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o seria garmond pe o coldnă 
10 bani pentru o publicare. •— 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina B-a o seria 20 bani.

ANUL LXV.

„gazeta“ iese în flScare ijl. 
AOOflamonte DBatru Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe șâse luni 

12 oar., pe trei luni 6 oor.
N-rii de Duminecă 2 jl. pe an.

Pentru România șl străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe știse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 3 franol.
8e pTenumeră la tote oti- 

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

Abonamentul pentru Brașov
Âdmtnistrațiunea, Piața mare. 

Târgul Inului Nr. 80, etatiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe știse 
luni 10 cor., pe trei luni 5 oor. 
Cu dusul în casă : Pe tir. an 
24 oor., pe 6 luni!2 c., petrei 
luni 6 cortine. — Un esemplar 
10 bani. — AtAt abcnamentele 
oât și insertiunile aunt a se 
plăti înainte.
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ț)iua de eri a foat o c}i de doliu 
pentru toți Românii binesimțitorî. In 
acesta $i s’au dat în Sibiiu ultimele 
onorurT rămășițelor pământesc! ale 
marelui naționalist român Dr. loan 
Rațiu. Ele au fost astrucate în ace- 
laș cimiteriu unde zac osemintele 
neuitaților Papiu Ilarianu, George Ba
ri tiu și br. Urs.

Cu acâsta ocasiune Românii au 
dat dovecfi înălțătdre despre aceea, 
că adversitatea timpurilor n’a putut 
să clatine in inima lor iubirea de 
neam și recunoscința față cu bărba
tul mult prigonit și dușmănit, care 
în totă viața sa a fost un luptător 
zelos și curagios pentru drepturile 
și pentru binele națiunei sale.

Despre decursul ceremoniei în
mormântării primim dela Sibiiu ur
mătorul raport special:

înmormântarea lui loan Rațiu.
Sibiiu, T Decemvrie n. 1902.

Dr. loan Rațiu a avut o înmormân
tare frumosă și demnă. Conductul a fost 
mare și împuitor. Public fdrte mult din 
Sibiiu și satele de prin prejur, 'și nume
roși asistenți sosiți anume din diferite ți
nuturi, orașe și sate. Cei mai din apropiere 
sosiseră încă de Sâmbătă după amiadi în 
Sibiiu.

In presăra dilei de înmormântare se 
lățise scirea, că însuși Escelența Sa Me- 
tropolitul Dr. Victor Mihalyi, va pontifica 
serviciul funebral. Așa a și fost. A<fi cu 
trenul de la drele 1 d. a. înalt Prea Sân- 
ția Sa a sosit dimpreună cu o numerosă 
suită în Sibiiu și încă înainte de drele 2 
d. a. merse la casa mortuară, locuința fa
miliei răposatului din strada Șeviz.

Înaltul prelat fu întâmpinat de mem
brii familiei, cărora le-a adresat cuvinte 
de consolare. Curând după acesta Metro- 
tropolitul s’a îmbrăcat în ornat cu mitra 
și toiagul, asemena au îmbrăcat vestmin
tele bisericesc! preoții și diaconii asistenți, 
după care a urmat binecuvântarea mortului.

Cadavrul era așezat pe un catafatc, 
într’un salon tapețat în negru. Jur împre
jurul coștiugului, în care zăcea mortul, 
erau așezate cununele, ce s’au dedicat 
memoriei răposatului din apropiere și de
părtare. Am remarcat între aceste pe ale 
familiei, trei cununi din Turda: de la 
„Arieșana", Eforia sculelor și inteligență, 
o cunună de la comitetul partidului na
țional, de la clubul electoral român din 
comitatul Cojocnei, de la Românii din 
munții apuseni, Românii din Lugoș, Tine
rimea română din Clușiu, Tache Ionescu, 
Tinerimea română din Brașov, Reuniunea 
femeilor române din Abrud, Redacțiunea 
.Tribunei", clubul român din Arad, frații 
Cassiu și Iuliu Maniu, Dr. Oct. Russu ș. a.

Pe la orele 21/, a pornit conductul. 
Strada spațidsă era îndesuită de public. In 
fruntea onorățiorilor, cari au asistat la 
înmormântare, am vedut pe In. Prea Sânția 
Sa Metropolitul Ioan Mețianu, însoțit de 
d-1 Arhimandrit și vicar Dr. Ilarion Puș- 
cariu și de mai mulțî membrii din consis- 

toriu. Conductul formându-se în mare or
dine, era impuitor. După carul funebru, 
tras de patru cai și acoperit de cununele, 
dintre cari mare parte erau cu pantlicî în 
culorile române, mergeau membrii familiei. 
In conduct am remarcat o deputăție din 
Turda și numeroși asistenți dela Clușiu, 
Blașiu, Deva, Orăștie, Alba-Iulie etc. a 
căror nume îmi reserv a vi-1 comunica mai 
târdiu. Din partea Românilor dinBrașoverau 
de față d-nii: Dr. A. Alureșianu șiN. Petra- 
Petrescu. Au luat parte în conduct și nu
meroși țărani din jurul Sibiiului. Dela Se- 
liște au fost vre-o 20, dela Orlat vre-o 10 
etc. In număr mare au fost representate 
și femeile române din Sibiiu și jur. Con
ductul, care era încheiat de un șir lung 
de trăsuri, a traversat strada Șeviz, strada 
Cisnădiei, piața mare, strada Ocnei, strada 
Turnului, trecând Cibinul și ajungând pe 
la drele 3’/4 la biserica română unită.

Aici s’a început îndată prahodul 
pontificând I. P. S. Sa metropolitul Mihalyi 
cu asistența canonicului Dr. Isidor Marcu, 
a protop. Dr. Elie Daianu, a preoților Ni- 
colae Togan și Arsenie Bunea și a diaco
nilor Iacob Popa și Iuniu Brut Micu. Cân
tările funebrale Ie-a esecutat corul teolo
gilor din Blașiu.

După-ce înaltul Archiereu pontificant 
a cetit sf. Evanghelie, păși înaintea coș
ciugului d-1 canonic Dr. A. Bunea spre a 
rosti vorbirea funebrală.

Discurs funebru,
rostit de Dr. A. Bunea la înmormântarea 

lui Dr. loan Batiu în Sibiiu la 7 
Decemvrie 1902.

„Drept ești D6mne și tote 
lucrurile tale și tote căile tale 
sunt milă și adevăr și judecată 
adevărată, și drept judeci în 
veac“.

Cartea lui Tobia c. 3 v. 2.

Mai toți trecem în viăță prin încer
cări atât de grele, încât în fața lor mintea 
stă în loc zăpăcită și inima este atât de 
cumplit isbită de valurile simțămintelor 
durerdse, încât stă să se rupă.

Decă situațiunile acestea se repețesc 
mai vârtos atunci, când după muncă ne
întreruptă și după sbuciumărl și lupte mari 
și îndelungate pentru binele și fericirea 
neamului, în loc de odihnă și mulțămire, 
de dragoste și de recunoscință avem parte 
numai de amărăciune adâncă, inima nostră 
în sfârșit se rupe.

Așa s’a rupt și inima mare și nobilă 
a fericitului în Domnul Dr. loan Rațiu, 
căruia astădi îi dăm sdrobițl de întristare 
ultimul onor.

Acesta inimă n’a mai putut purta 
loviturile, cari cu ațâțau rgie s’au descărcat 
asupră-i în anii din urmă și mai vîrtos ra- 
nele ce i-le-au înfipt cei din neamul său, 
dela cari a așteptat stimă și recunoscință. 
Când a vedut cum pisma, răutatea, egois
mul și lașitatea pustiesce atât de înfioră
tor câmpul odinidră așa de verde și înflo
rit al vieții ndstre naționale, stejarul pu
ternic și măiestos, poddba cea mai alesă 
și mai înaltă din acest câmp a început a 
se usca și a se clătina, și di bună n’a mai 
avut.

Aripile vântului ’i aduc de-odată ac
centele melodiilor triste de prohod, care 
răsunau jalnic într’o casă de'părtată, dăr 
lui fdrte iubită, ’i aduc vaietele nepoților 
săi rămași orfani de tată, suspinele sfășie- 
tore ale soției și ficei sale îndurerate, și 

când i-se părîi că aude brușii sunând si
nistru pe cosciugul ginerelui său, atunci 
Dr. loan Rațiu, falnicul stejar, se frânge 
și se răstdrnă repede și pe neașteptate.

In clipa când astupă mormântul unui 
harnic fiu al bisericii și națiunei ndstre, a 
ingineriului Onoriu Tilea, ocrotitoriul in
tereselor țărănimei române, se deschide 
alt mormânt, care așteptă să primescă în 
sînul său rece pe cel ce poporul român 
și-l pusese și-l avea în fruntea sa.

In fața acestei priveliști sguduitdre, 
pare că mai bucuros ași înghenunchia și 
ridicându-mî ochii și mânile spre cerifi,ași 
cere mângăere dela părintele îndurărilor, 
decât să turbur cu cuvintele mele sfințe
nia durerii, care cuprinde inimile vdstre, 
triști ascultători.

Cu atât mai vîrtos ar trebui să mă 
rog și să plâng în tăcere, că ceea ce am 
putut face la mormântul lui George Barițiu 
și a Baronului David Ursu, pretinii și îm
preună lucrătorii și luptătorii lui Dr. loan 
Rațiu, starea sănătății nu-mi îngădue să 
o fac, cum să cuvine la mormântul aces
tui din urmă.

Și decă totuși mă încumăt a rosti 
câte-va cuvinte, o fac cedând rugării, ce 
nu se putea refusa unei familii atât de 
distinse și amar încercată, și pentru ca 
după chemarea mea preoțescă, să vă arăt 
și din cașul de față, că mai presus de ju
decata dmenilor său opiniunei publice, de 
multe ori greșită, nemilosă și neadevărată 
și chiar nedreptă, trebue să fie o altă ju
decată, a lui Dumnedeu, o judecată, care 
să aibă tote însușirile, ce le-ațî audit din 
cuvintele lui Tobia: „Drept ești Domne 
etc...“

Nu este de lipsă să vă schițez vieța 
lui Dr. loan Rațiu, pentru-ca dintr’însa să 
vă convingeți despre adevărul enunțat 
acuma. Ar fi și fdrte greu, ba chiar cu 
neputință, a arăta fie și numai în linia- 
mente generale, trecutul unui bărbat, a 
cărui vieță este istoria poporului român 
din Transilvania și Ungaria de la 1848 
pănă în <jiua de astădl. Ar trebui se vă 
duc pe „Câmpul libertății" ca să ascultați 
cum și a proclamat și reclamat națiunea 
română drepturile sale. Ar trebui să vă 
înfățișez tdte furiile răsboiului civil din 
1848 și 49. Ar trebui să vă descriu toți 
fiorii și tdte speranțele, de cari era cu
prins poporul român în timpul absolutis
mului; să vă conduc prin cabinetele ce
lor puternici, ca să vedeți stăruințele lui 
Dr. loan Rațiu pentru convocarea dietei 
ardelenesc!; să întrăm în acestă dietă 
și să ascultăm odată legiferându-se 
și în limba română la 1863 și 18641 
să însoțim pe Dr. loan Rațiu cu petiția 
celor 1493 din 1866 Ia tronul Maiestății 
Sale; să vă povestesc tdte conferențele 
naționale de la 1881 încoce, petiția și de
putăția celor 300 la tronul domnitorului 
în 1892, și tdte scenele dramatice, cari 
s’au desfășurat în sînul poporului româ
nesc de la memorand pănă astădl.

Ași trece însă departe peste margi
nile unei cuvântări, când m’ași încerca a 
espune evenimentele legate de numele lui 
Dr. loan Rațiu, dăr accentuez din nou, 
nici nu este de lipsă să-o fac acăsta. In 
scopul, ce mi-l’am pus înainte cu acesta 
ocasiune, este destul, decă voiu ilustra cu 
câte-va pilde adevărul, că judecata dme
nilor,'său așa numitei opiniuni publice, nu 
este în stare a apreția totdeuna faptele 
ndstre după valdrea lor, adecă după vred

nicia ori nevrednicia lor, și că prin ur 
mare pentru susținerea ordinei sociale și 
morale trebue să fie, trebue să admitem 
judecata cea drăptă și milosă a lui Dum
nedeu.

Vedeți cum e judecata dmenilor, seu 
așa numitei opiniuni publice! Fiii aceleeași 
patrii, supușii aceleeași cordne apreciăză 
faptele și acțiunile unuia și aceluiași băr
bat în chipul cel mai contrazicător. Unii 
admiră și laudă curagiul și statornicia, cu 
care Dr. loan Rațiu a continuat lupta 
pentru realisarea acelui ideal, pentru care 
Micul Olain muri în exil, Petru Pavel 
Aron se topi ca o făclie în rugăciuni, 
posturi, milostenii și în înființări de șcdle 
și mănăstiri, Gregorie Maior se scoboră 
de pe tronul archieresc, și mulți sânge
rară pe câmpul de răsboiu și îndurară 
grele prigoniri. Alții nemulțămiți cu pa
triotismul acela, care e gata să-și deie și 
avutul și sângele pentru tronul regesc și 
pentru intregitatea teritorială a statului și 
gloria sfintei cordne, înfierăză pe același 
bărbat cu semnul trădării de patrie, îl 
consideră de dușman nu numai al statului, 
ci și al poporului românesc, fiind-că aduce 
pe acest popor în conflict cu tendințele 
moderne ale statului, și prin acesta îl lip- 
sesce de avantagiile materiale, ce i-le pdte 
oferi contopirea lui în alt popor mai pu
ternic, ca și când aceste avantage ar fi 
mai de mare preț, decât limba străveche, 
dulce și frumdsă a poporului român, de
cât obiceiurile lui seculare, aspirațiunile 
lui înalte și fericirea de a trăi și el ală
turea cu cele-lalte popdre din patria sa și 
din lumea mare.

In consequență cu vederile epuse con
tradictorii, acum desfășurate, fie-care par
tidă se încercă a-și esecuta sentința. Unii 
întâmpină cu manifestațiuni grandidse de 
stimă, venerațiune și alipire pe cel-ce a 
avut curagiul a înfrunta ori-ce urgie și a 
le duce plânsorile la înaltul tron. Alții 
strigă trădare, ’i asedieză și sparg casa, ’i 
risipesc vatra, lângă care s’a născut, a 
trăit și îmbătrânit în fericire, și-l fac să 
părăsescă pe toți pe cari i-a cunoscut și 
iubit și cari l’au cunoscut și iubit din fra
gedele lui tinerețe, și să-și caute alt adă
post, alt lăcaș, unde este greu a încopcia 
nouă legături și pretenii și unde, după slă
biciunea firii omenesc!, unii mai bucuros 
se depărteză, decât se apropie de cel lovit 
de sdrte.

Și să nu credeți, că aceste stări de
plorabile și îngrijitdre trebue să se ivescă 
în mod necesar acolo, unde locuesc mai 
mult© popdre împreună și că între popdre 
deosebite nu ar pută esista dragostea și 
buna înțelegere.

Noi am vădut lucruri și mai îngriji
tdre săvârșite de dmenî,, cari erau conce
tățenii lui Dr. loan Rațiu și după calita
tea lor de supuși ungari și după limbă și 
naționalitate. Aceștia ca astădl îl sărbăto
riră ca pe sublimul virtuților cetățenesc! 
și românesc!, ca pe falnicul și nebiruitul 
stegar al poporului românesc, ca pe ve
nerabilul president al partidului național 
românesc, er ca mâne l’au ocărît și l’au 
tîrăit prin noroiii și înjosindu-1 pe el, au 
înjosit neamul, ce el a representat.

După aceste esperiențe triste, mai 
este cine-va între voi, triști ascultători, 
care să mai îndrăsnescă a susțină, că ju
decata omenilor seu așa numita opiniune 
publică, este capabilă a aprecia faptele 
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nostre după vrednicia său nevredni
cia lor?

Eu cred, că nu! Er decă ar fi ci- 
ne-va între voi, care ar fi sedus de cre
dința comună, că ceea-ce nu sunt în stare 
să facă contimporanii, va pute-o face 
„tribunalul istoriei*, la care așa de des 
se apeleză, atunci eu trebue să declar, că 
pe lângă tot respectul ce-1 am față cu 
cercetările istorice, seriose și conscien- 
țidse, numai atunci m’așî încrede fără nici 
o reservă în dreptatea acelui tribunal, 
când Rușii și Francesii vor scrie într’a- 
ceeași formă despre Napoleon cel mare, 
și când istoriograful catolic și cel protes
tant vor ave aceeași părere despre 
Luter.

Cred, deci, a fi deplin lămurit ade
vărul, că dmenii cu așa numita lor opi- 
niune publică nu pot aduce judecată ab
solut dreptă asupra semenilor lor. Având 
mintea mărginită, ei nu pot cundsce tote 
elementele de lipsă la formarea unei ju
decăți drepte. Crescuți în prejudiții, seu 
în simpatii și antipatii față cu persănele, 
ce cad sub judecata lor, conduși de inte
rese cunoscute ori ascunse,^au ochii minții 
fdrte adese-ori înpăinginiți, așa încât nu 
pot vedă lucrurile în adevărata lor fire 
și colore, și prin urmare nici nu le pot 
judeca după adevăr și dreptate.

Dăr după adevăr și dreptate înseto- 
șăză sufletele nostre de când esistă ome- 
nimea. Pentru adevăr și dreptate și-au 
jertfit tdte plăcerile vieții și chiar și li
bertatea și sângele cei mai buni, cei mai 
aleși fii ai nemului omenesc.

Am păcătui deci în contra Creato- 
riului prea bun și prea înțelept, când am 
afirma, că adevărul și dreptatea nu se 
pdte afirma nicăiri, căci am presupune, 
că Dumnedeu a sădit în noi un dor nes
tins după un lucru, ce nici-odată nu se 
p<5te ajunge în perfecțiunea sa. Trebue 
prin urmare să se afle și adevărul și drep
tatea nu în dmeni, ci numai singur în 
Dumnezeu.

T<5tă ordinea socială și morală s’a 
susținut tot-deuna și se susține și astădi 
prin aceia, cari în tote acțiunile lor sunt 
conduși de principiul, că esistă o ființă 
infinită, atot-sciutdre, ale cărui judecăți 
sunt milă și adevăr, și dreptate în veac, 

înaintea acestui judecător mare stă 
acuma și Dr. loan Rațiu.

Dăcă nimenea nu trage la îndoielă, 
că iubirea deaprdpelui este un semn al 
iubirii de Dumnedeu, și că cu cât iubesce 
cine-va mai tare pe deapropele seu, cu 
atât dovedesce mai mare iubire față de 
Creator; dăcă mai departe Mântuitoriul 
lumii prin vărsarea sângelui său pentru 
toți dmenii ni-a dat pilda cea mai per
fectă despre iubirea sa față cu Dumnedeu 
Tatăl și ne-a învățat, că celui ce iubesce 
mult, mult i-se ertă, atunci trebue să 
avem bună încredere, că marele judecă
tor nu va respinge de la sine pe servito- 
riul său Dr. loan Rațiu, tocmai pentru dra
gostea, ce acesta a arătat’o nu numai că- 
tră cei de un sânge cu el, ci cătră un 
popor întreg, jertfindu-și pentru el cele 
mai prețidse bunuri pămentesci și prin 
acesta dând dovadă despre iubirea sa cea 
mare față cu Dumnedeu.

Der dăcă acest gând mângăitor stră
bate adi ființa ndstră, a celor ce ne-am 
adunat în jurul acestui sicriu, nu pot lăsa 
acdstă ocasiune, fără a pune întrebarea, 
că cu ce vom sci îmblândi noi pe 
Dumnedeu, pe care atât de des l’am vă
tămat cu păcatele ndstre nenumărate? Au 
doră cu invidia și răutatea ndstră, isvorul 
atâtor certe, calumnii și prigoniri între cei 
din clasa cultă a poporului nostru? Au 
ddră cu pofta ndstră de mărire deșărtă, 
de plăceri trecătore sensuale ? Au ddră cu 
stdrcerea și esploatarea bietului poporj 
pentru-ca să avem cu ce ne mulțămi pa
timile cele rele și coperi cheltuelile unui 
lux nebun? Au ddră cu născocirea de de
fecte neesistente, și cu esagerarea mice
lor scăderi în bărbații, cari se espun pen
tru binele poporului românesc, pentru-ca 
prin acăsta apucătură să ascundem lași
tatea ndstră, seu să motivăm neparticipa- 
rea ndstră la acțiunile pentru înaintarea 

nemului nostru? Au ddră prin scandalul 
ce-1 dăm în conținu țărănimii nostre, când 
îi cercetăm așa de rar bisericile, îi res
pectăm așa de puțin obiceiurile bune și 
folositdre, și nu-i dăm nici un ajutor la 
susținerea instituțiunilor ei culturale?

Ou astfel de scăderi, păcate și viții, 
presentarea ndstră înaintea marelui jude
cător trebue se ne înspăimânte. De aceea 
pănă când nu este târziu, să ne întdrcem 
la Dumnezeu și la virtuțile cele adevărate 
ale religiunii creștine, er de la marele de
funct Dr. Ioan Rațiu să luăm pildă de 
iubire de neam, de abnegațiune și de 
jertfă pentru fericirea lui.

Acesta ar fi cel mai frumos omagiu, 
ce l’am aduce figurii mărețe, care ne pă- 
răsesce și care pe când îșT ia prin graiul 
meu rămas bun de la soție, fiice, rudenii 
amici, soți de luptă și de la toți cei de 
față, imploră binecuvântarea înalt prea 
sfințitului Archiepiscop și Metropolit Victor, 
care la dorința ferbinte a familiei nu și-a 
pregetat a îndeplini funcțiunea sacră a 
înmormântării.

Primesce Domne în locașurile sfinților 
tăi, sufletul fratelui nostru Dr. loan Rațiu !

Discursul acesta, rostit cu voce so
noră și cu vervă oratorică, a făcut o 
adâncă impresiune asupra ascultătorilor, 
tălmăcind seriositatea și îngrijirea pentru 
viitor, ce părea că i-a cuprins la acesta 
tristă solemnitate.

După d-1 Dr. Bunea ținu din strana 
dela drepta nedespărțitul soț de luptă al 
lui loan Rațiu, d-1 George Pop de Băsesci, 
emoționat pănă la lacrimi, următdrea 
vorbire:

Jalnică adunare!
Adânc mișcat de durere viu și eu, 

ca soț de luptă, de muncă și de suferință, 
în numele meu și al consoților, să mă 
adresez cătră marele decedat, presidentul 
nostru, soț credincios de luptă, muncă și 
suferință, aducându-i prinosul de recunos- 
cință și mulțumire a națiunei și al nostru 
pentru dragostea frățescă, înțelepta con
ducere, jertfire și muncă desinteresată cu 
care în vieța sa întregă a servit causa 
națională română.

Jalnică adunare!
Faptele și meritele marelui defunct 

au trecut în domeniul istoriei — istoria 
este, care le va transmite posterității. Eu 
cu acestă ocasiune mă restrîng a constata, 
că marele defunct și-a jertfit, ca nimeni 
altul dintre noi, tdtă vieța causei națio
nale române de la anul 1848, anul elibe
rării poporelor din sclăvia trecutului, 
astfel, că de atunci și pănă adi, nu s’a 
făcut în interesul causei naționale un sin
gur act și pas, la care fericitul decedat 
să nu fi luat parte desinteresată și deci- 
dătore. In înțelesul strict al cuvântului el 
a jertfit ,totul pentru națiune".

Marele decedat cu mândrie și eroism 
antic român, a apărat causa națională în 
fața dușmanilor politici și a purtat conse- 
cuențele cu resignație și demnitate bărbă- 
tescă.

Și acum, venerabile și scumpule pre
sident al nostru, primesce adânca ndstră 
mulțămita pentru dragostea frățescă, de 
care în totă vieța și cu totă ocasiunea 
ne-ai făcut părtași.

Primesce recunoscința și mulțumirea 
națiunei și a ndstră, pentru jertfirea des
interesată, cu care ai servit sfânta causă 
a națiunei române și omagiile nostre ale 
consoților de luptă și suferință pentru 
conducerea înțeleptă.

Noi din partea ndstră în fața sicriu
lui tău, te asigurăm și punem vot sacru 
înaintea lui Dumnedeu și a omenilor, că 
stdgul falnic, sub care ai luptat și pe care 
l’ai purtat cu demnitate în numele liber
tății, frățietății și egalității și pe care cu
rat și nepătat îl primim de la tine, cât 
ne va da bunul Dumnezeu vieță, pe ur
mele tale și după esemplul tău vom lupta 
mai departe. II vom ține sus, îl vom păs. 
tra nepătat, și așa îl vom transpune ur
mașilor noștri, fiii credincioși ai neamului.

In convingerea, că păcatele străbu
nilor noștri, comise prin abus de putere, 

s’au espiat prin suferințele ndstre secu
lare, sperăm că, urmând calea indicată 
de înaintașii noștri și de tine, lucrând și 
luptând, provedința divină ne va ajuta a 
duce la isbândă sfânta și drdpta ndstră 
causă. Dormi și odihnesce deci în pace, 
și spiritul teu, planând asupra ndstră, 
vecinică să fie memoria ta!

In urma d-lui George Pop a vorbit 
de la același loc d-1 Dr. Gavril Tripon 
din Bistriță și la mormânt, în numele ti- 
nerimei române, studentul în filosofie Me- 
ruț, care vorbiri vi-Ie voi trimite mâne.

*
Când s’a terminat ceremonia înmor

mântării era întunerec.
Deja cu trenul dela 10’/2 ndptea 

Metropolitul Mihalyi s’a reîntors la Blașiu, 
după-ce în decursul serei a fost dimpreună 
cu suita sa dspele Metropolitului loan 
Mețianu. Goresp.

Sâmbătă într’o consfătuire intimă de 
număroși fruntași români din Brașov s’a 
decis ca din incidentul morții fostului 
president al partidului național român Dr. 
loan Rațiu, se se trimită o telegramă de 
condolență la adresa mult obidatei vă
duve a răposatului și să se depună din 
partea Românilor din Brașov o cunună 
pe cosciugul lui, er o delegațiune din 
mijlocul lor să asiste Duminecă la înmor
mântare. Telegrama de condolență are 
următorul cuprins.

Domnei Emilia Rațiu
S i b i i u.

„Românii din Brașov dureros mișcați 
rde vestea tristă a morții neuitatului Dom
niei Vostre soț, a veteranului luptător 
„național și președinte al comitetului par
tidului național român Dr. loan Rațiu, 
„ Ve esprimă condolență lor cea mai sin- 
„ceră“.

De asemenea și tinerimea română 
din Brașov întrunindu-se Sâmbătă săra, 
a hotărît a adresa Ddmnei Rațiu o te
legramă de condolențe și a se aședa pe 
cosciugul defunctului o cunună cu ins
cripția „Marelui luptător național Dr. loan 
Ratiu. — Tinerimea română din Brașov*.

Ungaria și tariful vamal ger
man. Francișc Kossuth a interpelat în șe
dința de Sâmbătă a dietei pe ministrul 
president, că ce are de gând a face, decă 
guvernul german va denunța convenția 
comercială cu Ungaria? — Col. Szell a 
răspuns, că parlamentul german n’a pri
mit încă tariful vamal, guvernul german 
n’a denunțat încă convenția comercială. 
Ar fi deci păgubitor pentru țeră, decă s’ar 
declara acum. Gestiunea dealtminteri curând 
se va decide. Declară în fine, că Ungaria 
pdte încheia cu Austria tarif vamal co
mun chiar și atunci, decă nu va succede 
încheierea pactului vamal.

Primejdii închipuite. In ședința 
de la 6 Decemvrie a dietei deputatul Nessi, 
cel cu demonstrația contra lui „Gott er- 
halteu în Clușiu, a vorbit între altele și 
despre pericolele, ce ar amenința statul 
din partea naționalităților. A dis, că poli
tica de naționalitate a guvernului este 
atâtde slăbăndgă și lipsită de energie, încât 
mișcările „valahe“, „panslave“ și „panger- 
mane" răstdrnă pacea internă a țării. In 
astfel de împrejurări — dise — suprema
ția Maghiarilor e primejduită și e ridicol 
a-se vorbi despre imperialism maghiar. 
Cea mai mare primejdie o vede Nessi în 
aceea, că băncile naționalităților se în
tind grozav (!) și ar fi bine, ca în contra 
acestor bănci, băncile maghiare să facă 
un trust. Someză guvernul, se fie activ 
față cu „uneltirile" naționaliste. Nessi re
suscită și el afacerea gimnasiului român 
din Brașov și <jice, că e curios a sci, decă 
guvernul are în mâna lui fondul cu care 
se susține șcdla acesta, ori că dobânzile 
se trimit din România. — La întrebarea 
din urmă îi răspunde ministrul Wlassics, 
care spune, că guvernul român a depus 
fondul întreg de 962,0 00 franci în mânii 

guvernului unguresc în hârtii de stat cu 
4°/o- {(Fondul e plasat în cassa centrală 
a statului și de aici se trimit metropoli
tului din Sibiiu sumele necesare, care apoi 
dă semă guvernului despre întrebuințarea 
banilor.

Proiectul de lege asupra divorțului 
m Italia.

Sub titlul „Reforma legislațiunei fa
miliare* s’a depus pe biuroul camerelor 
italiene un proiect de lege asupra divor
țului. Proiectul constă din 21 pâragrafi, 
dintre cari cei dintâiu șese trateză despre 
căușele și cașurile de divorț, er restul 
despre consecințele divorțului.

Proiectul enunță înainte de tdte, că 
divorțul nu este posibil, decât prin sen
tință judecătorescă și anume la părechile, 
carin’au copii, după un an, altmintrea numai 
după trei ani. Căușele divorțuluipot fi: 1) 
Adulteriul. 2) Părăsirea cu necredință. 3) 
Maltratarea seu insulte grave. 4) Condamna
rea bărbatului la 20 de ani arest corec- 
țional seu mai mult de 20 ani (decă con
damnarea s’a făcut înainte de căsătorie și 
soția avea cunoscință de sentință). In 
tote aceste cașuri nu pdte să intenteze 
proces de divorț, decât partea nevinovată. 
La divorț trebue să se porte grije, ca 
partea vinovată să nu ajungă la avantaje 
materiale; în cașuri de adulteriu, adulte
rul nu pdte să ia în căsătorie pe com
plice, er copiii hăscuți din adulteriu nici
odată nu se pot legitima. Cei divorțați nu 
se pot recăsători. Despre apărarea drep
turilor copiilor se îngrijesce un capitol se
parat. Femeia, care a fost supusă streină, 
prin divorț îșî redobândesce cetățenia, 
pe care a avut’o înainte de căsătorie.

Acestea sunt disposițiile principale 
ale proiectului de lege, cari din punct de 
vedere juridic țin cont de esperiențele 
triste ce au resultat din legea francesă 
referitore la divorț. Acesta se observă mai 
ales la paragrafii referitori la divorțul mo
tivat de adulteriu, în cari sunt precisate 
tdte eventualitățile și mai cu sdmă starea 
materială a bărbatului. Conform acestor 
paragrafi este cu desevîrșire esclus, ca fe
meia vinovată să se îmbogățescă pe so- 
cotela bărbatului înșelat, ori viceversa.

Proiectul de lege are oposiție puter
nică în camera deputaților chiar și printre 
rândurile deputaților liberali, dr în senat 
majoritatea lui Zanardelli este fdrte du- 
biosă.

Țarul și România. „Universul" pu
blică următdrea corespondență din Iași cu 
privire la o proectată visită a Țarului în 
România:

Într’o vorbire pe care am avut’o cu 
o distinsă personă din corpul diplomatic 
ieșan, d-sa mi-a afirmat, că la curțile im
periale din Berlin, Viena, Constantinopole 
și la cea regală din Bucuresci se scie cu 
siguranță, că Țarul va visita pe iubitul 
nostru Suveran. Insă nu se scie, decă Ța
rul plecând din Bucuresci va visita și pe 
alți suverani, der se dă ca sigur, că mo
narchs imperiului otoman va primi de 
asemenea visita ilustrului ospe. Diua când 
Țarul va părăsi pământul Rusiei nu-i încă 
precisată, se crede însă, că acesta va fi 
prin luna Aprilie. Să mai crede, că visita 
pe care o va face suveranului nostru, va 
fi la Sinaia. Nu-i esclusă posibilitatea, ca 
Țarul se trecă în România prin punctul 
Ungheni, trecând astfel și prin capitala 
Moldovei. ■

Puterile și reformele turcescl. 
Ministrul de externe Delcasse va provoca 
un demers colectiv al cabinetelor marilor 
puteri europene pe lângă pdrtă, pentru a 
se cere garanții mai seriose de o sinceră 
aplicare a reformelor în Macedonia. Se 
afirmă chiar, că guvernul frances va lua 
inițiativa elaborărei unui contra-proiect 
de reforme, cele propuse de Sultan fiind 
considerate ca insuficiente.

Alegerile comunale in Bavaria.
Sâmbătă în 6 Decemvrie s’au terminat 
alegerile comunale în Bavaria, la cari a 
triumfat partidul centrului. In patru co
mune s’a ales în consiliul comunal numa 
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social-democrați, în cincî comune au tri
umfat liberalii asupra centrului. Aceste 
comune însă nu schimbă statul quo de 
mai nainte. Din contră în orașele până 
atmm liberale Arnberg și Bamberg au că- 
<Jut liberalii si socialiștii față cu centrul. 
In Bamberg au fost până acuma din cei 
14 consilieri 6 liberali, 4 socialiști și 4 
din centru, insă la ultimele alegeri au eșit 
10 din centru,*3 socialiști și 1 liberal pro
gresist, er în Amberg în locul celor 13 
liberali și unul din centru de până acum, 
s'au ales 13 din)centru si 1 liberal-moderat. 
In Munchen s’au ales 12 liberali, 5 din 
centru și 1 social-democrat. In Passau și 
în celelalte orașe mari a triumfat peste 
tot partidul din centru.

Scene din dietă.
Ședința de la 5 Decemvrie.

(Korodi-Gal-Kubik — Szatmari-Szell)

Ședința de la 5 Dec. a dietei a fost 
interesantă și agitată. Deputatul 48-ist 
Gal Sandor, care atacase pe Lutz Korodi, 
a cerut din nou cuvântul, ca să răspundă 
la obiecțiunile, ce i-le făcuse acesta în 
ședința de la 4 1. c.

Gal încercă — fără succes — să-și 
justifice afirmările. Ridică incriminări nouă 
contra deputaților sași, pe cari îi învinu- 
esce, că agiteză contra a tot ce e ma
ghiar. Drept dovadă se referă la declara
ția lui Korodi, că se solidarisdză cu di
recția diarului săsesc „Kronstădter Zei- 
tung", care să fi imputat odată împăratului 
german, că-și îndreptă armele spre estre- 
mul Orient, în loc de a-le îndrepta contra 
tiraniei maghiare.

Nessi P.: Nu-i asta trădare de pa
trie ?

Schmidt C. (sas). Ar fi trădare de 
patrie....

Lutz Korodi: Voiil răspunde.
Gal S.: Redactorul lui „Kr. Ztg.“ a 

mărturisit înaintea procuraturei, că Korodi 
este de fapt redactorul foiei.

Korodi: Când a fost acăsta?
Gal: Korodi e corespondentul unor 

foi germane, cărora le trimite soiri despre 
raporturile săsescl și apoi le reproduce în 
„Kronstădter Ztg." ca păreri ale foilor 
germane.

, Makkay Zs.: Cum cuteză se facă 
așa ceva ?

GaZ înșiră apoi câte vertji și uscate des
pre Korodi și despre Sași și spune, că fe
meile săsescl s’au duslaViena c’o petiție, er 
nu la ministeriul maghiar responsabil în 
Budapesta.

Korodi: In Viena s’au dus la minis
trul maghiar. N’au putut merge la Go- 
<16116.

Gal vorbesce apoi despre Lindner 
Gustav și-l presentă ca pe dușman al 
Maghiarilor.

Korodi cere cuvânt, der mult timp 
■nu e lăsat se vorbdscă. Stânga și drepta 
■camerei, deopotrivă îl atacă sgomotos. In 
fine totuși

Korodi pdte să-și încdpă vorbirea. 
Spune, că nu vre să se desvinovățescă. 
Declară neadevărată aserțiunea, că Sașii 
ar scrie articole anti-maghiare.

Ronay: Aici nu esisiă Sași, ci numai 
.cetățeni maghiari Sași colonisați.

Korodi: Decă vreu .să scie domnii 
curn scriem noi și care este părerea nos- 
tră în cestiunea de naționalitate ma
ghiară...

Laszlo: Nu esistă în Ungaria o ast
fel de cestiune.

Presideniul: Nu se păte vorbi în 
parlamentai maghiar despre cestiune de 
naționalitate maghiară.

Korodi: Să fie der cestiune de nați
onalitate în Ungaria... De sute de ori am 
scris în durele nostre din Brașov și Sibiiu, 
-că Sașii și Maghiarii sunt avisați a trăi 
împreună.... Nu-i adevărat, că eu a-și fi 
corespondent permanent al lui „Miinche- 
,ner Neueste Nachrichten". Une-ori trimit 
•câte-o depeșă.

Kubik B.: Mai întâiu a <Jis, că nu-i 
.adevărat. Minte cum vre.

Korodi: Pe d-1 deputat Kubik de 
imult nu-1 mai iau în serios.

Kubik: Păcat să-l mai ascultăm.
Korodi: Astfel de lucruri de mult 

nu le mai iau în serios.... Nu se pdte ca 
.eu de aici din depărtare să fiu responsa
bil de tot ce se publică în „Kr. Ztg." 
Principiile, însă, ce le representă acest 
•diar, le mărturisesc și eu; ele sunt cu
prinse în programul poporului săsesc. 
’Chiar nici redactorul responsabil nu piîte 
(fi răspundător de tdte articolele. „Ftigg. 

Magyarorszâg" este organul partidului 
independist. Ei bine, întreb pe membrii 
singuratici ai partidului, decă sunt res
ponsabili pentru fie-care articol, ce apare 
acolo...

Veszf-Weisz: Acum el atacă.
Korodi: Cum ar fi d. e. despre „ge

neralii austriac! derbedei". Iau răspunderea 
membrii partidului?

Lengyel Cum nu.
Kubik: Da, luăm răspunderea.
Barta F.: Scrie adevărul.
Korodi: Mai diceți, că aducem neîn

țelegerile în țeră, în patrie, între naționa
lități. Nu-i adevărat! Lupta ndstră în ge
neral, e luptă pentru apărarea rassei.

Br. Feilitzsch: Față cu cine?
Korodi: Față cu șovinismul maghiar 

(Mare sgomot).
Presidentul: Rog tăcere.
Olay: In alt parlament nu s’ar tolera 

astfel de discursuri.
Korodi: Noi pururea suntem în luptă 

de proprie apărare.
Sebess: Contra Valahilor de ce nu 

vă apărați ?
Korodi: Față cu Românii se pdrtă 

luptă economică. Asta o seim noi, o sciu 
și Românii și o sciu și Maghiarii; der de 
altă parte — asta nu se pdte nega — 
șovinismul maghiar.... (Mare sgomot și 
contradiceri în stânga estremă). Decă ne 
veți cruța sentimentele rassei, puteți fi 
siguri, că pace va fi între Maghiari și 
Sași.

Kubik, cere cuvântul în afacere per
sonală și declară că-1 desprețuesce pe Ko
rodi, pentru-că acesta odată dice una, 
altă-dată alta.

Presidentul chiamă la ordine pe Ku
bik pentru espresiunea întrebuințată față 
de Korodi.

*
Szatmari Mor dice, că din cele ce 

s’au spus aici se ridică o acusare grozavă 
contra sistemului de guvernare, contra 
guvernului, sub domnia căruia a fost po
sibil, ca deputați naționaliști să vorbescă 
astfel.

Ministrul-president C. Szell: Cu totul 
altfel au vorbit acum 20 de ani! De pildă 
Polit și Miletici. Dăr eu sunt causa la 
acâsta ?

Szatmari: Aceia n’au fost deputați 
naționaliști!

Szell: Ei au spus lucruri mult mai 
rele atunci. Poftiți și cetiți.

Szatmari: Nu void peregrina în tre
cutul depărtat...

Szell: Firesce, așa e ușor.
Szatmari: Vorbesc numai despre tre

cutul mai apropiat și-l asemăn cu presen- 
tul. In trecutul mai apropiat nu s’a în
tâmplat, ca să vină aici deputați cu pro
gram naționalist și să arunce în fața na- 
țiunei maghiare astfel de insulte teme
rare.

Szell: Și ce dovedesce acesta? Nimic. 
Sza!mari: Dovedesce, că dmenii aceș

tia și-au luat curagiul de la spiritul de 
guvernament.

Szell: Nu-i așa!
Szatmari: Ne învinuesc, că ei trebue 

să lupte contra șovinismului maghiar, 
care oprimă rassele. Mă rog, chiar de ar 
fi adevărat, n’ar fi permis să vorbds- 
că așa.

Szell: Trageți sema cu ei, nu cu 
mine.

Szaffnar»; Eu n’am nimic cu ei.
Szell: Eu nici în clin, nicilîn mânec.
Szatmari: Der cum să construesci 

statul național maghiar unitar, când o 
parte din corpul națiunei vine și agită pe 
față în contra unității statului național 
maghiar?

Szell: Tocmai în aceea riu-i logică 
că-’mi împutațl mie acesta. Ce pot eu face? 
Sașii îmi sunt ddr oposiție, ei nu șed pe 
băncile acestea.

Szatmari: Mă rog, când e vorba de 
interesele nostre vitale, acei Sași spriji- 
nesc politica d-lui president al consiliului.

Szell: Nu prea o văd!
Szatmari: Ei stau pe basa de ia 67 

și sprijinesc tdte inițiativele d-vostră.
Kubik: Tot-deuna voteză cu d-vostră.
Veszi: iMiletici a stat pe basa de la 

48 (O voce din drepta: Da. și Moeionescii, 
apoi Babeș)" ...

SC1R1LE D1LE1.
— 25 Noemvrie. v

Conferență publică și concert re
ligios pentru masa studenților români din 

Brașov. Aflăm, că pentru ajutorarea me
sei studenților noștri din Brașov se va 
ține în proxima Duminecă (1/14 Decem
vrie) a. c. o conferență publică în sala 
festivă a gimnasiului român. Conferență 
promite a fi fdrte interesantă și va fi ți
nută de ddmna Maria B. Baiulescu. De
talii vom da într’un număr ulterior.

Ni-se mai comunică din parte com
petentă, că tot în scopul indicat d-l pro
fesor G. Dima va arangia cu corul stu
denților de la șcdlele ndstre un concert 
religios în prejma sărbătorilor sfinte de 
Crăciun. Acest concert, la care vor con
lucra și alte puteri artistice din Brașov, 
este menit a înlocui colindatul împreunat 
cu atâtea inconveniente practicat pănă 
acuma de corul studenților. Anunțând 
acestea sperăm, Jcă publicul nostru îșl va 
da tot sprijinul său la aceste nobile 
inițiative.

Szell la Viena. Oficiosele din Buda
pesta anunță, că ministru-president Co- 
loman Szell a plecat eri la Viena. Călă
toria acesta stă în legătură cu situația 
politicei vamale. Astă-sdră, Luni, Szell se 
va reîntorce la Budapesta.

Nou fișpan în Torontal. In locul 
contelui Nicolae Bethlen, pus sub curatelă 
din causa sănătății sale sdruncinate, Maies
tatea Sa a numit fișpan în comitatul To- 
rontalului pe Dr. Dellimanich, care pănă 
acuma a funcționat ca viceșpan în numitul 
comitat.

împăratul Wilhelm și socialiștii, 
împăratul Wilhelm, primind la Breslau 
deputațiunea trimisă de lucrători spre a-i 
mulțumi, pentru-că a asistat la înmormân
tarea lui Krup, a dis între altele: „Visita 
vdstră mă bucură. Văd cu mare plăcere, 
că se propagă sentimente nouă în clasele 
muncitorimei. In curs de ani îndelungați 
ați făcut să fiți duși de funie de cătră 
partidul socialist. E o minciună grosolană, 
că socialiștii represintă interesele vdstre. 
Socialiștii voesc, din contră, să-și sporescă 
puterea politică pe sucotela vdstră. Ale 
geți pentru parlament adevărați lucrători, 
dmeni de trdbă, si nu mai primiți a vi se 
impune voința capilor socialiști".

Imunitatea deputatului Carol Lurtz. 
Încă de astă primăvară Dr. Arnold Brasch 
a anunțat cas de imunitate contra depu
tatului naționalist săsesc Dr. Carol Lurtz, 
pe motiv, că Lurtz ar fi agitat în contra 
legei despre numirile maghiare ale loca
lităților. Cașul de imunitate se va desbate 
în ședința de la 10 Decemvrie a comi- 
siunei de imunitate, la care a fost citat 
a-se presentă și Dr. Brasch.

Congres macedonean în Viena. La 
12 Decemvrie se va ține în Viena o adu
nare a delegaților macedoneni din tdte 
naționalitățile Macedoniei, spre a discuta 
asupra situației și a reformelor din Ma
cedonia.

Subofițer decorat. Iosif Vescu, ser
gent major la reg. 29 de inf. din Timișora, 
care a servit neîntrerupt 30 de ani în 
acel regiment, a fost decorat cu crucea 
de argint cu cordna pentru merite.

Consecințele juridice ale unui bo
tez. Victor Schey din Viena era jidov. 
Unchiul său Filip baron de Schey i-a lă
sat moștenire 100,000 fi. cu condițiunea, 
că decă ar trece la creștinism, se nu pdtă 
încasa moștenirea. Tînărul Schey însă 
era plin de datorii și creditorii așteptau 
cu nerăbdare să pună mâna pe moștenire. 
Schey însă le-a spus: „dăcă nu mă lăsați 
mai ieftin, mă botez și perdeți totul". 
Creditorii însă nu l’au lăsat mai ieftin, er 
Schey a trecut la protestanți. Judecătoria 
însă a hotărît, că botezul nu altereză de 
loc pretensiunile creditorilor, deorece 
s’a făcut cu espresa intențiune, de a-i 
frustra.

Prima cale ferată electrică în Un
garia. Lunia trecută s’a deschis prima 
cale ferată electrică, ce circulă între 
Arad și podgoriile Aradului. Linia este 
de o lungime de 63 Km. și trece prin 18 
comune, cari prin acesta cale ferată vor 

primi și ele iluminație electrică. Acdsta 
este prima linie ferată electrică în Un
garia.

Falsificătore de bani alienată. Sofia 
lui Ioan Weiss din Vârșeț, arestată pentru 
falsificare de bani, a înebunit în temnița 
din Timișdra și a fost transportată la 
spital.

Tâlhari mascați. In comuna To- 
mesci (Oaraș-Severin) au năvălit alaltăerl 
noptea 16 tâlhari mascați în prăvălia băca
nului Iosif Pangl și după ce au maltratat 
de mdrte pe băcan și pe soția sa, au je
fuit tot ce au găsit de valore în prăvălie.

Avis. De orece Calendarul Lumea 
Ilustrată împlinesce 10 ani de esistență, 
va apare la 30 Noemvrie, ca ediție festivă. 
El va conține peste 300 de ilustrațiunî 
splendide și un text fdrte interesant.

Prima reuniune pentru înzestrarea 
fetelor și copiilor fondată în anul 1863. 
In luna lui Noemvrie s’au înscris din nou 
1018 partide și s’au plătit premii de zestre 
58713 cor. 88 b. Dela 1 Ianuarie 1902 
pănă la 30 Noemvrie numărul partidelor 
înscrise este 10,805 și suma plătită ca 
premii pentru înzestrare 580,040 cor. 13 b.Din public.

Stimate d-le Redactor ! Am observat, 
că de un timp înedee nici antreprenorii 
privați, cari își anunță publicului diversele 
lor afaceri prin placate, nu ne consideră 
limba Așa de exemplu un anumit Toth 
Ștefan își anunță chiar astătji representa- 
țiunile ce are se le dea în reduta locală, 
numai în limba maghiară și germană.

Noi Românii din Brașov suntem cei mai 
mulți la număr dintre tdte naționalitățile. 
Decă respectivii antreprenori seu comer- 
sanți nu simt necesitatea de a învita un 
public de 11000 de suflete în limba aces
tuia: atunci cred, că ar fi bine nici se nu 
ne arătăm la asemeni representațiuni.

Majoritatea cea mare a publicului 
omân, fiind-că nu pricepe invitarea în 
r limbele nerornâne, nici nu ia parte.

Ar fi bine însă ca acei Români, cari 
pricep limbile streine, se nu ia nici ei 
parte, ca în modul acesta să dea un fel 
de satisfacție publicului celui mare român 
și totdeodată prin aceste să arate î especti- 
vilor antreprenori, că este de lipsă ași face 
publicările și în limba română, când vin 
în Brașov. Rugându-ve a da loc acestor 
rânduri etc.

Un brașoven Român.

Diverse.
Un testament răutăcios. Un En 

gles bogat murind a lăsat următorul tes
tament: „Nevestei mele Elisabeta, care 
prin prostia mea a ajuns soția mea și a 
lucrat din tdte puterile, ca prin puterea ei 
să-mî necinstescă numele, îi las 5 lire și 
copia de pe testamentul meu cel dintâiu, 
anulat acum, prin care era se o las moș- 
tenitorea întregei mele averi de 130.000 
lire. 5 șilingi las nepdtei mele Margareta, 
care în loc se mergă Dumineca la bise
rică, se îmbată. „Prietinului" meu Ounard 
îi las o biciușcă, ca să-și aducă aminte, 
că am greșit, când nu i-am dat’o s’o guste. 
Servitorului meu Iohn îi las șese pence, 
ca să-și cumpere o funie, de care să fie 
spândurat, când faptele lui îl vor aduce 
la furci și hingherul va fi uitat funia 
acasă. — Afară de sumele acestea las 
averea mea următdrelor institute de bine
facere : (înșiră apoi spitalele etc., la cari 
își lasă banii).

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 6. Decemvrie.

Pomulverde.- Orban, Șimleul S; Fridmay 
Pesta; Hadnagy, Covasna; Balint, Timișora; Giu- 
ner, Sighișora; Unger, Schuster, Viena.

Orient; Dr. Vraciu, medic militar, Fuchs, 
Klein Budapesta.

Europa; Danzinger, T. MurSșului; Tunei’1; 
solgăbirău, Orșova ; Moskovits, Wessely, Budapesta, 
Pircher,(Kasper, Hirschensohn, Wertheimer, Viena

Proprietar: Dr. Aurel JMLureșianu. 

Redactor responsabil: Traian IP. JPap.
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CălMarri PIigadiM.
A apărut și se p6te procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Ca- 
lindarul Plugâriului11. Prețul, cu porto, 
25 ci’. (50 bani).

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

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie.) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Să-l urmăm"). 
Călugărenii (poesie) de 0. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda^ pămentu- i 
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Al mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tînăr poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următdrele articole: 
„Dușmanii economiei" de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor11 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 „povețe“, apoi 
„Diverse" și în fine „Anecdote și Glume".

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

Cursul la bursa din Viena,
Din 6 Decemvre n. 1902.

Renta ung. de aur 4ft/0 ..... 12025 
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97 80
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/î°/0 • 90 70 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 97.95
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 199 — 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 156.75
Impr. ung. cu premii....................101 10
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 101.— 
Renta de argint austr......................... 120.65
Renta de hârtie austr..........................100.45
Renta de aur austr............................92 —
LosurI din 1860.................................   151.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.50
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 699.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 665 50 
NapoleondorI............................. 19.08
Mărci imperiale germane . . . .117.67*/2
London vista............................ 239.40
Paris vista .......................................  95.25
Rente austr. 4°/0 de corone . . 95 10
Note italiene .................................. —.—

Cursul pieței Brașov.
Din 8 Decemvre n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 n 19.07
Galbeni „ 11.20 n 10.30
Lire turcescl „ 21.40 n 21.50
R ble RusescI „ 2.54 n —.—
Mărci germane „ 117.25 n —.—
Scris fonc.Albina 5% 101.- 102 -

14113—1902 szâm. Brassovărmegye alispănjătol

H i r de t m e n y.
A vârmegy6k penztâri 6s szâmvevdsGgi teend' inek ellâtâsârdl 

szblo 1902. evi III. t. cz. bletbe leptetese, a vârmegyei kozponti- 
bs gyâm-peuztâroknak, a szâmvevbsegi iigykezelbsnek ăllamî kezelesbe 
valo ătadăsa es atvetele irânt a nagymeltbsâgu m. kir. belugyminiszter 
urnak f. Avi Oktober hb 30 ân. 117.000 sz alatt kelt, a „Belugyi Koz- 
]Ooy“ 46-ik szâmâban megjelent magas korrendeleteben foglalt intezke- 
desekhez kbpest kbzhirrb teszem. hogy:

1) A vârmegyei kbzponti- es gyâmpbnztâr 1902. bvi Deczember ho 
31-en mukbdeset besziinteti.

1903. bvi Januâr ho l-toi fogva a vârmegyei kozponti- es a gyâm- 
penztâr teendbi a vârmeg^ e szekhelyen, Brassbban levb kir. âllampenz- 
târra (adohivatalra), a vârmegyei szâmvevosbg teendoi pedig a 
kir penziigyigazgatdsâg melle rendelt szâmvevosbgre ruhâztatnak ât: 
ennel fogva az emlitett naptol kezdve, a vârmegyei pbnztâr ba a szâm- 
vevbsbg eddigi iigylorere vonatkozb minden beadvânyt bs hivatalos le- 
velezbst a kir. âllampbnztârhoz (adbhivatalhoz), illetoleg a kir. penzugy- 
igazgatosâg mellb rendelt sz^mvevOs^ghez kell czimezni.

2) Mindazokat a jârulekokat, melyek a fennâllo torvbnyek bs sza- 
bâlyok brtelmbben a rendezett tanâcsu vârosok s a kis- bs nagy kbzse- 
gek âltal beszedendbk es eddig a vârmegye alispânjâhoz, illetoleg a 
vârmegyei penztârba voltak bes ■ âlhtandbk, (akâr az 1903. evi Jauuâr 
ho 1-tbl kezdve esedbkesek, akâr pedig az ezt megelozb bvekbol szâr- 
mai-b hât.ralbkok) ugyszinten a kozvetlen adofizetbk âltal befizetendb 
jârulekokat 1903 evi Januâr ho i-tol kezdve, a brassbi m. kir adohi- 
vatalho kell szâllitani.

Ha a befizetes nem szemblyesen, hanem posta utalvâny, vagy pbn- 
zeslevbl utjân tortenik: a kozsbgi elbljârbsâgok es az illeto magânfelek 
mindig pontosan jeloljbk meg. hogy a bekiildott penzosszegnek egbsz- 
ben bs rbszbeu mi a rendelteteso? (peldâul vârmegyei utadora — k. — 
fill,, kozsbgjegyzbi nyugdijjârulbkra ... k ... fii. stb. osszesen .... k. ... fii)

3) Azok a pbnzosszegek vagy brtekek, melyeket a vârmegye alis- 
pâuja egyes felek rbszbre, a vârmegye kozponti penztârnâl 1902. bvi 
Deczember ho 31-ig kiutalvânyozott, 1903. evi Januâr hb 1 tbl kezdve, 
a szabâlyoknak megfelelo modon, a helybeli m. kir. adbhivatalnâl ve- 
hetok fel. A gyâmpbnztârbol kiutalvânyozott osszegek ezentul is kizâ- 
rblag a vârmegye szekhelyen levo âllampbnztârnâl (adbhivatalnâl) fizet- 
tetnek ki.

4) 1903. evi Januâr ho l-tbl kezdve, a megfelelb okmânyok bemu- 
tatâsa mellett, a bras-bi m. kir. adbhivatalnâl kell befizetni azokat a 
kamatokat, vagy tbketbrlesztb-i rbszleteket is, melyek a magânfelek âl
tal egyes vârmegyei alapokbol vagy pedig a vârmegyei gyâmpbnztârbbl 
nyert kolcsonok utân, akar az 1903. evtol fogva a jovbben vâlnak ese- 
dekesse, akâr pedig meg az 1902. vagy ezt megelozb evrol hatrâlekkent 
fennâllanak; viszont ezentul a helybeli m. kir. adbhivatal fizeti ki azo
kat az osszegeket (kamatokat), a melyeket a vârmegyei ărvaszbkek 1902 
bvi Deczember hb 31-ig egyes kiskoruak vagy gyâmok bs gondnokok 
kezeihez utalvânyoztak, vagy pedig 1903. evi Januâr hb l-tbl fogva 
utal vânyozni fognak.

5) Vbgiil koztudomasra hozom azt is, hogy a brassbi m. kir. adb
hivatal a penztârak âtadâsâval bs âtvetelbvel jârb munkâlatok miatt a 
jbvo bvi Januâr hb 1 etol 15-big a kozonsbg rbszere csak dblelbtt 8— 
12 orâig lesznek nyitva.

Brassb, 1902. November hb 12-bn.
Dr. J eke!,

3 -3 alispân.

Sz. 11901—1992.
tlkv.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarași kir. jârâsbirosâg, mint telekkbnyvi hatosâg kbzhirrb tesz'i, 

hogy a „Furnika" fogarasi takarbkpbnztâr vbgrehajtatbnak Boer Eva azi. 
Modorcea vbgrehajtâst szenvedb elleni 258 kor. — fii. tbkekbvetelbs es 
jârulekai irânti vbgrehajtâsi iigybben a brassbi kir. tbrv.-szek (a fogarasi 
kir. jârbirosâg) țeriiletbn levo, Grid kozsegb^n fekvb a gri di 273 sz. tlj- 
kvbeni Boeriu Eva szl. Modorcea; tovâbbâ Boeriu Jakab kisk. bs Sofia
kisk. neven âllb A f 518, 519, 520 hrsz. egbsz ingatlanra 334 kor.
1317 hrsz egbsz ingtlnra 16 kor. 4110 w n n 07 n
1351 » 07 B 6066 n n 50 n
1551 n n r> 22 W 9403 n n 15 5,
1484 n n n 30 n 9550 n r n 55 55
3108 r n n 15 M 9802 n H n 95 5?
3836 n r n 35 H 10911 „ r n 28 55
3837 w 21 n 11142 „ n r> 21 ti
3997/3 n 10 r koronâban ezennel megâllapitott ki-
kiâltâsi ârban az ârverbst elrendelte bs hogy a fennebb megjelolt in-
gatlanok az 1902 evi Deczember ho 29-dik napjân delelott 9 brakor Grid 
kozsbg hâzânâl megtartando nyilvânos ârverbsen a megâllapitott kikiâl- 
tâsi âron aloi is eladâtni fog.

Ârverezni szândbkozbk tartozuak az ingatlanok becsârânak lC°/0-ât 
kbszpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott bs az 1881 november 1-bn 3333. sz. alatt kelt igazsâgugytni- 
niszteri rendelet 8. § âban, kijelblt bvadbkkbpes ertbkpapirban a kikiil 
dbtt kezehez letenm avagy az 1881. LX t. cz. 170 § sa brtelmeben a 
bânatpenznek a birosâgnâl elbleges elhelyezbserbl kiâllitott szabâlyszerft 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1902 evi Oktober hb 3-ik napjân.
A kir. jârâsbirosâg, mint tlknyvi hatosâg

Schupiter, 
765.1 — 1 kir. albirb.

XXXXXXXXXXX
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de PEATRĂ

Salon, din Petroșem)
în cantități mai mari ,j 
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o Strada Porții de sus nr. 6 o !]

1 i 0 I C I 0 11 
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sunt a se adresa subscrise; 
adffninistratiiunl. In oasui jîm- 

mvui anuftciu mai muU 
i’?® «adatA se face scâdement 
care Cfese® c‘â <sat
a® tace mas «3© maniite-ori.

Admi istr. Gazetei Trans."xxxxxxxxxxx

A. Mureșianu
IBrașuv, Tergial EmiSwi W. 3®.

Acest stabiliment este proveijut 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 put6 esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IWRIMATE ARTISTICE
ÎN AUK, ABGINT ȘI COLOKi.

CĂRȚÎ DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PWODICE.
BILETE ITe’ VISITi

DIFERITE FORMATE.PROGRÂMEJLEGANTE. BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE UMTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AîtfiiSTiiKi.

Comandele eventuale se primesc în Huron! 
tipografiei, Brasov Tergu! Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUHEȘIANU, Brașov.

V 5
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurl.

Compturl, Adrese,
Circulare, Scrisori.

in lolă mâz,imea,-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
p RESTAURANTE.PREÎURI-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE INMORMENTARI.

Tipgratia A. Mureșianu, Brașov.


