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Prospecte și temeri.
Oficioșii din Pesta anunță, că 

miniștrii Szell și Fejervary s’au în
tors din Viena și că au căietorit 
împreună în acelaș cupeu. De aici 
și din împrejurarea, că în ședința 
de erî a camerei au fost vecjuțî, șe
ful cabinetului și ministrul honvezi
lor, comunicând unul cu altul în cea 
mai bună înțelegere, se conchide, 
că nici nu mai pote fi vorba de o 
încordare între denșii, prin urmare 
nici de-o crisă a cabinetului.

Se Z’ce> ca Fejervary a rapor
tat Majestății Sale despre pregătirile 
făcute pentru desbaterea în plenul 
camerei a proiectelor militare. Pri
mul ministru, Ia rendul său, a ra
portat monarchului despre afacerile 
curente. Afară de acbsta mergerea 
sa la Viena se (țice a fi avut doue 
scopuri: întâitt de a se informa ce 
prospecte au proiectele militare în 
Austria; al doilea — și acbsta e de 
cea mai mare actualitate — ca să 
pregătdscă măsurile, ce vor fi a se 
lua în cașul acela, când s’ar vota 
tariful vamal german de parlamentul 
central din Berlin și când Germania 
ar denunța încă în anul curent tra
tatele sele comerciale c.u Austro-Un- 
garia. Este adecă fundată temerea, 
că într’un asemenea cas monarehia 
nostră ar ajunge într’o mare încur
cătură în ce privesce cestiunea tari
fului autonom și a pactului.

încât pentru prospectele, ce le 
ofere situația parlamentară în Aus
tria, ele sunt destul de proste. „Na- 
rodni Listy“ dice, că la începutul 
lui Decemvre n. guvernul Koerberîncă 
nici aceea nu o scie, decă va do
bândi votul parlamentului măcar 
pentru provisoriul budgetar, necum 
pentru celelalte proiecte de lege. 
Primul ministru austriac se vede în 
pericol de a fi constrîns se aplice 
ârăși § 14 pentru prelungirea provi- 
sorie a budgetului, ceea ce însă nu-i 
convine nici-decum, din care causă 

se încorda cumplit să resblve cumva 
cestiunea limbelor. Numita foie de
clară, că, decă nu li-se va reda mai 
întâiu limba internă oficială, Cehii nu 
vor lăsa să se desbată proiectul delege 
pentru prelungirea provisorie a bud
getului.

Este interesant, că înșiși depu
tății germani au luat acum iniția
tiva unei încercări de înțelegere cu 
Cehii și în Austria se așteptă cu 
mare încordare rcsultatul acestei 
inițiative. Ce propuneri vor face 
Germanii Cehilor în cestiunea lim
belor și cum le vor întâmpina cei 
din urmă? Etă marea întrebare a 
momentului.

Situația este caracterisată de-o- 
camdata prin faptul, că deputății 
germano-boeml, invitând la confe- 
rența de înțelegere și pe cei din 
partida pangermană, aceștia au răs
puns prin președintele lor, că nu 
vor lua parte la convorbirile, ce ur
măresc scopul de a afla o modali
tate pentru a concede limba internă 
oficială cehică; nu vor lua parte cu 
atât mai vârtos, cu cât ei pretind 
stabilirea prin lege a limbei ger
mane ca limbă a statului, pentru „a 
păstra caracterul german al sta
tului".

Ce prospecte pbte oferi în ase< 
meni împrejurări situația parlamen
tară din Austria pentru un grabnic 
și neted desnodământ al cestiunei 
pactului și tarifului vamal?

Dâr nici în ce privesce teme
rile față cu eventualitatea unei neaș
teptate denunțări a tratatelor co
merciale din partea Germaniei, pri
mul ministru unguresc n’a putut 
aduce dela Viena nici o liniștire. Și to- 
tu-și cașul pote deveni critic în deo
sebi pentru Ungaria.

In urma obstrucțiunei, ce-o face 
oposiția din parlamentul german pro
iectului de lege al tarifulului vamal, 
se admisese ca și sigur în cercurile 
competente din Viena și Budapesta, 
că guvernul german nu va fi în po- 

siție de a denunța tratatul comercial 
cu monarehia nbstră înainte de sfir- 
șitul anului acestuia și că prin ur
mare tratatul cel vechiu va continua 
a y eman 6 în vigbre. Cu acesta se 
mângăiau guvernele dualiste în fața 
faptului, că pactul economic dintre 
ele nu s’a putut încheia păna atjl.

Partidele ce compun majorita
tea în Reichstagul german s’au su- 
fulcat însă pentru a înfrânge obs- 
trucțiunea minorității social-demo- 
cratice și au făcut o propunere: ca 
tote cele 947 articole ale tarifului 
vamal să se piimâscă en bloc, (pro
punerea Kardorff). Adevărat că acesta 
propunere a conservativilor a iritat 
oposițiunea în gradul estrem, încât 
acâsta provocă chiar scene turbulente 
și scandalbse. Social-democrații fac 
sforțările cele mai mari pentru a 
împedeca votarea amintitei propu
neri. Der în cele din urmă totuși 
vor fi învinși și într’o singură Z’ 
pbte fi primit tariful vamal.

Atunci ar urma denunțarea tra
tatelor din partea guvernului ger
man și provocarea lui, ca guvernul 
austro-ungar se reînoiescă tratatele, 
ceea-ce însă acesta n’ar pute, din 
causă, că pactul nu e încheiat' și ta
riful autonom austro-ungar nu e încă 
definitiv stabilit. Dâr ar fi monar- 
chia nostră și economicesce în des- 
avantagiu, căci cu tariful scăZut de 
aZl ar fi forte păgubită față cu ta
riful nou urcat al Germaniei.

Crisa pactului ar deveni de-o- 
dată deosebit de critică și în mijlo
cul încurcăturilor interibre de aZl 
nu e nici speranță de reculegere 
mai grabnică.

Informațiunile, ce le-o fi luat Szell 
la Viena n’au putut fi der nici în 
acesta direcțiune îmbucurătbre. Căci 
cine ar cuteza a crede, că în trei 
săptămâni s’ar pută aplana între 
Viena și Budapesta ceea ce nu s’a 
putut aplana în cinci ani?

Ludovic Mocsary
despre cestiunea naționalităților.*)

— Urmare. 8. —

Nu pot trece cu vederea rolul meu 
în cestiunea naționalităților în dietă și în 
pressă Ia 1886. Fără modestie pot să spun, 
așa cred, că deși n’am putut secera re- 
sultat practic, pentru cariera mea a avut 
influență fatală punctul de vedere pentru 
care am militat; el însă a rămas în amin
tirea și mintea patrioților cugetători. Am 
spus-o acesta, fiind-că ceea-ce voiu releva 
aici ca fapt marcant și doveditor, stă în 
legătură cu el.

Naționalitățile, mai ales Românii m’au 
felicitat atunci cu însuflețire și unanim 
sl-au esprimat părerea, că pe basa vederilor 
desfășurate de mine se pot crea bune ra
porturi între ei și Maghiari. Și care a fost 
conținutul concret al vederilor mele?Tre- 
bue respectată, trebue esecutată punctual 
și cinstit legea de naționalitate din 1868. 
Acesta a fost totul. Și eu die și adi, că 
decă cu prețul acesta ar succede împă
ciuirea naționalităților Jîn patria ndstră, 
ne am pute felicita. Ecoul, ce a venit din 
sînul naționalităților; la pasul meu, orl-cât 
de neînsemnat ar fi el socotit, pbte fi pri
vit ca dovadă neînșelătâre, că „s’ar puți 
vorbi*  cu naționalitățile, âr față cu pre- 
tensiunile lor încă s’ar pute aplica <fice- 
r«o onrmanți, nmul nu mJSnânnS asn rlft 
fierbinte ceea-ce îșl fierbe.

Nu voesc să plictisesc pe cetitor cu 
recapitularea celor ce le-am spus în dietă 
la 1886 și cari au stârnit mare sgomot, 
apoi cele spuse în două broșuri ale mele 
apărute în acel an (una.- „Kulturegylet"- 
urile și cestiunea naționalităților,Șde X. Y; 
alta „Câteva cuvinte despre cestiunea na- 
țivnalităților", de Ludovic Mocsary), și în 
scrierea mea „Vechiul nobil maghiar" apă
rută la 1889. Țiu însă să reînprospătez 
un fapt.

La începutul anilor 80 mi-am făcut 
și eu pelerinagiul la Turin. Mi-a rămas 
viu în memorie un incident din convorbi-
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Carcassa.
De Guy de Maupassant.

(Urmare).

In timp ce familia englesă își făcea 
schițe și eu esaminam corabia, începuiu o 
conversație cu fata cea mai mare.

Am aflat de la ea, că ei petrec ârna 
în Biaritz și că au venit acuma la insula 
Râ pentru a vede corabia naufragiată. 
Acești dmenl nu aveau nimic din aro
ganța obicinuită la Englesi, erau dmeni 
simpli, buni la inimă, puțin cam estrava- 
ganțl, de soiul acelor omeni doritori de 
călătorii, cu cari Englitera inundâză tot 
pământul. Tatăl era înalt, uscățiv, obrajii 
lui rumeni erau încadrați de favorite albe, 
un adevărat viu Sandwich: o felie de 
șuncă tăiată în forma linei fețe omenesc! 
între două bucle de păr. Fetele asemenea 
erau înalte și subțirele, scurte la vorbă, 
afar’ de cea mai mare. Tâte erau frumu
șele, cea mai mare însă era deosebit de 
atrăgetdre.

Ea avea darul de a povesti atât de 
drăgălaș, de a istorisi, de a rîde, de a 
înțelege și de a nu înțelege, de a se uita 
la mine cu ochii ei întrebători și albaștri 
— adenci ca apa raărei — de a desemna, 
de a contempla obiectele, și âr a se apuca 
de lucru, a dice „f/es“ său „no*,  așa că 
ași fi privit’o o vecie.

Le-odată îmi cjise: „Aud un mic 
sgomot la corabie".

Măîntorseiă pe partea de unde venea 
mișcarea și într’adevăr audiu și eu fdrte 
clar o mișcare deosebită, ușoră, ce se re
peta regulat.

Mă ridicaiu să mă uit printr’o crepă- 
tură la mare și strigam tare: marea ne-a 
surprins ! — Se întorsese și ne cuprinsese 
de tâte părțile.

îndată ne urcarăm pe bord, era deja 
prea târziu! Apa ne încunjurase și fugea 
c’o iuțâlă ne mai pomenită spre insulă, 
der nu fugea, luneca, se țâra și se ’ntindea 
ca un imens covor. Abia câți-va centi
metri acopereau nisipul, der marginea apei 
ce se întindea, deja nu se mai putea vedâ.

Englesul voia să fugă. L’am reținut. 

Fuga era imposibilă, din causa multelor 
găuri din nisip, pe cari le ocolisem pe 
drumul nostru spre carcassă, âr acum fără 
îndoială trebuia să cădem în ele.

In primul moment eram cu toții cu
prinși de spaimă și grâză.

Pp, urmă începu mica Engleză să 
surîdă picând încet „noi suntem acum să
racele naufragiate!"

Voiam să rîd, dâr frica ’mi încecă 
vorba în gât, o frică teribilă, lașe, care 
era atât de stupidă, ca flucsul galben di
naintea nostră. Tote pericolele la cari am 
fi putut fi espuși acolo, ’mi veniră în minte, 
și mai bucuros a-și fi strigat „Ajutor!" — 
dâr .cui?

Cele două Englese mai tinere se 
acățară de tatăl lor, care privea zăpăcit 
la marea dinaintea nâstră.

Și noptea începu să vină așa de re
pede ca flucsul oceanului, o nâpte grea, 
un^edă și ghețosă.

DiseiO: „Nu ne rămâne alta, decât 
să persistăm aici pe corabie", er Englesul 
răspunse : „O yes“.

Și priveam un sfert de oră... o ju
mătate... și nici nu sciu cât de mult, tot 

la apa galbenă, care se urca din ce în ce 
mai sus, și care pe terenul din nou cu
cerit începu să spumege triumfătdre.

Una din fete începu a se plânge 
că-i e frig, și ne veni în gând se ne sco- 
borîm ceva mai jos, pentru a scăpa de 
ghețosul vânt, ce tăia ca cuțitul.

Mă uitaiiî printr’o spărtură. Corabia 
era plină cu apă, trebuia dâr să ne tra
gem la păretele 'părții dinapoi a coră
biei, care ne mai adăpostea puțin.

Acum eram de-odată cuprinși de-o 
totală întunecime și stăm lipiți unul lângă 
altul, perduți în oceanele de apă și de 
întunerec. Simțiam lipit de umărul meu 
umărul tremurând al micei Englese și 
audiam forte des cum îi dărdăiau dinții 
de frig; dâr simțiam tot de-odată prin 
haina ei plăcuta căldură a corpului ei, și 
acâstă căldură mă atingea așa de ferme
cător ca o sărutare. Nu mai vorbeam nici 
un cuvânt, ci stăm nemișcați și muți ca 
nisce mici animale speriate de-o tempes- 
tate și ascunse în vr’o grâpă. Și cu tote 
astea, cu tdtă noptea, cu tâtă primejdia 
ce ne amenința, simțiam de-odată renăs
când în mine un sentiment al fericirei... 
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rea mea cu Kossuth. Vorbeam despre ces
tiunea naționalităților; sângele se urcă în 
fața marelui patriot, și dise: „Nu-mi place 
se vorbesc despre cestiunea naționalităților^. 
Acesta nu se referea la rolul meu modest, 
căci „cravalul" provact prin rolul meu, s’a 
întâmplat câți-va ani mai târdiu. A fost 
înse fdrte caracteristică observarea lui din 
acel punct de vedere, că Ludovic Kossuth 
era tot așa de șovinist, ca ori care altul, 
care se laudă cu șovinismul. Decă în ci
neva, atunci în el (Kossuth) era de sigur 
consciență maghiară, și decă a șimțit ci
neva, atunci el a simțit vin atacurile și 
insultele îndreptate de naționalități contra 
rnaghiarimei. Tot din pana acelui Kos
suth a apărut la 1885 o minunată serie 
de articole în „Pești Napld“, în care el 
condamnă viu ori-ce tendință distrugetdre 
de stat, der în care am putut ceti și ur- 
mătdrele cuvinte memorabile:

„Nimeni nu respecteză mai mult de
cât mine legitimele pretensiuni ale na
ționalităților, nimeni nu pdte dori mai sin
cer de cât mine, ca fiecare naționalitate 
din patria nostră se se desvolte liber și se-și 
cultive cu succes limba și cultura ei“.

Și a mai declarat, că legea naționa
lităților nu numai că trebue respectată, 
„der decă ar mai fi ceva și peste lege, ce 
naționalitățile ar pute cere în mod echita
bil11 — și aceea trebue împlinit.

Se ne imprimăm bine în memorie și 
acesta.

N’am nici intenția să espun amănun
țit periodul celor din urmă trei decenii 
al istoricului nenorocitelor neînțelegeri. De 
câte ori vine pe tapet afacerea de națio
nalitate, tot-dâuna i-se pote aplica versul 
lui Heine: ’S ist ein alte Geschichte, doch 
bleibt sie etvig neu, und dem sie just pas- 
siret dem bricht's das Herz entzwei". Nu
mai în liniamente generale doresc a aminti 
scurt despre el.

După întrarea în vigdre a sistemu
lui afacerilor comune, curînd s’a Inaugu
rat procederea, ca sub diferite pretexte 
guvernul și autoritățile să elimineze între
buințarea limbilor nemaghiare pe terenul 
„ j IT C14-* «> ■ S >1 lflțolwoul 1
din 1868. S’a repudiat chiar și gândul, ca 
în sensul legei, se se înființeze școle se
cundare cu limbă de predare nemaghiară 
și se se ajutoreze de cătră stat; ba s’au 
ivit cașuri, că s’au pus piedeci, ca ele 
(naționalitățile) să-și înființeze astfel de 
școle din mijlocele proprii.

Der nu numai pe terenul guvernă
mântului s’a săvîrșit procederea acesta, ci 
spiritului legei de la 1868 i-a declarat res- 
boiu însăși legislativa, când prin art. 18 din 
1879 a ordonat studiul obligător al limbei 
maghiare în tdte șcdlele primare. Tot 
acesta a făcut’o mai târd.u prin legea des
pre „kisdedov“-uri. Direcția acdsta s’a con
solidat așa de mult, în societate, în gu
vernământ, în legislativă, încât s’a consi
derat lucru de sine înțeles, că în șcdlele 
primare de stat nu pote fi vorba de altă 

eram fericit, fiind-că mă aflam acolo, fe
ricit cu tot ;frigul și cu totă primejdia, 
fericit de orele lungi pline de întunecime 
și de frică, dre ce mi-a fost permis să le 
petrec între aceste dărîmături lângă dră
guța fată.

Mă întrebaiu: Pentru-ce acest senti
ment de bucurie și mulțumire.

Pentru-ce? Scieam eu? Pentru-că 
era acolo? Cine, ea? O mică necunoscută 
englesă! N’o Hubiam, n’o cunosceam și 
totuși mă simțiam mișcat, atins, învins.

Ași fi scăpât’o dintr’o miie de pri
mejdii ași fi făcut mii de prostii pentru 
ea! Curios lucru! Cum se pdte ca pre- 
sența unei femei să ne emoționeze așa ? 
Se fie puterea seducătdre a frumuseței 
și a tinereței ei, care ne ține fermecați 
și ne amețesce ca vinul?

Să nu fie mai curând voința acelei 
misteridse puternice iubiri, ce fără înce
tare stărue a uni ființele, cari își probeză 
puterea și ori și unde își stau față în 
față bărbatul și femeia, care îi pătrunde 
cu emoțiune, c’o emoțiune amețitdre, tai- 

limbă afară de cea maghiară, pe când le
gea ordonă, ca statul să înființeze și aju
toreze chiar șcdle secundare cu limbă de 
predare nemaghiară.

Pe la mijlocul periodului acestuia sja 
pornit și așa numita mișcare a reuniunilor 
culturale, cu numire și scop invelat, der 
care nu a adus în rătăcire pe nimeni, căci 
era cu totul manifestă intenția maghiari- 
sării celorlalte naționalități. Astfel am 
ajuns la ceea ce formeză signatura stării 
faptice—la pasivitate. Naționalitățile au re
nunțat la gândul de a mai întră în dieta 
țării și de-odată cu acesta s’a creat una 
din situațiile abnorme, cari nu sunt alt
ceva, decât aparițiunile grave ale bălei în 
organismul statului. In parlament -țau în
cetat discuțiunile naționaliste agitate. In 
Varșovia ordinea s’a restabilit,— cum mi-se 
pare, că a anunțat odată ministrul Sebas- 
tiani în camera francesă.

De atunci cestiunea naționalităților 
se discută numai în pressă și înaiiîtea tri
bunalelor, maghiarisarea naționalităților se 
accentueză tot mai mult ca o aspirație, ba 
ca o țintă fixată-, ultrașovinismul devine 
obiect de laudă și de emulațiune. Și am 
ajuns pănă acolo, încât comitatul Trei- 
scaune a inițiat de fapt, printr’o adresă 
cătră dietă, desființarea legei de naționa
litate din 1868, ceea-ce apoi s’a cerut și 
de la comitate să o părtinescă, er în dietă 
un deputat independist mai distins s’a 
pronunțat într’un mare discurs tot în sen
sul acesta.

Se dice, că aici nu e vorba de pro- 
cedere tiranică și volnică și despre prigo
nire în adevăratul înțeles al cuvântului. 
Decă uneori, în urma viilor provocațiuni, 
procurorul de stat intenteză procese agi
tatorilor și curtea cu jurați îi osendesce, să 
mărturisim adevărul, că acesta se întâmplă 
fără nici un rost și se face pentru decorul 
causei, de fapt însă prin furnisarea de mar
tiri se face serviciu numai causei repre- 
sentate de ultraiștî. Der în timpul mai 
nou s’a aflat modalitatea, cura să se asu- 
prescă popdrele, să se nimicescă țări prin 
evitarea odiului tirăniei și siluirei, „ba pe 
cale pacinică cu mijloce constituționale11. 
O putem esperia acesta și noi. Cu noi — 
și în acestă privință plutim deja pe deplin, 
vrând nevrend, într’o corabie cu frații noștri 
din sînul naționalităților — die, cu noi încă 
nu se întâmplă altceva, decât că frumos 
și neted, „langsam aber entschieden vor- 
wărts~, înainteză „einzieges oesterreichu, 
er înflorirea materială, ba chiar și mijlo- 
cele traiului, sucul de vieță al națiunei, e 
ținut permanent în scurgere Cam așa pro
cedeul și noi față cu naționalitățile; di- 
cem, că să ne arate cineva o țâră, în care 
să tracteză mai blând cu elementele con
trare statului și renitente, de fapt însă ur
măm o procedere, care deșteptă în ele 
sentimentul opresiunei, ba provdcă o ade
vărată amărăciune.

(Va urma.)

nică și adâncă, precum se sapă jur împre
jur pământul când vrei să sădesc! flori ?

Der tăcerea întunerecului deveni 
spăimentătore și fu întreruptă numai de 
un murmur nesigur și nesfîrșit, de sgo- 
motul năbușit al mărei care cres,ceg'și ale 
cărui valuri c’un ton gol și uniform se 
loveau de carcassă.

De-odată aucjii sughițul unui plâns. 
Cea mai mică dintre domnișdrele englese 
plângea. Tatăl ei voia s’o mângâie, der 
de-odată începură toți trei în limba lor 
să vorbescă cu ea. N’am înțeles nici un 
cuvânt, der am presupus, că voiau s’o li- 
niștescă, însă ea deveni tot mai fricosă.

întrebaiu pe vecina mea: „Nu ți-e 
prea frig, domnișoră?"

„De sigur“ răspunse ea, „eu simt 
forte tare frigul".

Am voit să-i dau mantaua mea, ..ea 
refusă; der eu mi-o și desbrăcasem și am 
înfășurat’o în ea, cu tdte că se opunea. 
Pe când se împotrivea, se atinseră ma
nile nostre, și ne străbătu un fior dulce.

(Va urina).

Prințul Nicolae al Muntenegru- 
lui a ținut dilele aceste un discurs poli
tic. Prințul (lise, după cum scrie diarul 
„Glas Cernagora" următdrele cătră noul 
trimis rus, Schisscheglof:

„Intre Rusia și Muntenegru esistă 
legături redestructibile de amiciție fraternă, 
sigilate de gloria comună și de dovedi de 
dragoste, susținute în cursul timpului.

„Istoria a creat între Rusia și Mun
tenegru acăstă fraternitate, săpându-o în 
inima fie-cărui Sârb.

„Patria mea este avant-garda credin- 
cidsă și de nebiruit a Slavilor de la sud. 
Puternica Rusie formăză protecțiunea ei 
și apărarea ei.

„Depun fidelul meu devotament la 
picidrele marei mame slave și sunt gata 
să susțin pentru ea ori ce încercare și ori 
ce sacrificiu.

Procesul „Cârt . de aur“.
Din discursul apărătorului Coriolan Brediceanu.

(Urmare și fine)

„A doua deducațiune, ce voesce să o 
tragă d-1 procuror din punctele din a doua 
serie, e că Românii se plâng, că Ungurii 
le-au răpit tote drepturile, și i-au ținut în 
întunerecul nesciinței.

„Oe drepturi am avut ? In legile 
țării mai nimic. Aprobatele și Compila
tele cuprind restricțiuni, er în „Corpus 
juris“ este lege despre ștergerea dreptu
rilor Valachilor. Seu nu a fost oprit Ro
mânul prin lege de a merge la școlă și 
asta nu e ținere în întunerecul nesci
inței ?“....

Oratorul se provocă aici la o vor
bire, ce a ținut’o la 1858 în America de Sud 
Kossuth, unde, vorbind despre liberalis
mul Ungurilor față de locuitorii de rassă 
nemaghiară, lăudându-se dise, că „Sașilor 
li-s’a iertat să-și organiseze instituțiuni 
pohtice-naționale."

Mai departe citeză o epistole, ce a 
adresat’o Kossuth — la 1860, când plă
nuia o nouă revoluțiune în Ungaria și 
ave lipsă de ajutorul principatelor unite- 
române — lui Cuza-Vodă, scrisore în care 
face multe promisiuni în ce privesce tra
tarea Românilor din Transilvania și Un
garia...

Dice, că ideile de libertate, drept, 
ogcxl ei d.atorință legală, Knusnth le-a îm
prumutat de la Frances!. Apoi continuă

„...Libertatea modernă nu e mai 
mult un concept de stat mărginit, și mai 
puțin un concept de castă său rassă, ci e 
bunul comun al fie-cărui om. Și dor om e 
și Românull și are drept și el la liber
tate. Și cum să nu aibă, că doră rădăcinile 
acestei libertăți moderne în natura orae- 
nescă zac și se afirmă atât în vieța spiri- 
rituală, cât și în cea publică. Libertatea 
modernă la singuratici e individuală, la 
popore e libertatea comună și esența ei e 
participarea la vieța de stat...

„Fapt e, că aceea ce după dreptul 
firesc e bunul comun al fie-cărui om, al 
fie-cărui cetățân, noi nu avem-, drept 
aceea adevăr, er nu injurie e ce se afirmă 
în cartea incriminată despre drepturile 
răpite.

„Critica ce se face faptelor și eve
nimentelor istorice, e după lege admisă, 
și din punct de vedere al sciinței și al 
progresului chiar de lipsă, er în pasagele 
incriminate nu se trece peste marginile 
criticei permise și mai puțin se află în 
carte un singur cuvânt, din care s’ar pu
tea deduce „o provocare directău, precum 
prevedea legea.

„Cuvântările ținute în parlament, cu 
ocasiunea alcătuirei codicelui penal, arată 
pănă la evidență, că era mare grija le
gislatorilor de a zădărnici periclitarea li
bertății prin întortochieri și deducțiuni 
forțate, de aceea au pus apriat în lege, 
că delictele din §. 171. 172 și 173 ai co
dului penal, numai prin „provocare di- 
rectă“ se pot comite. Etă cum ar fi „pro
vocarea directă“:

— „Omeni buni! Maghiarii prin răpirea 
libertății nostre, prin atentatele îndreptate 
contra esistenței nostre naționale, m’au 
umplut de ură în contra lor și a nemului 
lor, și acestă ură aveți și voi să o simțiți 
și să așteptați ora resplatei“.

„Acesta „e provocare directă“, âr’ 
nu impresia ce-o face o carte a unui au
tor român asupra unui procuror maghiar. 
Și apoi de ce să fie ertat cetățenilor 
unguri critice cu mult mai aspre, și Ne
maghiarilor nu, când avem drept a cere 
libertate egală?

„Servâscă ca esemplu pentru cele 
afirmate mai sus, hotărîrea tribunalului 
din Budapesta adusă deunățli în 18 No- 
emvrie 1902 în causa unui proces făcut 
din partea casei deputaților contra lui 

Farkas Alajos, Csanădy Dânes și cons, 
(care s’a esprimat asupra casei deputaților, 
că „în acea casă nu șed representanți ai 
poporului, oi deputați târguiți cu 3 milidne 
de fiorini. Aceia nu ne pot părtini pe noi, 
căci ne sunt dușmanii noștri. Vom curați 
acel grajd murdar, care se nnmesce dietă 
etc.") și pe acest din urmă l’a achitat 
tribunalul, fiind-că aceste enunciațiuni le-a 
cualificat numai de critică.

„Critica clientului meu obvine și 
la alți autori, și nici nu se referesce 
la cestiuni și persdne din vieța presen- 
tului, pentru aceea le lipsesce actuali
tatea, er fără actualitate nici nu pot ave 
influință asupra Românilor de adi, și nici 
ațîța, nici revolta nu-i pdte, precum în 
faptă nici nu s’au mișcat.

„Acum revin asupra întrebărei, decă 
reproducerea unui document seu discurs 
se pdte pedepsi, și răspund în cașul con
cret cu un categoric nu!

„Cele cuprinse în „Cartea de aur“, 
după cum admite și d-1 procuror, se află 
și la autorii Jancso, Popea, Dr. G. Po- 
povici, Barițiu, Horvat Mihâly, publicate 
tot în patria ndstră, tot sub acestă eră 
constituțională și tot sub stăpânirea acestui 
codice penal... Acumvine d-1 Păcățianu și 
face tot lucrul acela, în bună credință, 
că precum nu a aflat procurorul nimic 
punibil în publicațiunile de mai ’nainte, 
el face un lucru permis, iertat. El fu 
condus de convingerea, că face un lucru 
iertat. Unui astfel de om îi lipsesce in
tenția de a călca legea, și de aceea nici 
nu e capabil de a comite crimă seu 
delict.

„Se mai încercă d-1 procuror a es- 
cita antipatia în contra acusatului prin 
apostrofarea părților din „Cartea de aur“ 
referitore la faptele lui Kossuth, Csânyi, 
Hatvani, sub cuvânt că înegrind aceste 
figuri istorice ale Ungurilor, acusatul co
mite ațîțare contra națiunei maghiare....

„...Avem lege, că următorii pot se-și 
caute sâtisfacțiune pentru vătămarea de 
ondre a reposaților lor părinți. A decreta 
de identică națiunea maghiară cu perso- 
nagiele istorice, o pdte face d-1 procuror, 
der numai pe conta priceperei sale, și și 
atunci fără nici o competență.

„Altcum avem autori maghiari, cari 
încă se esprimă desgustat și desaprobător 
față de numitele persone istorice. Las pe 
Csânyi și Hatvani, der să mă opresc la 
Kossuth. Kemenyi Zsigmond, istoric tran
silvănean de mare trecere, îl numesce: 
„Dsinghiskanul instituțiunilor"; Salomon 
Ferencz „resvretitor și plin de scopuri re
voluționare"; er mai de-unăcji însuși mi
nistrul președinte Szell Kălmân a dis, că 
Kossuth a depășit terenul legal.

„Estmod lipsindu-i d-lui procuror 
ori-ce motiv temeinic pentru dovedirea 
acusei sale, v’a strigat de încheere: Ți
neți l, inchideți-l\ apărați pământul Un- 
găriei!“

Citeză apoi unele pasage dintr’un 
discurs al lui Apponyi și încheie așa:

„Eu die dela mine: nu e posibil a 
resolva cestiunea naționalităților cu în
temnițări, acesta o dovedesce și esperiența 
de pănă acum, precum nu se pote opri 
un isvor natural de munte cu înfundături 
și nu se pdte face să dispară, ci isvorul 
isbucnesce cu puterea sa naturală. De 
aceea nu vă sufulcați la lucruri contra 
naturei, căci imposibilități întreprindeți.

„Și acum curgă liber isvorul justi
ției de acum, întrupate în d-vostră, d-lor 
jurați!“

„Privim în fața manifestării sale.
„Așteptăm verdictul!“

Discursul împăratului Wilhelm
la înmorinentarea lui Krupp.

Nu ca cei-lalți împărați și regi, cari 
își cetesc discursurile alcătuite după tote 
regulele diplomatice, împăratul Wilhelm, 
mânat de temperamentul său energic, își 
esprimă convingerile în cuvântări fune- 
brale, în toaste, în răspunsuri Ia diferite 
alocuțiuni. Interesant este discursul pe 
care l’a ținut la înmormântarea lui Krupp, 
care a murit de supărare în urma atacu
rilor nedemne ale foiei șocialiste „Vor- 
tvărtsu. Etă ce a dis împăratul german:

„Mă simt îndemnat, de a Vă esprimă 
cât de adânc sunt emoționat în inima mea 
prin acest deces. Aceeași jale vi-o es
primă și Maiestatea Sa împărătesa, care 
și-a trimis de-altminteri și în scris condo- 
lențele sale ddmnei Krupp. Eu și soția 
mea adesea ne-am bucurat de ospitalitate 
în familia Krupp. In cursul anilor relațiile 
ndstre s’au format așa, încât pot să mă 
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numesc amic al repausatului și al casei 
■sale. Din aceste motive nu puteam se nu 
me presint la serbarea funebrală de as- 
tăcji, ținându-mi de datorie, sâ stau alătu
rea de văduva și fetele amicului meu. îm
prejurările particulare, cari au însoțit în
tâmplarea tristă, mi-au servit tot-odată de 
motiv, ca se mă present aici în calitatea 
mea de cap suprem al imperiului german, 
ca să țin scutul împeratului german d'a- 
supra casei și a memoriei repausatului.

„Acela, care a cunoscut mai de-aprope 
pe repausatul, sciea ce naturel fin și sus
ceptibil avea dânsul și că acesta singur 
putea să ofere punctul de atac, spre a-1 
lovi de mdrte. EI a fost victima integri
tății sale intangibile. S’a întâmplat în ță
rile germane o faptă, atât de josnică și 
ordinară, încât emoționeză tote inimile și 
ar trebui să i-se urce fiie-cărui patriot 
german sângele în obraz din causa rușinei, 
•ce s’a făcut întregului nostru popor. I-s’a 
atacat onoreaunui German neaoș, care n’a 
trăit decât pentru alții, care n’a avut în 
vedere, decât binele patriei și înainte de 
4ote al lucrătorilor săi. Acestă faptă cu 
urmările ei, nu este alt-ceva, de cât — 
un asasinat. Căci nu esistă nici o deo
sebire între acela, care dă cuiva otravă 
și între acela, care din ascundătorea si
gură a biuroului redacțional cu rândurile 
otrăvite ale calomniilor sale îi răpesce 
deaprdpelui numele cinstit și prin torturile 
sufletesci provocate prin acesta, îl oinoră. 
Cine au fost aceia, cari au comis acestă 
faptă rușinosă față cu amicul nostru ? 
Bărbați, cari pănă acum erau considerați 
de Germani, dăr cari acum nu mai sunt 
vrednici de acest nume, bărbați eșiț! din 
classa populației muncitdre germane, care 
are să-i mulțumescă lui Krupp nesfîrșite 
binefaceri și din care astăzi mii si mii 
petreceau cu ochii plini de lacremi prin 
strădile orașului Essen corpul neînsuflețit 
al binefăcătorului lor.“

Apoi întorcându-se cătră lucrători 
dise :

„Voi lucrători ai lui Krupp ați fost 
în tot-deuna credincioși față cu patronul 
vostru, Recunoscința nu s’a stîns în ini
mile vostre. Cu mândrie am vădut în 
streinătate pretutindeni preamărit numele 
patriei nostre germane prin munca mâni- 
lor vcîstre. Nisce bărbați, cari vreu se fie 
conducătorii muncitorilor germani, v’au ră
pit pe scumpul vostru patron. Datoria 
vostră este de a apăra onorea patronului 
vostru și de a-i scuti memoria de insulte. 
Am încrederea, că veți găsi adevărata 
cărare, pe care se arătați, că o comuni
tate între muncitorii cinstiți germani și 
între autorii acestei fapte rușindse, este 
esclusă. Cine nu rupe legăturile cu 
acești omeni, atrage o complicitate mo
rală asupra capului său. Am încredere în 
lucrătorii germani, că sunt conscienți de 
însemnătatea momentului și că vor găsi 
o resolvire a cestiunei. după cum se cu
vine unor bărbați germanl“.

SOIRILE D1LEI.
— 19 Noe </vria

In cestiunea parocliiei rutene din 
Cărei. Diarul „Alkotmany“ a publicat di- 
lele acestea un articol mai lung scris de 
fostul colaborator al acestui diar, d-1 R. 
Cupar, actualmente profesor la gimnasiul 
din Beiuș, care combate afirmațiunile lui 
Pazuchanics publicate în faimosa sa bro
șură. In acest răspuns fiind citat și nu
mele d-lui Szabo Jenă, membru în camera 
magnaților și președinte al comitetului de 
acțiune pentru introducerea limbei litur
gice maghiare în biserica gr. catolică, 
acesta într’un alt articol publicat tot în 
„Alkotmâny" completeză unele lucruri 
scrise de d-1 Cupar și mai hazardeză ur- 
mătorele frase, cari trebue să le relevăm, 
fiind-că în ele se trage la îndoiâlă carac
terul românesc, pănă acuma încă neatins, 
al diecesei gr. catolice de Oradea-inare și 
însinuă dreptul (?) Maghiarilor gr. catolici 
de a cere, ca la scaunul vacant din Ora
dea să se numâscă de astă-dată un epis
cop maghiar (1!).

„Din punct de vedere patriotic, dice 
Szabo, am dat celor din Oarei sfatul, că 
dedre ce în diecesa Orădii 44 parochii (?), 
adecă mai bine de a patra parte a totali
tății, sunt maghiare, să nu slăbescă ele
mentul maghiar prin dismembrare, ci uniți 
cu cele-lalte parochii maghiare, să caute 
a aduce la valore adevărul, care cores
punde faptelor și care este, că diecesa 
oradană nu este românescă, precum nu 
este nici cea de Muncacm, ci este pur și 
simplu greco-catolică. Mi am esprimat tot
odată părerea, că deore-ce de la 1824 și 
pănă astădi toți episcopii au fost de na
ționalitate română, ca minoritate respec
tabilă ar pute cere cu tot dreptul, ca să 
fie numit acum la scaunul vacant un 
episcop de naționalitate maghiară* .

Multe ar vre d-1 Szabd! Vorba e 
însă, că pe cât de falsă este premisa cu 
cele 44 parochii maghiare, tot așa de ne- 
dreptă îi este și conclusiunea I

Inaugurarea casei industriale să
sesc! din Brașov. Duminecă după amiadi 
s’a făcut—spune „Kronstădter Zeitung"— 
inaugurarea noului edificiu numit „Ge- 
werbevereinshaus“ din Brașov cu o so
lemnitate deosebită. Dr. Orendi a salutat 
întâiu pe d-1 fișpan conte Ștefan Lazar 
pe vice-șpanul Dr. lekel și pe primarul 
Hiemesch, cari au fost de față la acestă 
serbare. Apoi Ină cuvântul d-1 Carl Tho
mas, care a rostit discursul de inaugurare. 
Sera a fost petrecere, de la care s’a tri
mis Maiestății Sale telegramă omagială, 
care se termina cu cuvintele: Din inimile 
ndstre credincidse regelui am cântat la 
acestă serbare imnul: „Gott erhalte, Gott 
beschutze unsern KOnig, unser Land!“

Parastas pentru episcopul Pavel. 
In diua de sfinții Arhangeli s’a celebrat 
în biserica din Sat-Slatina un parastas 
pentru odihna sufletescă a episcopului 
Pavel, pontificând vicariul Maramureșului 
Titu Budu, asistat de mai mulți preoți. 
Cu acestă ocasiune s’a sfințit monumentul 
aședat la mormântul episcopului. Pe mo
nument este gravat-următorul epitaf:

Aici așteptă învierea morților Mi
hail Pavel de Peteritye, episcop diecesân 
gr. cat. de Oradea-maie, conte roman, 
asistent la tronul papal, prelat domestic 
al Sfinției Sale Pontificelui Roman, con
silier intim de stat al Maiestății Sale ces. 
și reg. apostolice. Proprietar al strălucitu
lui ordin al Coronei de fer cl. I. Cavaler 
al strălucitului ordin Francisc Iosif I. Re
generatorul și al doilea fundator al tutu
ror instituțiunilor culturale din acea die- 
cesă, cel mai mare binefăcător al diece
sei sale,—adormit în Domnul la băile sa
line „Pavel“ din Slatina în 1 Iunie 1902 
în anul 75 al etății, 51 al preoției, 30 al 
episcopiei și 23-lea al activității sale apos
tolice în fruntea diecesei Orădii-mari.

„După esemplul Mântuitorului a tre
cut, binefăcând la toți.

Dumnedeu să-l aibă între aleșii săi!

Sinod protopopesc în Clușifi. In 
diua de 18 Noemvrie s’a ținut în Clușiu 
sinod protopopesc sub președinta părinte
lui protopop Dr. E. Dăianu. In discursul 
de deschidere părintele protopop a accen
tuat importanța sinddelor protopopesc!, 
care este o instituție veche în biserica ro
mână, mai veche chiar decât unirea. — 
Dintre mirenii aleși mulți au absentat. Se 
dice, că unii cereau diurne și cheltuieli 
de transport. In sinod s’au desbătut multe 
cestiuni de interes public bisericesc și 
național.

Un nou discurs al împeratului 
Wilhelm. Câte-va dile după discursul 
de la Essen, în care a apărat memoria 
lui Krupp, împăratul Germaniei a pronun
țat în Gdrlitz (Silesia) un alt discurs cu 
ocasiimea inaugurării unei hale comemo
rative (Gedenkhalle). In acest discurs îm
păratul a relevat, că generațiile actuale 
par-că n’ar corespunde așteptărilor întru 
continuarea operei părinților. Noul secol, 
dice împăratul, este dominat de sciință și 
technică, nu ca secolul trecut de filosofie. 
Acesta trebue să o înțelegă Germanii. Să 
cultivăm însă și pe mai departe libertatea 
cugetării, libertatea cultivării mai departe 
a religiei și libertatea cercetărilor sciinți- 
fice. Acesta este libertatea, pe care o do- 
res'C poporului german, și nu libertatea de 
a-se guverna după plac și rău.

Deinonstrațiuni la universitatea 
din Viena. Membrii corporațiunilor pan- 
germane (Alldeutsch) studențesc! de Ia 
universitatea din Viena, au pus la cale o 
demonstrațiune contra membrilor din cor- 
porațidnile catolice: „Norica“, „Austria“, 
„Nordgau“. Aceștia la rândul lor, împo- 
trivindu-se energic, s’a iscat în coridorele 
universității din Viena o păruială straș
nică. Scenele aceste tumultuose s’au în
tâmplat Sâmbăta trecută. Rectorul a sus
pendat de-ocamdată obicinuitul „Bummelu 
(corso studențesc) de Sâmbăta și a pornit 
cercetare disciplinară contra celor ce au 
inițiat scandal.

Exhumare. Din Tohanul-vechiu s’a 
trimis o denunțare anonimă tribunalului 
din Brașov, cum-că Păuna Eremia Muscan, 
care a repausat înainte de asta cu șâse 
săptămâni; (n’ar fi murit de morte natu
rală. Duminecă, în 30 Noemvrie, a eșit la 
fața locului o anchetă, compusă din ju
decătorul de instrucție și doi medici, cari 
au ordonat exhumarea și au făcut autop
sia cadavrului întrat deja în stare de pu
trefacție. Ancheta n’a putut constata ni
mica suspect. Informatorul nostru își es- 
primă indignarea față cu modul, în care 
s’a făcut autopsia cadavrului în fața unei 
mulțimi de bărbați, femei și copii veniț! 
acolo din curiositate, să asiste la specta
colul neestetic. Informatorul nostru e de 
părere, că asemenea autopsii ar trebui fă
cute în asistența cel mult a persdnelor 
oficiale și nu în fața satului întreg.

Norocul împeratului Wilhelm. Am 
amintit într’unul din numerii trecuți, că 
un privatier engles bogat a lăsat împăra
tului Wilhelm o moștenire de mai multe 
railione. Acum se vestesce din Dresda, că 
a murit acolo un domn bătrân forte bo
gat, care a lăsat prin testament împăra
tului Wilhelm o avere mare în bani. — 
Norocos împărat!

Un diar jidovesc în Sătmar. Sub 
titlul „Szatmarer Judische Zeitung" va 
apare un diar în Sătmariu. Diarul va fi ti
părit cu litere ebraice. — Caracteristic 
pentru stările din comitatul Sătmariului.

Bancnote false. In împrejurimile 
Lugoșului circulau în timpul din urmă 
hârtii falsificate de câte 20 cor. Gendar- 
meria se dice că ar fi constatat, că aceste 
falsificări ar fi fost făcute de preotul 
Gonza, care a fost arestat.

împușcat din nebăgare de seină. 
Primarul din Veștem, I. Mărgineanu, a 
împușcat în diua de 11 Septemvrie pe 
teolqgul Stefan Velțianu, care petrecea 
acasă în vacanțe. Procesul lui Mărgineanu 
s’a judecat alaltăeri la Sibiiu și făptui
torul a fost condamnat la șese luni închi- 
sore și întdrcerea cheltuelilor de înmor
mântare.

Fată răpită. Flăcăul George Lu- 
chici din Sânmiclăușul-mare cu ajutorul 
câtorva tovarăși a răpit pe fata Flora 
Zarku diua namiada mare și punându-o 
într’o căruță, a dus-o la o măierisce, de 
unde numai a treia di a putut scăpa și a 
se întdrce la părinți. Contra flăcăului s’a 
pornit cercetare.

>
„0 bandă de hoți a fost descoperită 

dilele acestea în Becicherecul-mare, care 
avea o'rgsmisație întinsă și comitea hoții 
sistematice prin prăvăliile orașului. Un ce
tățean cu vadă din acel oreș, a fost des
coperit ca gazdă de hoți.

Primar împușcat. Se scrie din Ora
dea: Primarul comunal Tdder Dulo din 
Vașand, care era temut și odios înaintea 
întregei comune, în diua de 27 Noemvrie 
tocmai când iscălia un proces verbal la 
primărie, a fost împușcat prin ferâstră.

Un omor la un teatru chines. In 
timpul unei representații la teatrul chines 
din San-Francisco, actorul Cen-Li-Poo a 
ucis 'din gelozie, cu o lovitură de pumnal, 
pe o actriță forte frumdsă. Publicul a fost 
cuprins de panică. Chinesul a fost arestat 
și poliția cu mare greutate l’a putut apăra 
ca se nu fie linșat de mulțime.

„Sci mândro când ne iubiam" este 
titlul unei composiții musicale pentru cor 
de bărbați, de Timoteiu Popovici prof, de 
mus. la seminariul „ Andreian“. Se pote că
păta de la autor în Sibiiu, cu prețul de 
50 bani esemplariul -|- 10 ban! porto.

Convocare.
Adunarea generală a Reun. fem. rom. 

din loc. convocată pe tjliua de 6/19 Noem
vrie nu s’a putut țină, ne fiind presente 
în acea adunare 1/3 din totalul membri
lor; deci în sensul § 10 al. 2. din statutele 
Reuniunei, se convdcă adunarea generală 
pentru a doua 6ră pe diua de Luni 25 Nov. 
(8 Dec.) a. c. la 3 6re p. m. în sala cea 
mare din edificiul șcdlelor române din loc.

Biroul comitetului.
Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,

președintă. secretar.

Literatură.
„Bănățeanul". Deprinderi păgubi- 

tore, sfaturi și învățături. Seria primă. Edi- 
țiune îngrijită din însărcinarea despărță
mântului Lugoșiu al Asociațiunei și cu con
simțământul autorului, de Dr. Vaier iu 
Branisce. Prețul 30 bani. Lugoșiu 1902.

Din composițiunile pline de melodii 
românesel ale mult regretatului compositor 
român Ciprian Porumbescu,tip&rita șiedate 
în edițiunî poporale de d-na Mariora Rațiu 
născută Porumbescu, se află de vendare la 
Tipografia nostră următorele piese:

„Imn de urare*  cu două voci, „Tlora 
Prahovei*,  „A cădul o rază lină*  cu voce, 
„Tfluturaș de nopte" polcă, „Frunză verde 
mărgărit*  cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei" polca mazurca, „Fata popii" cânt 
poporal. Fie care bucată costă 50 b. plus 10 
bani porto. „BasmeIașene" vals, 1 oor. 50 b. 
plus 10 bani porto. „Potpouriu* , din opereta 
„Crai nou" 3 cor. și Ouvertura din ope
reta „Grai nou" 1 cor. 50 bani plus 10 
bani porto.

A apărut „Almanachul" societății 
„Petru Maior*  Budapesta 1901 cti un con
ținut bog-t și ilustrat. Format, 8° ou 144 
pagini. 1 rețul 4 cortine. Se află de venejare 
la Tipografia A. Mureșianu cu prețul indi
cat, plus 35 bani porto.

ULTIME SCIRL
Budapesta, 1 Decemvrie. In șe

dința de acjl a dietei s’a urmat des- 
baterea asupra indemnității. Barta 
Odon atacă guvernul pe tema ces
tiunei de naționalitate. Constată, că 
nu e nici un progres, ci regres în 
construirea statului național maghiar. 
Polemiseză cu deputatul croat To- 
masicl, care face deosebire între pa
tria maghiară și patria croată, ’ pe 
când dreptul public maghiar nu rc- 
cunbsce stat croat, ci numai cetă
țeni maghiari. Atacă viu pe Banul 
croat, care nu servesce interesele 
Ungariei și din indolența căruia a 
curs sânge. Afirmă, că turburările 
din Agram au fost puse la cale din 
Viena.

Sosiți în Brașov.
Pe cjiua de 29 Noemvrie.

Pomul verde: Turoczi, K. Văsârhely 
Benke, Eresztevdny; Pach, Viena.

Orient: Cojănel, comerciant, Câmpina; 
Macri, comerciant, Bușteni.

Europa: Gliick, Ladănyi, Hreblay, Pesta; 
Gerlich. Kleiriberger, Schwarz, Lindenbaum, Viena.

Pe diua de 1. Noemvrie.
Pomul verde: Mayer, Pesta; lakab, 

Viena.
Europa.- Veress, Gross, Schdffer, Hajdu, 

Griinn, Mayer, Nâdas, Pesta; Budaspitz, Baumgar
tner, Zwieback. Fritsch, Deutsch, Jung, Kohn, 
Viena; D-na Szabo, Sibiiu ; Rosenthal. Nyiregyhăza; 
Dobâl, Clușifi; Căpitanul Grunau, Ionescu, comer
ciant, Bucurescl.

Proprietar: JDr. Aurel ATureșianu.
Redactor responsabil: Traian JT. Pop.
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A apărut și se pote procura de la 
tipografia A. Mureșianu —- Brașov, „Că- 
iindarul Plugariului". 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 „Se-1 urmăm"). 
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, „Ăl mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tîner poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an

Sz. 11518—1902. '
tlkv.

bine representată prin următorele articole; 
„Dușmanii economiei" de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor" de A. Boldor, „Cău
șele de ce semenăturile 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 „povețe“, apoi 
„Diverse" și în fine „Anecdote și Glume".

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

Renta de hârtie austr......................... 100.30
Renta de aur austr................................ 91.90
LosurI din 1860.................................. 151.40
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.51
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 703.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 667.75
NapoleondorI . .................................. 19.09
Mărci imperiale germane .... 117.50
London vista................................... 239.40
Paris vista.............................................95.25
Rente austr. 4% de corone . . 95 10

Cursul la bursa din Viena,
Din 1 Decemvre n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0......................120.20
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97.95
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2% • 90.45 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 97.90 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.50 
Bonuri rurale ungare 4% .... 200 — 
Bonuri rurale croate-slavone . . 166.75
Impr. ung. cu premii................... 101 i25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedinv-100.95 
Renta de argint austr......................... 120,65

■8-

Note italiene .................................. —.

ÂKBUNÎ
’ V de PEATRĂ

1 Salon, din Petroșeni
$ în cantități mai mari

I
se pwt cumpăra în Brașov 
o Strada Porții de sus nr. 6. o 
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Ărveress hîrdetmenyî kivonat.
A fogarasi kir. jârăsbirdsâg, mint telekkonyvi hatosâg kOzhirrâ teszi, 

bogy Dr. Motok Miklâs ugyved vâgrehajtatonak Comânicsiu Szâmoilla 
vegrehajtâst s?enved6 elleui 1662 kor. — fii. tâkekoveteles es jărulekai 
irânti vhgrehajtâsi tigyâben a brassoi kir. torv.-szek (a sârkânyi kir. jâr- 
birâsâg) teriiletân lev6, az alsb-veniczei 323 sz. tlkvbeni adbsok neven âllb 
A f a- 26 hrsz. egAsz ingtlnra 04 kor.
333 77 77 H 42 77 II. Az also-veniczei 458 sz. tlj -
334/2 r 77 77 20 77 kvben A t 1 rndsz. Comaniciu Ge-

1018/1 77 77 77 16 if orgenâ szl. Comaniciu Anna ozvegy
3701 w 77 77 138 17 Penciu Nicolae (Mia), kinek neje
4287 D W 77 22 77 Stoica Rachira, Comaniciu Josif (Mi-
4707 D 77 7? 75 M litariu), Comaniciu George (iskolai
7782 D 77 77 47 77 igazgato), Stoica George, Cuciu Gi-
7808/2 n 77 77 71 77 cuțiu, Cornea Anna fârj. Stoica Cu
7829,7830 n 77 77 104 71 ciu Gicuțiu, Comaniciu Sâmuel es
8102 D 77 77 179 71 neje Juliânna neven âllo
9421 D 77 D 250 77 3626—3632 hrsz. egâsz ingtlra 22 kor.
9438 n 77 77 220 77 III. Az als6 veniczei 467 sz. tlj -
9683, 9684 D 77 77 69 77 kvben A f 5820—5826 hrsz. ingat-
9812 n 17 77 48 77 lanbâl ad6sok Comaniciu Samoil es
9850 n 17 77 19 7? neje jutaleksra 10 korona.
10510 n 77 77 45 77 IV. Az also-veniczei 467 sz. tlj.-
11126 n 77 77 16 77 kvben A j- 7198-toI 7224-ig hrsz. in-
11215 77 77 17 50 77 gatlanbbl nevezett adosok jutalâkâra
11217 77 77 77 26 77 — .50 fiii.
11305 77 » 77 32 77 V. Az also-veniczei 566 sz. tlj.-
11307 W X 77 77 21 n kvben A f 10009 —10037 hrsz. ingat-
11841 77 77 f7 10 71 lanb61 nevezett ad6sok jutalekăra
11905 77 77 77 148 7? —.40 fill.
11906/3 77 77 77 12 1? VI. Az als6-veniczei 563 sz. tjl-
13091 •7 77 77 12 7? kvben A f 10069—10101 hrsz. in-
1865 îî 3) 17 58 77 gatlanbol nevezett addsok jutalekăra
2194 7? 77 7? 45 77 —.04 fill.
2333 JP 77 77 58 7? VII. Az also veniczei 618 sz. tjl.-
2 '64/2 77 W 77 97 77 kvben A f 1 rendsz. Comaniciu Ga-
2484 77 77 77 70 77 seu (kinek neje Stoica Anna), Coma
2736 77 77 77 74 77 niciu George (kinek neje Cornea
3376, 3440 77 77 77 97 77 Mâria), Comaniciu Iosif (militariu ces
3575 77 7? 77 20 D reg.) Comaniciu Mateiu (kinek neje
13354 77 77 06 77 Bertia Mâria), Comaniciu Niculae
13467/4 77 17 77 07 Ti (Rujoiu) kinek neje Comaniciu Giuca),

/l

SCHICHT.

S
Săpunul cel mai bun și cu spor ?

de aceea cel mai ieftin.
Se ©apetă pretutindeni

14 -40.(725),

«'■(

Sa

j.

ifj. Comaniciu Gucu George, kisk. Comaniciu Bartolomeiu, Cintea Eu- 
frosina (Dragomir), kisk. Stoica Nicolaene szl. Stoica Anna, kisk. Stoica 
Frencz George, kiskoru Stoica Frencz Niculae, kisk. Stoica Frencz 
Juon, Comaniciu Szamuel es neje Julianna, ozv. Comaniciu Mâtbne 
szuk Stoica Verona, kisk. Comaniciu Niculae lui Iosif, Anna, Mâria es 
Elisabeta nevân âllo 12137—12146 hrsz. egâsz ingatlanra 42 korona.

VIII. Az also-veniczei 668 sz. tljkvben ifj. Stoica Juon es adâsok 
nevân âllo 12702 —12704 hrsz. egesz ingatlanra 20 kor.

IX. Vâgtil az als6-veniczei 672 sz. tljkvben ifj. Stoica Juon 6s ado- 
sok neven âilo

fi

» I18 n

hrsz. egâsz ingatlanra 12 kor.
»
77

n 
n

A. Mureșianu
«0

Bras®!, Tergul Emihas Jtfr. 30.

Acest stabiliment este provetjut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta orî-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-^L.rT,“CTFT1ZH2 _ 
roi mToDici

BILETE DE VISITĂ
DCFERITE FORMATE.

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

AIVIÎÎW'Ș’OU.

44a I

W 2F

r ( JLs

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Cozi/vo/ot^ in tola măvwnea- 

îawi ăifașAS; 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PRETUR1-CURENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul

30
30

7?

77 

ârban az ârver6st elrendelte

7?

77
cw

hrsz. egesz ingtlanra 16 kor. 8087
8099 
8191 

koronâban ezennel megâllapitot kikiâltâsi 
6s hogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 1902 evi Deczember ho 22-ik
napjăn deleldtt 9 orakor Also-veniczei kozsâgben megtartando nyilvânos 
ârverăsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Ârvere? ni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak lC°/0-ât 
kâszpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november l-ân 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8. § âban, kijelâlt 6vadâkk6pes ertbkpapirban a kiktil 
dbtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-sa ârtelmeben a 
bânatp.enznek a birâsâgnâl eldleges elhelyezes9rdl kiăllitott szabâlyszerfi 
elismervenyt âtazolgâltatni. i

Fogaras, 1902 6vi Otkober ho 9-6n napjân.

Ă>

A kir. jârăsbirosâg, mint tlknyvi hatosăg.
765.1—1

Schupiter,
kir. albiro.

♦
i

i
♦
I 
I

< 
j

1
I
4
i
i

T
; 
t 
t 
f
I 
: 
I

▼

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- p? 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
mandele din afară rugăm a le adresa la Q

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov. S|

wmbhiwmhO
Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


