
aci s’a conchis și la un conflict în
tre Fejervary și Szell.

Iutr’aceea Fejervary a și plecat 
la Viena. Foile oposiționale Zic, că 
s’a dus la Viena, pentru-că — parla
mentul nu-i impune. Oficioșii spun 
însă, că s’ar fi dus acolo nu ca să 
cără satisfacție, seu să-și dea mi
siunea, ci ca să raporteze relativ la 
proiectele de lege militare.

Asemenea se <4iee, că ministru- 
președinte Szell n’a mers la Viena 
pentru aplanarea conflictului, ci pen
tru alte nevoi cu pactul, tratatele 
comerciale etc.

Pe totă linia se desminte esis- 
tența unei crise ministeriale gene
rale său parțiale. Foile oposiției însă 
Zic, că situațiunea critică politică nu 
s’a schimbat și în curând va bate 
ciasul cel din urmă și pentru cabi
netul Szell.

SvonurI de crisă. In urma celor ce 
s’au petrecut în dietă în afacerea Nessi; 
răspunsul ce l’a dat ministrul de honvedi 
br. Fejervary la atacurile, ce s’au îndrep
tat contra lui din stânga estremă; decla
rația contelui Apponyi, că față cu ori
cine va scii se apere prestigiul camerei 
(Fejervary «jlisese, că numai din preve
nire față cu dieta a cedat votului de amâ
nare în afacerea-Nessi,—lucru care a pro
vocat furtună de proteste și pentru care opo- 
siția kossuthistă a pretins, ca Fejervary în 
prim parlament să-și retragă cuvintele); mai 
departe călătoria lui Fejervary și a lui 
Szell la Viena: tăte aceste au dat nutre- 
ment faimelor despre o crisă ministerială. 
Diarele guvernamentale combat aceste 
sciri ca fiind lipsite de orî-ce basă, pe 
când pressa oposiționistă maghiară le sus
ține și le alimentezâ cu fel de fel de infor
mation!.

Față cu aceste sciri, etă ce scrie 

„Bud. Hirlapf unul din diarele guverna
mentale autorisate:

„Se vorbesce de crisă, crisa însă n’are 
în situațiunea politică nici o motivare lo
gică... Seim din sorginte sigură, că călă
toria lui Fejervary la Viena nu stă în 
nici o legătură cu discuția asupra imuni
tății, căci ea este pe deplin încheiată. 
Călătoria acăsta se referă probabil la pro
iectele militare asupra cărora se va în
cepe Lunia viitdre (adi) desbaterea în co- 
misiunea financiară. Călătoria ministrului 
president Ia Viena mai că a fost necesi
tată de întorsătura, ce au luat’o lucrurile 
în „Reichstag"-ul german în jurul cestiu- 
nei tarifului vamal... Dâcă totu-și se vor
besce la noi despre o crisă, motivarea ei 
se pdte lua numai din eventualitățile dis- 
cuțiunei asupra proiectelor militare. Moti
varea acăsta însă, repetăm, n’are basă se- 
riăsă. Nu este crisă nici acum, și nu va 
fi nici în viitor"...

rMagyarorszâg'1 scrie între altele:
„Nu este crisă, de Szell e necesitate, 

fiind-că în momentul acesta el nu pâte fi 
înlocuit prin altul. Numai el păte să facă 
a trece prin dietă proiectele, cari ne stau 
de-asupra capului. Altul nimeni. Și de 
Fejervary e necesitate acum, căci el e 
representantul permanent al concepțiunei 
vienese"...

„Vaterland" despre România. 
Diarul clerical „Vaterland^ din Viena co
mentând broșura lui Brackel, care precum 
se scie e favorabilă financelor României, 
atacă campania de calomnii și exagera- 
țiuni, pe care o duc contra României dia
rele semito-file. „Vaterland" susține, că 
înainte de tăte, sunt la mijloc manopere 
de bursă și spune, că România are drept 
la încrederea creditorilor săi. Diarul atacă 
alianța israelită, acusându-o că este prin
cipala autore a unei așa campanii necu- 
vincidse.

Diarul „Deutsche Zeitung" comen
tând broșura lui Brackel, scrie în același 
sens ca și „Vaterland". Relevăză apoi, că 
desvoltarea economică a României și bo
gățiile pământului dau o încredere sigură 
în viitorul ei.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Carcassa.
De G u y de Maupassant.

(Urmare).

Saint-Martin semănă cu porturile ' 
mici, cari formeză tot-odată capitala insu
lelor presărate pe lângă continent. El este 
mai bine 4>s, un sat de pescari, care stă 
c’un picior în apă și cu unul pe uscat și 
în care locuitorii trăesc cu pesci, paseri, 
scoici și zarzavat. Insula e forte plană, 
puțin cultivată, cu tâte astea pare mult 
populată, der n’am pătruns mai departe 
în interiorul ei.

După masă trecuiu peste un mic pro- 
montor și vădend, că marea se retrage 
rapid, am început să merg prin nisip spre 
un fel de stâncă negră, ce era carcassa, 
care-o observam departe în apă.

Pășiam repede pe șesul galben, care 
era elastic ca carnea și părea că trans
piră sub pașii mei. Marea, care fusese cu 

câte-va clipite înainte pe locul unde um
blam, se retrase deja așa departe, încât 
ochii mei nu mai puteau deosebi linia ce 
despărția nisipul de ocean. Credeam, că 
asist la un spectacol fermecător supra
natural.

Umblam pe un pustiu, unde cu câ
te-va minute mai înainte domnea o mare, 
și unde rămase încă numai mirosul apei 
sărate și asprul și puternicul miros de 
țărm. Umblam iute, nu-mî mai era frig, 
și priveam la carcassă ce se mărea la fie
care pas al meu și se putea acum distinge 
și recunosce destul de bine, că era un vas 
naufragiat.

Se părea, că cresce din pământ și 
se proiecta pe giganticul fond al gal- 
binului nisip în proporțiuni surprindător 
de mari. După un drum de-o âră ajunse
sem la carcassă. Era culcată pe-o parte, 
abia se mai ținea, ruptă, și-mî arătă ca un 
animal nenorocit costele sale rupte de 
lemn, uns cu păcură, găurit de pirâne te
ribile. Prin tâte crăpăturile și rupturile in
trase deja nisipul, care cucerise carcassa, 

o țină strîns și nu voia să o mai slobodă. 
Părea c’a prins adânci rădăcini în el. 
Partea dinainte se nămolise cu totul în 
terenul mâle, er partea de dinapoi în 
urma asta se ridicase mai sus. Cuvintele 
„Maria losif“, ce erau scrise cu litere albe 
pe fond negru, păreau, că strigă despe
rate după ajutor.

Am început se urc pe partea cea 
mai josă a acestui vas-cadavru și întraiu 
de pe bord în interiorul lui. Lumina ce 
pătrundea în costele vasului prin crepă- 
turile și spărturile lor, lumina trist acest 
spațiu lung, întunecos, plin de tot felul de 
lemnărie ruptă și care semănă cu-o peș- 
tere. Alt-ceva nici nu se mai găsea în el, 
decât nisip ce acoperea scândurile, for
mând o pătură grăsă.

Incepuseid să-mi fac notițe despre 
starea corăbiei, ședeam pe un butoiu gol 
și stricat și scrieam la lumina misteriâsă 
ce pătrundea printr’o lată crepătură, prin 
care puteam să privesc nemărginita za- 
hară ce-o crease înaintea ochilor mei re
fluxul. Din când în când me pătrundea i 

un straniu fior, ce-1 provocase singurăta
tea și frigul, și mă opream din scris pen
tru a da ascultare diferitelor nesigure și 
tainice mișcări, ce s’audiau în carcassă. 
Ascultam la crevetele ce sgâriâu corabia 
pe dinafară cu forfecele lor încovoiate, la 
miile de viețuităre ale mărei, ce-și făcu
seră locaș pe acest cadavru, la sfredelirea 
încetă și regulată a cariilor, cari necurmat 
rup și strică cu scârțeirea secă a unui 
sfredel ori și ce lemn vechili.

De-odată însă aud de tot aprdpe de 
mine voci omenesc!. In momentul prim 
credeam, că au înviat înecații și se urcă 
din fundul vasului la mine, să-mi poves- 
tâscă despre mârtea lor crudă. N’a durat 
mult, și cu câte-va salturi puternice am 
fost sus pe bord și văduiu jos în partea 
dinainte a corăbiei pe un domn înalt cu 
trei fete tinere, său mai bine dis, pe un 
Engles lung cu trei Misses.

Fără îndoială, ei se spăriaseră mai 
mult ca mine, vădându-mă că ies dintr’o 
gaură a acestui vas părăsit. Cea mai tî- 
nără dintre fete voia să fugă, er celelalte
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Rusia si cestiunea macedonenă. 
Diarul vienes „Z)ie Zeitu, forte bine in
format în afacerile din Orient, are o scire 
din Petersburg de mare gravitate. E 
vorba, că în primele ale lui Decem
vrie o întregă escadră rusiscă va merge în 
apele turcesci, pe costa Macedoniei.

De altă parte, fiarele rusescî con
firmă și ele scirea diarului vienes dând și 
amănunte asupra unităților, cari vor com
pune flota destinată apelor turco-macedo- 
nene. Vor fi vasele de răsboiă : „Relvisan“, 
„Pallas“, „Bojarin11, „Diana“, „Pobeda" și 
„Bogatir".

Pentru întâiașT dată Rusia trimite pe 
căsta turcescă o flotă considerabilă ca 
cea de acuma.

Ardealul și SScuii. In ședința de 
la 29 Noemvrie a dietei s’a reluat firul 
desbaterii asupra indemnității. Deputatul 
Molnar Jozsias a vorbit despre pericolul 
ce amenință pe Secui și a dis între 
altele:

„Decă pier Săcuii, din partea răsă- 
ritână a patriei, Ardealul în scurt timp 
își va pierde caracterul maghiar. Er dâcă 
Ardealul îșî pierde caracterul maghiar, e 
numai cestiune de timp, când va peri to
tal Ardealul pentru statul maghiar. Locul 
maghiarimei ardelene îl va ocupa fără 
îndoielă românimea, și ast-fel statul ma
ghiar pregătesce pat cald pentru Daco- 
România atât de mult dorită de Românî“...

Mesagiul regal român.
Domnilor Senatorii
Domnilor Deputății

Salut în anul acesta corpurile legiui- 
tore cu o deosebită și viuă mulțumire.

Am serbat astă-primăvară cu țâra 
întregă aniversarea de un pătrar de secol 
a răsboiului victorios și a proclamării in
dependenței, a acelor fapte mărețe din 
cari s’au înălțat regatul României. In astă 
tomnă amintirea faptelor ostășescî a fost 
reînoită pe însuși câmpul de bătălie, unde 
s’a redeșteptat vitejia strămoșescăîn lupta 
crâncenă în care intraseră armatele aliate 
ruso-române.

Primirea căldurosă, ce am întâmpinat 
în Bulgaria din partea principelui și a po
porului său a dat acestei amintiri o sem
nificare deosebită. Am fost mișcat, că 
sentimentele de recunoscință pentru Ro
mânia sunt păstrate cu vioiciune și că 
numărosele legături de vecinătate din 
trecut nu sunt uitate. Astfel 'întrevederea 
de la Rusciuk și Plevna a 'întărit relațiu- 
nile prietenesc! dintre amândouă țările.

Sunt fericit a constata, că raporturile 
ndstre cu t<5te statele sunt din cele mai 
bune. Am putut dobândi acest resultat 
numai prin politica nostră cumpănită, care 
în acord cu interesele ndstre proprii ca 
și cu marile interese europene, ne-a atras 
încrederea tuturor.

două se acațără de brațere tatălui lor, 
care rămase cu gura căscată, — acesta a 
fost singurul semn, prin care îșî trăda 
emoția.

După câte-va minute dise: „D-ta ești 
proprietarul corăbiei ?“

„Da, domnul meu“.
„E permis să ne uităm la ea?u
„De sigur, domnul meu 1“
Torăi apoi o frasă lungă englezescă 

din care n’am înțeles alta, de cât „gra
cious. u

Deărcce căuta(un loc pe corabie, pe 
unde să urce mai cu înlesnire, îi arătai pe 
cel mai comod și-’i întinseiu mâna. El se 
sui și în urmă le ajutarăm să se urce și 
fetelor, cari se mai liniștiseră în timpul 
acesta. T6te trei erau ființe adorabile, cu 
deosebire însă cea mai mare, o blondină 
de vre-o opt-spre-dece ani, era fragedă 
ca o fldre, fină, grațiosă și răpitdre. En- 
glesoicele frumose apar întotdeuna ca 
nisce gingașe daruri ale mărei, — acesta 
părea c’a eșit din nisip, care dăduse pă
rului ei luciul auriu — și ne reamintesc

Domnilor Senatorii
Domnilor Deputați!

Situațiunea ndstră financiară s’a în
tărit în mod atât de satisfăcător în cât 
două budgete se încheie cu excedente, 
âr sumele disponibile ale tesaurului pu
blic fiind destul de însemnate, s’a putut 
plăti cu anticipație împrumutul provisor 
de 17.092,722 lei din primăvara trecută, 
al cărui termin expiră la 15 Iunie viitor.

Guvernul meu va presinta acum al 
treilea budget, în care cheltuelile sunt 
menținute la cifra hotărîtă în primăvara 
anului 1901: de două-sute opt-spre-dece 
miliăne și jumătate lei.

Pentru-ca excedentele să fie între
buințate cu prevedere și folos pentru 
țâră și pentru a menține echilibrul bud- 
getar în viitor, ministrul meu de finance 
va propune modificările treb,uinci6se la 
legea comptabilităței generale a statului.

Sistemul actual al accizelor comunale 
pune pedeci numărase transacțiunilor co
merciale. Se vor supune deliberărilor dom
niilor vdstre măsurile menite a înlătura 
aceste pedeci și a asigura comunelor o 
situațiune financiară mai bună și mai 
stabilă.

Pentru a îmbunătăți și a ajuta folo- 
sitdrea instituțiune a băncilor populare, 
guvernul meu va presenta un proiect de 
lege, care le va da o organisare temei
nică.

Așezământul sănătos al finanțelor 
va ave o înrîurire priincidsă și asupra des- 
voltării intereselor năstre economice. Con
stat chiar de pe acum cu plăcere, că lu
crările portului Constanța conduse cu ener
gie de serviciul nostru technic, ca și acele 
ale căilor ferate, au dat exportului acestui an 
un avânt atât de însemnat, încât putem 
privi cu încredere desvoltarea comerciului 
nostru maritim.

Pe lângă proiectele de legi rămase 
din sesiunea trecută, se vor propune dife
rite măsuri pentru a înlesni aplicarea exactă 
a legilor existente și bună funcționare a 
administrațiunei.

Reforma învățământului public vo
tată în anul trecut a început a fi aplicată, 
dând șcdlelor o direcțiune practică con
formă trebuințelor țărei și cerințelor unui 
stat modern.

Sărbările comemorative ale acestui 
an au produs în armată cea mai mare în
suflețire spre muncă bărbătescă. Oștirea 
îșî urmâză progresul firesc, er directivele 
date vor desvolta tot mai mult în con
ducători simțământul datoriei și al răspun
derii în armată eonvincțiunea, că ea 
nu este numai apărătorea ființei sta
tului, ci tot odată o puternică instituțiune 
de cultură a poporului.

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputați.

Pronia cerescă a binecuvântat silin
țele țărei pentru a învinge o situațiune 
de o greutate excepțională. Sunt convins, 

adesea prin fețele lor admirabil de ru
mene, culorea gingașe roșietică a scoi- 
celor și a mărgăritarelor din fundul tai
nicei mări.

Ea vorbea mai bine ca tatăl ei și 
făcea astfel pe tălmaciul. Trebuia să le 
istorisesc cu de-amăruntul naufragiul.

Pe urmă scobori întregă familie în 
interiorul carcassei. Abia întrați în spațiul 
întunecos, ei și începură a-și esprima prin 
esclamări uimirea și admirațiunea lor, și 
cât ai bate în pălmi, fetele cu tatăl lor 
aveau în mână carnetele, pe cari le scă- 
seră din fundul buzunarelor de la pal- 
tonele lor lungi, și începură pe loc schi
țarea în creion a locului sinistru, în patru 
esemplare.

Ședeau unul lângă altul pe o bârnă. 
Cele patru carnete de pe cei opt ge
nunchi se acoperiră în grabă cu multe 
linii negre mici, ce representau pântecele 
spart al corăbiei „Maria Iosif“.

(Va urma.) 

că animați de un patriotism luminat veți 
urma și de aci înainte cu aceeași rîvnă 
și abnegație munca care a produs rode 
atât de îmbucurătore și veți da guvernului 
meu sprijinul necesar pentru a ajunge la 
țelul ce-1 avem cu toții: fericirea scumpei 
năstre patrii.

Dumnedeu să binecuvinteze lucrările 
Domniilor vdstre.

Sesiunea ordinară a corpurilor legiui- 
tdre este deschisă.

Carol.
(Urmâză iscăliturile miniștrilor.)

Discursul baronului Fejervâry.
Interesant a fost în desbaterea afa- 

cerei Nessi discursul ministrului de hon- 
vedi Fejervâry, la care revenim astădi: 

Ministrul își începe discursul decla
rând, că nu avea de gând să vorbăscă la 
obiect, însă a fost prea mult și prea as
pru apostrofat din partea kossuthiștilor, 
așa că se simte îndemnat a lua cuvântul.
Dacă e vorba de lărgirea seu restrîngerea 
dreptului de imunitate, acesta să se facă 
prin o lege specială și nu incidental. Și 
acesta cu atât mni puțin acuma, când 
onoratei stânge nu-i place armata. Mâne, 
(jice miuistrul, pdte nu-i va plăcâ tribuna
lul și va face ingerințe în sfera de 
competență a judecătorilor, poimâne în 
sfera preoților și după aceea în cea ad
ministrativă. Decă ar mai face ingerență 
și în sfera esecutivei, atunci am ajunge 
cu timpul acolo, unde a ajuns conventul 
frances.

„Onorată Cameră! urma ministrul. 
D-vostră sciți, că militarii, fie că au pus 
jurământ pe legi, fie că n’au pus, sunt 
obligați de la general pănă la cel din 
urmă soldat, a respecta legile. Față cu 
hotărîrile camerei însă lucrurile se pre- 
sentă altfel. Normativul în afacerile pro- 
cedurei în cestiuni de onăre, îl țin hotă- 
rît de un drept al Majestății. (Gabriel 
Ugron: Nu e adevărat. Br. lejer vary. Nu 
sunt curios să sciu părerea d-lui Ugron! 
Ugron'. Este dreptul națiunei! Br. Bejer- 
vâry. D-l Ugron să o spună acâsta Să- 
cuilor, dâcă vor vre să-l asculte!) Para- 
grafii 11 și 12 ai legii de la 1867 <Jic: 
Comanda, organisația internă, conducerea 
etc. aparțin drepturilor de domnitor ale 
Majestății Sale. (Oratorul cetesce parag- 
rafii.) Tăte normele și ordinațiunile, ce 
resultă de aici așa der sunt drepturile 
Majestății. Și normele acestea, veți ad
mite și D-vostră în înalta D-vostră înțe
lepciune, că sunt necesare. Căci armata 
este dislocată din Brașov pănă în Bre
genz, din Ragusa și Cattaro pănă în 
Lemberg și pănă la ’granița rusescă și 
trebue să procedăm deci în mod unitar 
și după aceleași norme pretutindeni. Aceste 
norme sunt prin urmare necondiționat 
neoesare. Ele sunt prevădute însă în 
§§. 11 și 12 a legii de la 1867, și prin ur
mare sunt și legale. Regulamentul consi
liului militar de ondre esistă de 30 ani, 
fără ca o procedură de ondre să fi pri
cinuit vr’odată afaceri de imunitate.

Apoi trecând asupra cașului Nessi, 
dice: D-vdstră susțineți, că Nessi a fost 
în Clușifk în calitatea sa de deputat 
și în acestă calitate a făcut ce a fă
cut. Eu tăgăduesc acesta. (Hentaller: 
Pdte a fost trimis acolo ca soldat?) Nu, ci 
s’a alăturat și el deputaților veniți acolo 
sub conducerea președintelui. Acei domni 
însă s’au dus la Glușiu, să ia parte la o 
înălțătdre serbare națională, deși pote au 
fost și alții pe acolo, cari împărțășiau con
cepția lui Nessi. Aceia însă nu s’au soli- 
darisat cu Nessi, fiind-că simțiau, că este 
păcat, să tulbure acea înălțătdre sărbătore 
națională. Dintre ceilalți deputați, nici 
unul n’a umblat pe unde a umblat Nessi, 
și Vă rog acum să-mi spuneți, dăcă este 
acesta de demnitatea unui ofițer? Decă 
se cântă „Gott erhalte“ ori se cântă seu 
se face altceva acolo, se cuvine unui ofi
țer se demonstreze? Greșala s’a făcut 
prin demonstrație. Cum că un oficer, care 
stă în legături de serviciu, îndemnă plebea 
să arunce cu pietri în trupe, să mă ertați 
acâsta nu e procedură demnă de un ofi

cer. (Sgomot în stânga estremă). De 30 
de ani sunt aici în calitate de secretar 
de stat și de ministru. Sunt în același 
timp și deputat și o spun cu mândrie, că 
mă simt și soldat, și totuși cu datoria 
mea în colisiuni nici odată n’am ajuns.

Aici nici nu e vorba de afacerea 
Nessi, care aici jocă un rol secundar; aici 
e vorba de o campanie împotriva imnului 
„Gott erhalte*. Să ne lămurim puțin. 
D-văstră sciți, că acest imn a fost compus 
de Haydn la 1797. Atunci nici nu era 
vorba de o împărăție austriacă. împărăția 
austriacă s’a înjghebat la 1804. Cine sus
ține așa-der, că acesta este un imn împă
rătesc austriac, este în rătăcire, și mi se 
pare că rătăcirea este intenționată. In cur
sul timpurilor s’a întrebuințat acest imn 
cu ocasiunea onorurilor, când era de față 
Maiestatea Sa său personele acelea, cărora 
Maiestatea Sa le-a acordat'acestă distinc
ție. Toți domnitorii din lume îșî au im
nul lor. Imnul antecesorilor Maiestății 
Sale a fost primul imn de acest fel. Acest 
imn este iranul personal al Maiestății Sale 
a împăratului și regelui și cred, că acela 
care respectâză pe regele Ungariei, tre
bue să respecteze și imnul. Precum se 
afirmă multe altele, cari nu corăspund 
adevărului, așa se afirmă și aceea, că 
acel imn s’a cântat cu ocasiunea execu
tării din Arad. Acesta nu este adevărat. 
Acesta a spus’o deputatul Akos Bedthy 
și deputatul Coloman Thaly, care pentru 
D-v6stră de sigur este autoritate. Der 
Thaly a mers încă și mai departe. El a 
dis: Musica, adevărat, că nu?a eșit la acea 
ocasiune, însă trupa avea steg și când a 
fost predat stegul, s’a cântat acest imn. 
Relevez, că cu asemenea ocasiuni, nici 
odată nu se scote stegul. Să admitem 
însă, că totuși s’a scos stegul, întreb însă 
cum pute să cânte o musică, care nici nu 
era de față? Unde este aici logica? Decă 
îmi dați voie, am să adresez o întrebare 
onoratei oposiții. (Hentaller: Să vedeți, că 
are să dovedescă, că martirii noștri nici 
n’au fost esecutați!) Eu dovedesc numai 
aceea, ce este adevărat. Acesta îl ddre 
pe ori-care, și decă d. deputat crede, că 
pe acei soldați, fie că au fost Unguri, 
Cehi ori Nemți, nu i-a durut inima, se în- 
șală. împrejurările de atunci au adus cu 
sine acest fapt dureros. Asupra acelor 
evenimente noi am aruncat vălul. De ce 
îl tot ridicați? Cu asemenea lucruri hră
niți numai ura contra armatei. Acâsta e 
politica d-lui Bela Barabas, pe care o res
ping cu hotărîre. Rog pe acea fracțiune, 
care nu cruță dinastia și armata și nu 
cruță nimic, numai să facă guvernului ne
plăceri, se binevoâscă a cumpăni puțin 
consecințele. Nu Vă jucați cu focul și nu 
zugrăviți pe dracul pe părete. Am dis ce 
am avut de <jis, și ceea ce simt ca Un
gur cinstit, și rog pe on. Cameră să pri- 
mâscă propunerea majorității comisiunei 
de imunitate.

Procesul „Cârtii de aur“.
Din pledoaria apărătorului Corio- 

lan Brediceanu reproducem, după„Dra- 
pelul“, următorele:

„Trebue, că d-l procuror a fost pă
truns de lipsa de argumente seriose pen
tru susținerea acusei sale, căci s’a văcjut 
nevoit a recurge la suspiționări grave, de 
cari atât în cartea încriminată, cât și în 
materialul pertractării nici, urmă nu se 
păte afla. 0 astfel de suspiționare e aser
țiunea d-lui procuror, că acusatul prin 
edarea cărții sale a fost condus de ten
dința de a rupe Ardealul de la țâra un- 
gurescă și al adnexa la România. Nici 
un fapt istoric, nici o vorbire, nici un ma
nifest din „Cartea de aur“ nu conține 
acesta și nici acusatul în răspunsurile sale, 
nici cele desvălite în decursul cercetărei 
și pertractărei, nu părtă nici cel mai mic 
semn al acestei insinuări.

„Și ore e consult a buciuma astfel 
de tendințe, a admite publice posibilitatea 
lor fără nici o causă?! Eu aflu acesta de 
condamnabil tocmai din punct de vedere 
patriotic, și de aceea în numele clientului 
meu o resping, esprimându-mi mirarea, că 
tocmai d-l procuror ca oficiant al statului se 
jocă cu astfel de învinuiri grave, când 
scie că o conspirație în sensul espus de 
d-sa, chiar secretă de ar fi, e punibilă 
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după legea nostră penală. Și părinții noș
tri au luptat și și-au vărsat sângele pen
tru acestă țeră, de aceea noi ca urmașii 
lor. avem drept și datorință a respinge 
't.ractarea nemeritată de conspiratori numai 
așa curat din senin.

„Și ore prin o carte, care conține 
date istorice din trecut, și <5re chiar acu- 
satu) Păcățianu e omul chemat se încerce 
dărăbuirea țării? Din d-1 Păcățian voesce 
d-1 procuror se facă un al doileaBărnuțiu, 
un al doilea lancu? Ba și mai mult, căci 
nici din vorbirile, nici din viăța, nici din 
faptele acestora, nu se pdte scote nici 
chiar o amintire a acestei insinuări, căci 
aceștia în acestă patrie au voit să trăăscă 
credincioși tronului, cerând numai garanții 
pentru esistența și desvoltarea poporului 
român.

„Der acusatului Păcățianu d-1 procu
ror îi insinuă alte mari și grave tendințe ! 
D-lui Păcățianu, care nu a avut până adi 
nici un rol și nu a luat parte la nici una 
diD mișcările din present ale Românilor 
din patria nostră. D-1 Păcățianu de pre
sent e chiar redactor la una dintre cele 
mai guvernamentale «Jiare române. Ro
mânii înșiși se vor mira de descoperirea 
d-lui procuror, de importanța politică ce 
îi atribue, și tdtă lumea o va ține de o 
apucătură nereușită întru susținerea unei 
iacuse fără temeid,

„Și încă cu câtă patimă și-a espus d-1 
procuror acusa, uitând că patima e ba
tista, care astupă ochii minții și eu cu li
niște și rațiune void încerca a deslega 
acea batistă de pe ochii d-lui procuror, 
ca se se vadă adevărul curat și luminat. 
•Cum însă pot ajunge acest scop, când d-1 
procuror — deși adi abia a concretisat 
acusa, după multele nostre insistări — 
acum în rechisitorul său er s’a întors la 
sistemul cumulării și aglomerării aserțiu
nilor sale fără nici un sistem, ca se ră
mână tulbure, încâlcit și ascuns materialul 
acestui proces și pe deasupra să planeze 
numai declamațiunile sale învinuitore.

„Corect și serios era procedeul d-lui 
procuror, decă la fie-care dintre cele 4 
delicte, cari le-a susținut, arăta în special 
la fie-care, cari îi sunt probele, atunci ape- 
rărei i se impunea datorința de a reflecta 
la fie-care delict și la probele aduse pen
tru fie-care. Eu nu am ce tulbura, eu nu 
am ce încâlci, eu nu am ce ascunde, de 
aceea voitî lua pe rend punctele de acusă, 
după delictele, pentru .cari cere d-1 pro
curor osândirea clientului meu.

„Voiu începe cu delictele basate pe 
punctul 7 și 8 din cele 16 ale acusei: 
preamărirea lui Bărnuțiu și vorbirea lui 
Bărnuțiu.

„A fi încântat de vorbirea cuiva și 
a-I preamări pe un orator, nu e delict. Au 
fost cașuri, când a vorbit Bărnuțiu și că- 
tră Neromâni și aceștia tot cu acea im- 
presiune mare s’au depărtat, audindu-1 pe 
Bărnuțiu vorbind. Nici eu, nici clientul 
meu nu suntem nici vrednici, nici în stare, 
nici chemați să apărăm pe Bărnuțiu. Vor
birea și proclamația sa se află în cartea 
autorului ungur Jancsd Benedek și la alți 
autori..."

...Din punct de vedere curat juridic 
cele cuprinse în vorbirea lui Bărnuțiu nu 
pot constitui nici provocare la nesupunere 
față de „legea de uniune a Transilvaniei1*, 
nici revoltare contra legăturii Ardealului 
cu țera ungurescă. Nu! pentru simplul mo
tiv, că Bărnuțiu a vorbit în 15 Maiu 1848, 
când legea de uniune încă nu a fost lege 
și nu a fost sancționată. Acesta lege s’a 
adus abia în Iunie 1848... care însă n’a 
fost recunoscută ca lege în vigdre...

„...D-1 procuror legă de art. de lege 
I. din 1848 al dietei transilvane și art. de 
lege 43 din 1868 al dietei ungare, care 
singur e adi lege, ...și âstmod voiesce din 
o vorbire ținută la 3/15 Maiu 1848sefău- 
rescă un delict comis la 1902 în contra 
unei legi din 1868. Acusatul nu amintesce 
însă în aprecierile sale cu nici un cuvânt 
legea din 1868 art. 43 și nici cu o iotă 
nu amintesce in cartea sa stările presen- 
tului... Acest punct al acusei procurorului 
n’are deci nici un rost.

„Asupra cărții încriminate peste lot, 
<jice d-1 procuror, că cuprinde o adunătură 
de invective la adresa națiune! maghiare. 
Măgulitore întru adevăr nu sunt, der car
tea e întitulată „Luptele Românilor". Cu 
cine au putut ave Românii „lupte**, decât 
cu vecinul lor mai de apropo, cu Ungu
rul, apoi luptă e numai unde sunt contra- 
rietăți, er contrarietățile nu se aplaneză 
cu toaste și felicitări. Un jude militar po- 
vestindu-mi despre atrocitățile din 1848 și 
eu mirându-mă mult de acestea, mi-adis: 
„Nu te mira, căci în timp de revoluție un 
:ap de puiâ e mai scump decât, o vieță 

de om.
„Apoi începutul luptei, pornirea, des

voltarea, depinde și de la contrari, și <jău! 
când te lupți, vrei să și învingi și nu mai 

poți alege modul și mijldcele de luptă, 
întocmai precum sunt vorbirile și procla- 
mațiunile la Români, așa au fost și la 
Unguri. Esemplul cel mai eclatant e pro
clamația lui Kossuth, cuprinsă în carte și 
de a cărei apreciare încă se legă d-1 pro
curor, fără însă se aibă măcar un cuvânt 
de desaprobare.

„Aflu deci lucru forte natural și nici
decum tendențios, ca în cartea care con
ține date despre luptele Românilor, să se 
cuprindă fapte și evenimente supărătdre 
pentru vecinii lor Unguri, și de aceea nu 
e nici o rațiune a ciopli din acestă îm
prejurare motiv pentru susținerea acusei.**

(Va urma).

Populația Ardeiului.
D-1 B. P. (Balogh Păi?) publică în 

„Budapesti Hirlap** de la 30 Noemvrie 
nisce date interesante asupra populației 
Ardeiului. B. P. socotesce la Ardeal si co
mitatul Selagiu.

Ardealul (cu Selagiul) constă din 16 
comitate,°pe o întindere teritorială de 104 
milione jugăre catastrale. Înainte cu 10 
ani Ardălul număra 2.442,383 suflete; după 
ultimul recensământ numără 2.663,806 su
flete, o diferență în plus de 221,423 suflete 
Sunt cu totul în Ardeal 2606 comune, cu 
11 localități mai puțin de cât la 1890. Nu
mărul comunelor maghiare e de 652, co
mune românesci sunt 1793, săsesc! 159, 
apoi în Sălagib 2 comune slovăcesci. In 
cei din urmă dece ani contingentul comu
nelor maghiare nu s’a schimbat; comunele 
române s’au sporit cu 8, cele săsesc! au 
scădut cu 19.

Etă, după B. P., icdna etnică actuală 
a Ardeiului:

Grosul Maghiarilor e situat în par
tea răsăritănă a Ardeiului, în Secuime, 
care numără 432 comune. In vecinătatea 
Săcuimei se află “comitatul Ternavei-micl 
cu basenul Dicio-St.-Mărtin, care constă 
din 17 comune și se întinde până la Mu
reș. Este apoi basenul Turcjii cu 18 comune; 
basenul Cojocna cu 30 comune, cărora 
aparține și orașul Clușiii; basenul Szilăgy- 
samson cu 18 comune și basenul gȘimleul 
Sălagiului ărăși cu 18 comune. Mai sunt 
apoi—dupăB. P. — alte 114 localități ma
ghiare, isolate total prin elementul român.

Elementul săsesc este și mai îinprăs- 
ciat. Basenul cel mai mare zace în corni 
țațele Ternavei-marî și Târnavei-mici și 
atinge comitatele Odorheiu și Sibiiu. Loca
litatea principală: Sighișora. Numărul co
munelor 98. Basenuri săsesc! mai mici sunt 
în comitatul Brașov (Țera Bârsei) cu 11 
localități, comit. Sibiiu cu 14 comune, co
mit Bistriță-Nășăud cu 19 comune și ba
senul Lechinței cu 9 ’comune. Afară de 
acestea mai sunt în Ardeal 37 localități 
germane, dintre cari 4 în Secuime (Mureș- 
Turda) și 23 împrăsciate pe teritoriul de 
limbă român, la nord Bistriță-Năsăud, la 
sud Sibiiu-Făgăraș și în centru Alba-infe- 
rioră, Cojocna și Târnava-mică (comitate.)

La 1890 teritoriul de limbă român 
cuprindea în Ardeal 1713 comune, mai 
erau 12 comune românesci în Săcuime și 
alte 60 comune împrasciate parte Ia gra
nițele de limbă ale basenurilor maghiare, 
seu germane.

D-i B. P. constată apoi, că câștigul 
teritorial al maghiarimei nu e mare, însă 
totuși s’a sporit numărul enclavelor ma
ghiare. Arată apoi pierderile teritoriale ale 
maghiarimei. Românii au devenit majori
tate în comunele: Betlean (Solnoc-Dobâca), 
Vălcăul ung. (Cojocna), Iara-de-jos (Turda 
Arieș), Șoimușul mic (Alba inferioră), er 
prin rotnânisarea jEgersîgului granița de 
limbă română s’a întins până la Mureș. In 
valea Oltului) (comit Treiscaune) s’a for
mat o nouă enclavă română prin comuna 
Erosd, care numără a<ji 222 locuitori ro
mâni.

Io ținuturile locuite de Sași — con
tinuă B. P. — elementul săsesc a pierdut 
în timp de 10 ani 15 comune mari popu
late, în favorul Românilor, cari au ajuns 
în majoritate. Nici o localitate săsescă nu 
mai este în care elementul român se nu 
fi ajuns la 30—40%.

D-1 B. P. impută apoi Sașilor, că cu 
tdte acestea ei au mai mare atragere că

tre Români, decât către Maghiari, și stă 
înainte cu vechea sperietdre, că Ro
mânii ar amenința în esistența lor pe 
Sașii

Cestiunea irlandesă.
Diarul „Alkotmăny1* publică o co

respondență originală din Londra asupra 
cestiunei irlandese. Etă ce se dice în acea 
corespondență:

Opiniunea publică englesă este din 
nou preocupată de cestiunea irlandesă. 
Eră-și se prepară ceva, căci din nou curg 
condamnările pe capetele deputaților ir
landesi. De când Irlanda geme în jugul 
engles, a ajuns sărmana la faliment moral 
și material. Certurile politice și religiose 
au înfrânt sufletul poporului, care astădi 
d’abia mai resistă englisării și anglicani- 
sării. Dăcă n’ar avă nisce deputați desin- 
teresați ca: Iohn Redmond, O'Connel și 
Dillon, cestiunea irlandesă n’ar mai fi ac
tuală. Acești bărbați însă luptă cu sfor
țări supraomenescl pentru conservarea 
rassei lor. Nu de mult au condamnat pa
tru deputați naționaliști irlandesi, cu tot 
dreptul lor de imunitate, la cinci ani de 
muncă silnică. Alți colegi de ai lor sunt 
și acuma în arest preventiv. Imperialismul 
engles, vădând, că nu pdte îngenunchia 
pe acestă națiune eroică, a apelat la prin
cipiul divide et impera, pentru-ca să-și pbtă 
săvîrși munca.

Și cum-că acesta a succes, arată 
cașul deputatului O'Keherty. Deputății ir
landesi, în urma unei hotărîri a partidu
lui, nu s’au presentat la încoronarea re
gelui engles. O’Keherty însă, cu totă ho- 
tărîrea partidului, s’a presentat. Oașul 
acesta a fost comentat cu satisfacție în 
pressa conservatore, care constata cu bu
curie, că între Irlandesi s’a produs o sci- 
siune. Daily News și cele-lalte diare nu 
s’au înșelat. Săptămâna trecută colegiul 
electoral l’a somat pe O’Keherty, să-și 
depună mandatul, fiind-că nu s’a supus 
hotătîrei partidului. Deputatul însă a răs
puns într’o scrisoie mai lungă, în care de
clară, că nici prin gând nu-i trece a-și 
depune mandatul. Mai departe protestăză 
contra lui Dillon, care dice, că s’a ames
tecat în afacerile colegiului său electoral, 
fără să fi fost îndreptățit la așa ceva.

Scrisorea acesta va ave urmări f<5rte 
grave. O fracțiune a partidului s’a declarat 
de asemenea contra lui Dillon și a Ligei 
numită United Irisch League. Majoritatea 
covîrșităre a partidului însă ține neclin
tită la independența Irlandei și la reli- 
giunea catolică. Scisiunea este aprdpe de- 
săvîrșită, mai ales, că O’Keherty și soții 
săi au declarat, că în schimbul unor con
cesiuni vor sprigini pe Chamberlain și pe 
conservatori la proiectul școlelor. Poporul 
însă nu se lasă ademenit și ține morțiș la 
hotărîrile ligii.

Guvernul engles a început o cam
panie teribilă contra Ligei irlandese și s’a 
pornit mișcarea pentru estradarea a 10 
deputați irlandesi.SOIRILE BILEI,

y

— 18 Noe ie. rie

Bulgari și Șerbi. Din Sofia se scrie, 
că pentru o reapropiere mai cordială între 
Bulgaria și Serbia — în vederea unei 
eventuale acțiuni comune în Macedonia 
— guvernul bulgar a dat ordin expres, ca 
aniversarea victoriei de la Slivnița (în 
care Serbia a suferit înfrângere de la 
Prințul Alexandru de Battenberg) să nu 
fie serbată anul acesta.

Ministru și profesori sași-verdl. 
Sub titlul acesta „Fiigg. Magyarorszag** 
aduce scirea, că ministrul Wlassics a por
nit cercetare severă în contra profesorului 
sas de limba ^maghiară din Mediaș Mi
chael Konig și a altor profesori „panger- 
mani“. — Cum și pentru-ce, se va vede 
în urmă.

Alegerile de Sâmbătă. La alegerile 
anunțate deja pentru congregația comita- 
tensă au fost aleși în Scheiu: Dr. Vasile 

Saftu și V. Sfelea. In Brașovu-vechiti: Fr. 
Schiel și C. Schnell er în Blumăna: Dr. 
Ign. Peiler.

Arthur Korn în Berlin. Diarele 
maghiare publică cu mare amărăciune 
scirea despre o conferență ce a ținut’o 
redactorul german Korn refugiat, în Berlin. 
Korn a (jis că Maghiarii vorbesc despre 
agitația pangermană numai sub pretext 
de a prigoni pe Germanii din Ungaria. 
Sub masca parlamentarismului — a dis 
Korn — guvernul maghiar esercită tirănie 
insuportabilă. Parlamentul liberal e numai 
o caricatură a liberalismului. Din causa 
acesta s’au deșteptat Germanii. Pressa 
maghiară a pretins îndată aplicarea de 
mijlăce volnice contra mișcării germane, 
dăr n’a avut noroc, căci ministrul a de
clarat, că nu este causă de prigonirea 
Germanilor. Cu tdte 'acestea un adevărat 
terorism se desfășură în Bănat, mai ales 
contra redactorilor germani. Ascultătorii 
l’au aplaudat pe Korn.

Sucesiunea tronului Rusiei. După 
diarul german „Kolnische Zeitung", Țarul 
într’un consiliu al familiei imperiale, ar fi 
desemnat pe fiul marelui duce Vladimir 
Kiril ca moștenitor presumptiv al Tro
nului. Acesta pentru că — dice (Jiarul din 
Colonia — medicii ar fi constatat, că Ța
rina nu mai păte avea copii și actualul 
mare duce moștenitor e atins de ftisie 
(oftica.)

Anarchist în parcul principelui 
Bulgariei. Din Sofia se telegrafeză, că 
principele Ferdinand, care petrecea dilele 
trecute în Euxinograd, a primit o țidulă 
cu subscrierea: un archist. Pe țidulă era 
scris, că autorul scrisorii a vrut să ucidă 
pe principe în parcul castelului ; când a 
vădut însă pe copiii principelui, a renunțat 
la intenția sa. Gurend după aceea a fost 
arestat în parc un tîner de 20 ani.

De la comună.
(Ședința de la 27 Noemvrie.)

La ordinea dilei: Petiția societății pe 
acții a căilor ferate vicinale Brașov-Trei- 
scaune relativă la prefacerea liniei din 
tramvaiil cu vapor în linie cu vapor auto
motor, și cedarea de loc spre acest scop.

Societatea arată, că plănuesce schim
barea șinelor și prelungirea lor pănă în 
Prund și pănă la vilele din Nou, cere însă 
pavarea din nou a spațiului dintre șine și 
cedarea gratuită a locului public necesar, 
precum și a locului proprietate privată, 
care să fie expropriată pe cheltuiala co
munei.

Magistratul recomandă petiția socie
tății, întru cât privesce cedarea locului pu
blic, nu recomandă însă espropriarea pro
prietății private pe cheltuiala comunei. 
Pentru urmarea tratativelor se alege o 
comisiune compusă din referentul Alfred 
Schnell și din membrii: Dr. Baiulescu, 
Vogt, Eiiel, H. Schiel, Hubbes și Verzar.

Se decide a se oferi erariului căilor 
ferate gazul aerian necesar pentru ilumi
narea gării cu 28 bani metru cubic, res
pective cu 26 b., decă va fi nevoie de o 
cantitate mai mare de 35.000 metri cu
bici. Mai departe a face juncțiunea cu 
gazometrele pe cheltuiala comunei, a purta 
50% din cheltuelile instalațiunei in
terne a edificiului, în cas când contrac
tul se va încheia pe 10 ani fără drept de 
resiliare, seu cu condițiunea de a se res
titui comunei cheltuelile de investire pen
tru instalația internă.

Medicului veterinar al abatoriului, d-I 
David Popoviciu, i-se acordă cererea de 
a-și începe serviciul, după ce îșî va fi fă
cut serviciul militar ca reservist de între
gire, din care causă i-se acordă concediu 
pănă la 20 Decemvrie.ULTIME SOIRI.

Londra, 30 Noemvrie. Aici au 
sosit scirl oficiale despre none turbu- 
rări în Macedonia. 400 Bulgari au 
năvălit în țâră prădând și jăfuind. 
Puterile au atras din nou atențiunea 
guvernului bulgar asupra responsa
bilității sale.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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GtHatail flugarhhi.
A apărut și se pbte procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plngariului". 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, târ
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 „Se-1 urmăm"). 
Gălugărenii (poesie) de G. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda^ pămentu- 
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Al mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tîner poet Victor Vlad 
Delamarina.

NapoleondorI...................................... 19.08
Mărci imperiale germane .... 117.05
London vista...................  239.35
Paris vista....................................... 95.27’/2
Rente austr. 4% de corone . .
Note italieue ..................................

95.10

Cursul pieței Brașov.1

Din 30 Novembre n. 1902.
Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. „ 18.80 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 7) 19.07
Galben! „ 11.20 71 10.30
R: ble Rusesc! „ 2.54 —.—
Mărci germane „ 117.25 n —.—
Lire turcesc! 21.40 n 21.50
Scris fonc.Albina 5% 101.- „ ■102.-

Sz. 11515-1902.
tlkv.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogaraai kir. jârâsbirosâg, mint telekkouyvi hatbaâg kOzhirre teszi, 

hogy a „Furnika" takar6kp6oztcir vegrebajtatonak Vas Gedeon vdgre- 
hajtâst szenvedd elleni 1200 kor. — fii. tdkekoveteles es jârulekai irânti 
vdgrehajtâsi iigydben a brassoi kir. torv.-szek (a fogarasi kir. jârâsbird- 
sâg) teriileten levfi, Als6-Ărpâson fekvfi, az also-ârpâsi 65 sz. tljkvben 
Vas Gedeon, Mate Mâtene szl Vas Persavia, Sirb Bursannd szl. Vas 
Anna, Vas Gyfirgy, Neagoe Ducuitrune szl. Vas Rafira, Vas Basil, Vas 
Richard 6s Vas Mâria neven âllo A f

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole: 
„Dușmanii economiei11 de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor" de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi ?“

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețeu, apoi 
„Diverse11 și în fine „Anecdote și Glume".

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

Cursul la bursa din Viena,
Din 29 Novembre n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/0......................120.20
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 2 7 90
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 90 40
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 97.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 .
Bonuri rurale croate-slavone

. 200 —

. 156 50
Impr. ung. cu premii . 10125
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.90
Renta de argint austr..........................120.55
Renta de hârtie austr......................... 100.25
Renta de aur austr............................91 90
LosurI din 1860.................................... 351.15

Bursa de Bucurescl
di i 27 Nov. 1902

Valori
-- «D

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă.................. ''°/o tpr.-Ocl 97?/,
„ „ Impr. 1892 . . &, lan.-lul. 99 —

„ din 1893 . . . 0» îl n 99.—
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 „ Apr.-Oct. ■—
„ „ Impr. de 32'/, mii. •i n laa.-lul. 86.7,
„ „ Itnpr. de 50 mii. . » 86?/,
„ „ Impr. de 274 in. 1890 1 » 87 '/,
„ „ Impr de 45 m. 1891 4 ,. » îî 87.—
„ „ Im de 120 mii. 1894 4 „ 87.—

„ Impr de 90 mii. 1896 4 „ ’1 D 86.—
Oblig, de Stat (Conv. rivale) B n Kai-Koi. 86.-

„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 h n —r
„ comunei BucurescI 1883 5°/o lan.-lul. —
„ „ „ din 1884 Mal-Nov
„ „ „ din 1888 n Iun.-DBc. — .—
„ „ „ din 1890 fi„ Nai-Kov. —

Scrisuri fonciare rurale . . . fi „ iai.-im. 100?/2
Scris, fonciare rurale din 13P0 4„ îî îî 89.—

„ „ urbane Bucuresc n îî 84?/,
D îl 11 i .Iți . . fin n îi 81.-

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6„ h n —

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81
V..-N.
500 150 v.

—

Banca Națion. uit. țiv. 8i(.— 5C0 într. v. —
Banca asriicclă........................... 500 150 v. 24C5
Dac'a-România uit. div. ;15 lei 200 într. v. 250.-
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 n h 139.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 390.—
Soc. rom. de coristr. uit. div. 15 1. 250 n îî 385.-
Soc. rom. de hârtie uit. —.— .IOC
„Patria’1 Soc. de asig. uit. 4 lri 100 ii îî —
Soc, rom. de petrol I em. u. d. 0 200 » D

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 îî 11 . —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —,—
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 110 1. 1000 îî D
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 îl îl —.—
20 franci aur....................... .... — n îî —.—
Fabricile Unite de gazâse. . . 12 « îî —.—

S c 0 in [) t u r i :

112/3 hrsz. egesz ingtlnra 70 kor. 3988,3989 hrsz. egesz ingtlra 00 kor.
227, 228 57 57 77 814 7? 4229, 4231/1 7? 77 77 21 5?

236 n 57 77 13 77 4465 57 77 71 13 57

730 77 51 77 219 75 4492 57 71 57
15

757 77 5? 57 75 55 4548, 4549/3, 57 71 63 T!
800/2,801/1 77 W 77 14 77 4550 7? 71 57 51

1473, 1474/1 15 7? 77 1 r f» 77 4551, 4553/1 7? 71 51 55

1475 71 77 77

1UU
77 4718/4,4719 7? 57 51

06 11

1504, 1505 n 7? 57 63 57 4740 77 7? 77 26 55

1549 57 17 77 26 51 4923 77 11
27 71

1597 51 77 77 134 71 5106 77 H 71 18 75

1888, 1889 n 77 57 53 5311 1? 1? 11 59 77

1899 71 77 57 09 1? 5323 n 15 77 21 71

1959/2 1960, 77 57 96 57 5382 55 77 Ti 22 71

1961 77 77 71 17 5390 n 57 Ti 23 77

2074 77 W 57 83 77 5576/1 77 77 n 08 77

2098 5? 77 71 58 51 5596 w 77 17 80 75

2155 75 57 36 75 5680 77 77 71 47 77

2183 77 5? 55 30 51 5728 r 77 71 154 77

2251 n 55 51 17 77 5732 5? 77 75 55 57

2245/4,2346 57 5? 51 13 77 5794 n 77 71 39 77

2626 77 77 71 32 77 5823 57 n 57 77

2685 77 11 32 17 5891 n 77 7? 42
2822 77 55 57 36 75 5895 5? 57 v 06 W

2828 77 7? 57 39 7? 5949 n 80 11

2854 57 fl 55 50 6008/b 55 57 71 56 77
3483 55 J7 55 15 75 2079/1 77 75 10 77

3503/1 W 77 57 14 15 5619/2 w 77 71 41 11

3644 15 17 07 5620,5623/1, 5? ^09 51
3659/1 W 51 . 57 14 51 2125 77 » 55 17
3764, 3765 77 77 57 08 17 6171 7? 75 51 21 77

3922/1 77 77 77 66 77 6263, 6266/6 71 77 55 28 77
3986, 3987 75 77 » 29 17 tovâbbâ a 1554, 1555, 1556, 1557

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.48
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 702.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 667 —

Banca na . a Rom. fi°/o Paris .... 3'7n
Avansuri pe efecte P tersburg . .
Banca agricolă 9-10% Berlin . ■ . . . 3%
Casa de depuneri b>/2 Belgia . . . 3-
Londra .... 3- Elveția .... 37,
Viena..................  . 3l/2

Pentru morburi de stomac!
Celor ce prin recă'ă, înbuibare, mâncări greu de mistuit, ferbiuțeli, prea 

reci, seu viață neregulată și’au tras un morb de stomac și anume:
Catar de stosnae, cârcei, dcireii, mâstwire rea, 

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai mulți ani eu efect bun 

Vinul de "burueni (Krăuterwein) a lui Huberth Ullrich
e 
) >

Vînul <Je buruieni este preparat din buruieni excelente și vinde- ( 
cătore cu vin bun, întăresce stomacul și organismul de mistuire al 
omului. Vinul de buruieni deiătură mistuirea rea, și ajută la forma
rea de sânge sănătos. c

Fo'ositea vinului de buruieni deiătură morburile de stomac deja la început. 
De aceea s* se folos6scă de timpuriu. Simptoroe ca: dureri de cap, râgăială, 
gre 1, slabic une, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de vin 
de buruieni.

Fnntțf’inaf f» ?’ urmăr'l0 C!{: neastimper, colică, bătaie de inimă, iasom- 
wyiidUhtftUiQf n g, congestiun8 la ficat, splină, hemoroide, se deiătură în- 

trebu țând vinul de buruenl. Asemenea curăță din stomac materii stricăciose prin 
eșirea ușoră la scaun.

Slăbiciunea., pa

■

tei, anemia, d
ori din mistuire rea și din disposiție Lolnăviciosă a ficatului. Persdne cari pă
timesc de lipsa de apetit, nervositate, durere de cap, insomnie, tăngeso cu în
cetul Vinul de buruenl dă impuls puterii de viață, JpAf’ Vinul de buru
ieni excită apetitul, ajută mistuirea și firănesce, mișcă prefacerea substanțelor, 
alină nervii excitat! și produce vioiciune de viață. — Mulțime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Vin de buruieni se capelă în sticle ă 3 cor. și 4 cor. în far 
maciile diu : Brașov, Săoele, Cristian, Reșnov, Codlea, ȚiDțarI, Helchiu, Bod, Feldiora, Uye- 
falva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Zâgon, 
Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, R.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, Kdhalom, Ugra, 
Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvâros, Boholcz, Szâsztyukos, Bethlen, Sârkâny, 
Almâsmezd, Zernest, Tbrcsvâr, Vajdarecse, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticeu, Kăzdivasărhely, 
Erzsebetvăros, Segesvâr, Nagyszeben și în tote farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 
și din țările străine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert și Victor Roth tri
mite 3 seu mai multe sticle cu prețurile originale în ori și ce localitate din Austro Ungaria.

1 Se se ferescă de imitație.

Cereți snurne Vin de buruieni a lui Hubert Ullrich.

w-nUataa proyin
adese-

Papolcz, Kovâszna, Beresnyd, Sepsi-Szt.-Gyorgy,

Vinul de buruieni al m*-'- -ue mijloc secret. E compus din vin malaga 450'0, spirt de 
vin 100.0, Glicerin 100'0, vin i 2-100, sirop de fragi 150'0, sirop, de cireșe 320 0, fincen, 
anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini calmus aa. 10'0. Aces
te părți constitutive să se amestece.

1558 hsz ingatlanbol Vas Gedeon jutalekâra 46 kor. 54 fillben ezennel 
megâllapitot kikiâltâsi ârban az ârveres elrendeltetik 6s bogy a fen- 
nebb megjelolt ingatlanok az 1902 evi Deczember ho 20-îk napjâfi deielott 
9 orakor Also-Ărpăs kozsâgben megtartando nyilvânos ârverhsen a meg- 
âllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak LC°/0-ât 
k6szpenzben, vagy az 1881, LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ărfolyammal 
szâmitott 6s az 1881 november 1-en 3333. sz. aJatt kelt igazsâgiigymi- 
niszteri rendeleț 8. § âban, kijeldlt 6vad6kkdpes ertdkpapirban a kikiil- 
dott kezehez letenm avagy az 1881. LX t. cz. 170 § sa ertelmeben a 
bânatpenznek a birbsâgnâl eldleges elhelyezeserfil kiâllitott szabâlyszerd 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaraa, 1902 evi Szeptember ho 12-ik napjân.
A kir. jărăsbirosăg, mint tlknyvi hatosâg.

Schupiter,
765.1—1 kir. albiri.

Plecam și sosirea trenurilor 0 stat reg. du. îd Brașot.
VaBabâl din 2 Octob. st. n. 390$.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'20 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 843 min. s6ra.
IV. Tr. acc. la orele 6’45 m. dimin.

Dela Brașov la BucurescT:
I. Trenul de persone 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 2'19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).

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

(are legătură cu Tușnad la ăra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la ora 10.4(5 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de per. la 6ra 3’15 m. p. m.

Dela Brașov la Zernescî (gar. Bartolomeiu
I. Trenul mixt la ora 9’2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 3’15 min. p. m.
III. Trenul mixt la ora 8'50 m. dimin.

Dela Brașov 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. s6ra.
II. Trenul de persone la ora 7’59 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiii la 6. 2’9 m. p. m. •
IV. Trenul mixt la ora 9'27 min. sera.

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

II. Trenul mixt, la ora 9'23 min. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5 — m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7’55 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .

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

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 6ra 3’20) 
II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m.

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

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zernescî la Brașov (gar. Barto'.cme'u.}
I. Trenul mixt la ora 7’02 min. dim.

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

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

II. Trenul de pers, la ora 1’63 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6'50 min. sera.

(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gyimcs).

Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


