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Critica situație dualistă.
Astăcjl aerieni deja 15 Decem

vrie n. Mai sunt abia numai doue 
săptămâni păuă la sfîrșitul anului 
și încă nu s’a făcut nimic din ceea- 
ce trebuia se se facă pentru-ca par
lamentele din Budapesta și Viena 
să voteze proiectele de lege, fără de 
cari o resolvare parlamentară a ra
porturilor economice între statele 
dualiste ale monarhiei este impo
sibilă.

Tot ce s’a întâmplat în sens 
mai favorabil unei soluțiuni parla
mentare, este votarea proiectului de 
indemnitate în camera ungară în 12 
1. c. după-ce oposițiunea koșuthistă 
la încheierea desbaterei generale a 
încetat de odată de-a mai obstrua, 
ținând cuvântări lungi despre lu
cruri, caii nu erau la ordine, precum 
ațîțarea în contra naționalităților etc.

Kossuth cu ai sei se lăudau, că 
ei din capul locului n’au voit se 
facă obstrucție contra provisoriului 
budgetar, și că acâsta și-o reservă 
pentru proiectele pactului. S’a mai 
fiis, că atitudinea oposiției ar fi pro
dus „mare mirare41 și unii, cari pbte 
sunt mai aprope de adevăr, susțin, 
că hotărîrea oposiției de a nu se 
mai opune votărei indemnității a 
urmat după o conferență, ce a avut’o 
ministru-președinte Szell cu Francisc 
Kossuth în secret și în timpul nopței.

Și-a și dat silința Kossuth în 
ședința de Sâmbătă a camerei de-a 
desminți faima despre o învoială 
între el și Szell. N’a negat însă, și 
a mărturisit și Szell, că amândoi au 
avut o convorbire, pe care acum ei 
o declară, că ar fi fost numai de 
caracter privat.

Cei ce cunosc bine împrejură
rile nu s’au mirat de loc de ceea 
ce s’a petrecut între oposiție și ma
joritate în cestiunea îndemnităței. 
De sigur că kossuthiștii nu s’ar fi 
mulțumit cu aceea de a da o probă 
celor din Viena despre forța lor. 
decă situația nu ar fi mai delicată, 
ba chiar mai critică acjT pentru Un
garia, de cât pentru Austria. Și 
acesta se pote susține' mai ales de 
când în parlamentul german s’a pri
mit propunerea Kardorff și în urma 
aedsta s’a făcut a doua cetire a 
proiectului de lege vamal, de unde 
urmeză că Germania este în posiție 
do a denunța tratatul său comercial 
cu Austro-Uugaria pană la 31 De
cemvrie a. c.

Acâsta eventualitate, care pare 
chiar neînlăturabilă, a mai răcorit 
pe cei din stânga estremă, fiind că 
tariful vamal-german, așa ridicat 
cum este, amenință a nimici espor- 
tul în Germania a cerealelor și a vi
telor din Ungaria, la care acesta 
este avisată. Decă der, în vederea 
faptului că pactul cu Austrian încă 
neîncheiat și că, prin urmare, nici 
tariful vamal cel nou nu este sta
bilit, s’ar î curca ițele la negocie
rile cu -I mania pentru un nou 
tratat e< .iercial. Ungaria ar risca 
de-a fi păgubită în interesele ei vi
tale econ ice mai mult ca Austria, 

care, ca stat industrial ce este, și-ar 
pute ajuta mai ușor.

Chiar în cașul când Ungaria ar 
voi să încheie de sine stătător un 
tratat comercial cu Germania, celei 
dintâiu îi vor fi mânile legate prin 
încurcăturile dualiste. Căci dâcă nu 
se va realisa pactul cu Austria gu
vernul unguresc nici că va pută în
cheia tratate comerciale decât nu
mai pănă la anul 1907, după cum 
sună cunoscuta formulă a lui Szell.

Se nasce acum întrebarea decă 
Germania va voi se încheie tractat 
numai pe patru ani? La cas contrar 
ar urma ca Ungaria se se încurce 
într’un răsboiu vamal cu Germania, 
care ar pute deveni fatal pentru ea.

Sunt așa-der în joc interese 
forte mari, pe cari pentru a le apăra 
n’ajunge a striga sgomotos și a face 
pe grozavii în dietă.

Cestiunea e cu atât mai deli
cată, cu cât interesele economice 
ale întregei poporațiuni a statului 
sunt aici angajare, interese vitale, 
ce nu se pot resolva cu discursuri 
ațîțătdre rostite în dietă împotriva 
părții celei mai mari a acestei po
porațiuni.

In Austria Cehii o iau mai se
rios cu obstrucțiunea și nu vor să facă 
escepțiune nici față de provisoriul 
budgetar, așa că se crede deja, că 
proiectul de lege relativ la acest 
provisoriu va fi pus în vigbre efăși 
cu ajutorul faimosului § 14.

Adevărat, că în Viena se fac 
sforțări estraordinare pentru a re- 
selva cumva, fie și numai în mod 
provisoric, fatala cestiune a limbelor 
în Boemia.

Partidele germane, atară de pan- 
germani, s’au învoit deja asupra unor 
propuneri, ce vor să le facă Cehilor 
pentru aplanarea acestei cestiunl. 
Cehii de altă parte lucră și ei la 
contrapropunerile, ce vor să le facă 
în cestiunea limbelor. Cine pote pre
dice ce va eși de aici?

Sunt numai încă doue săptă
mâni și Ungaria va avă mână liberă 
de-ași regula ea însăși „necesitățile"4 
statului. Ca să ajungă la acest punct 
însă n’au dorit’o nici cei din tabăra 
lui Szell, nici Kossuthiștii, și mai pu
țin într’un moment, când, cum afirmă 
unul din <ț'arele maghiare, Hannibal 
stă înaintea porților.

Se grăbesc. Faptul, că în „Reichs- 
tag“-ul german s’a primit, conform propu- 
nerii-Kardorff, tariful vamal german pro
tectionist, dă mult de gândit cercurilor 
politice din monarchia austro-ungară. Cu 
faptul acesta se pune în legătură și călă
toria ministrului president Szell la Viena, 
unde a sosit eri nopte. El a conferit cu 
ministrul president austriac Koerber în 
afacerea pactului vamal. In cursul dilei 
de eri ambii miniștri presidențl au fost 
primiți în audiență de Majestațea Sa mo- 
narchul și, după o telegramă din Viena, 
se crede, că monarchului îi va succede să 
împace divergențele esistente între cele 
două guverne cu privire la pact și că do
cumentul privitor la pact se va subscrie 
dilele acestea. — Graba acesta e motivată 
prin evenimentul din Berlin.

Desarmarea kossuthistilor. Mare 
surprindere a produs în cercurile politice 
ungurescl cea mai nouă împăcăciune din
tre Szell și Kossuth. In ședința de la 12 
1. c. oposiția kossuthistă a pus arma la 
picior și a încetat, ca prin farmec, obstruc
ția contra1 proiectului de indemnitate. Pro
iectul a și fost votat atât în general, cât 
și în amănunte. Se dice, că încetarea ob- 
strucțiunei și desarmarea atât de grabnică 
a kossuthiștilor este resultatul unui pact 
făcut pe după culise și în virtutea căruia 
guvernul nu va pune anul acesta la or
dinea dilei în dietă proiectele militare. 
Der când era se le și pună? căci suntem 
la sfîrșitul anului. In urma acestui vot gu
vernului i-s’a dat indemnisarea pe celea 
dintâiiă 4 luni ale anului viitor. „Alkot- 
many44 ocupându-se într’un prim articol 
întitulat „ Amoresații44 (Szell și Kossuth) 
cu acest „eveniment44, constată prietinia 
dintre Szell și Kossuth și alianța între 
estremii liberali din drepta și între stânga 
camerei.

Pentru ce s’a făcut obstrucția ? 
Francisc Kossuth „marele șef“ al partidului 
kossuthist, a declarat în ședința de Vineri 
a dietei, că partidul său n’a făcut obstrucție 
contra Indemnității, a pornit numai o ener
gică acțiune „parlamentară44, pentru-ca se 
arate, că esistă ații în Ungaria stări escep- 
ționale. Partidul seu a voit să arate Aus- 
triacilor, că guvernul actual Unguresc nu 
pote face ori ce voesce și că e suficientă 
acțiunea partidului seu, ca activitatea gu
vernului se fie împiedecată, decă acesta 
e ilegală. — Așa deră pentru Austriac! 
numai s’a făcut obstrucția și s’a făcut 
atâta risipă de timp. — „Alkomâny44 apre- 
cieză lucrurile cu totul altfel. Etă ce scrie 
el : „ Lui Szell Kalman îi stau la dis- 
posiție o majoritate și o minoritate; decă 
vre el (Szell) ordonă lui Kossuth Ferencz, 
ca partidul independent să-i facă interpe
lație, oposiție seu obstrucție; decă nu 
vre, pe partidul Ini Kossuth îl respinge în 
pasivitate. Ministrul president își îndrep- 
teză trupele auxiliare contra Vienei, con
tra naționalităților, seu contra partidului 
poporal, fără a purta respunderea pentru 
atacuri, căci răspunderea o ia bucuros 
asupră-i Kossuth Ferencz44....

Propunerile Germanilor din Boemia.

Propunerile făcute de cătră deputății 
germani din Boemia în cestiunea limbilor, 
au fost primite de cătră tfite partidele 
mari germane din „Reichsrath44, afară se în
țelege de partidul lui Schonerer, care sus
ținea: „a nu întră nici într’o discuție în 
cestia limbilor, pănă nu va fi introdusă 
limba germană, ca „limbă de stat'1'. — 
Punctul de vedere al lui Schonerer este 
repudiat de tfite partidele germane, ca 
nerealișabil pe cale pacinică, decât pfite 
printr’un coup d'etat din partea guvernu
lui, la care actualmente nimeni nu se 
pote aștepta. Acesta întru cât îi privesce 
pe Nemți. Intru cât pentru Cehi, ei nu 
par tocmai mulțumiți cu propunerile Nem
ților, cel puțin așa se pote deduce din 
atitudinea lor șovăitfire, respective din 
stăruințele ce le pun pentru introducerea 
unei procedări dilatorice.

Elaboratul deputaților germani din 
Boemia emaneză din principiul, de a păs
tra statul quo atât în posesiunea ger

mană, cât și în cea cehă, și a împedeca 
cuceririle.3

De aceea se propune împărțirea ad
ministrativă a Boemiei în 7 districte, din
tre cari cele germane să fie administrate 
nemțesce, cele cehe cehesce, er cele mixte 
după o cheie anume. Limba oficială cehă 
se admite numai în acele districte cehe, 
în cari a fost introdusă de facto de când 
cu ordinațiunile de limbă ale lui Stremayr 
și Prazak, însă și acolo i-se asigură limbei 
germane fire-cari drepturi, așa că la o 
eventuală introducere a limbei germane 
ca limbă oficială, să rămână calea des
chisă. Districtele vor ave în sensul aces
tui elaborat nu numai organe administra
tive, ci și un fel de parlamente distric
tuale. Prin acâsta se decentraliseză auto
nomia Boemiei, Cehilor li-se strică visul 
de aur al dreptului public ceh, precum și 
al unei cuceriri pe socotfila Germanilor, 
pe de altă parte însă li-se asigură drep
turile limbei în districtele curat cehe.

28 Noemvrie v. în Bucuresci.
Estragem din „Monit. ofic.44 urmă- 

tfirele:
Diua de 28 Noemvrie, a 25-a ani

versare a căderei Plevnei, a fost vestită 
capitalei prin 21 lovituri de tunuri.

La firele 10*/4 M. S. Regele, dim
preună cu A. S. R. Principele Ferdinand, 
a mers la biserica Sf. Gheorghe-Nou, pen
tru a asista la serviciul divin, ce se oficia 
în amintirea acestei dile memorabile, stră
bătând calea Victoriei, bulevardul și strada 
I. C. Brătianu, unde mulțimea înțesată 
pe trotuare aclama cu iubire și respect 
pe Suveran, aruncându-i flori; er trupele 
ce au luat parte în paradă, înșirate de- 
alungul stradei I. C. Brătianu pănă la bi
serica Sf. Gheorghe-Nou, au dat ono
rurile.

In timpul serviciului divin, drapelele 
trupelor din paradă au fost aduse în bi
serică și aședate în fața Regelui.

După sevîrșirea slujbei, Maj. Sa a 
primit defilarea trupelor.

In urmă, Maiestatea Sa a binevoit 
a-se întreține cu d-nii miniștri, cu d-nii 
generali și cu d-nii atașați militari străini.

La firele 12, Suveranul străbățând 
strada Lipscani și calea Victoriei, s’a re
întors la palat, fiind aclamat de mulțime 
pe tot parcursul.

Sera, la firele 7, a avut loc Ia palat 
un prân4 de gală, la care au avut onfire 
a lua parte d-1 ministru de răsboiu, toți 
d-nii ofițeri generali și superiori, cari au 
luptat în timpul răsboiului neatârnărei.

La firele 7 fără un sfert Maiestățile 
Lor și Altețele Lor regale principele Fer
dinand și principesa Maria au întrat în 
sa.la de sărbări, unde s’au întreținut cu 
tfite persfinele presents.

In timpul mesei M. S. Regele a ros
tit împunătorea cuvântare ce am publi- 
cat’o în primul articol din „Gaz. Trans.44 
de Duminecă de la 1 Dec. st. v.

Ultimile cuvinte ale Suveranului au 
fost acoperite prin îndelungate și entu- 
siaste ovațiunl.

D-1 general de divisie în reservă G. 
Angelescu (cel mai vechii! general în viăță 
al armatei române), în numele camaradi- 
lor săi de arme, a închinat M. S. Regelui 
următorul toast:
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Sire,
Astădi serbăm a două-decî și cincea 

aniversare a căderei Plevnei, punctul cel 
mai important strategic din campania 
româno-ruso-turcă din Bulgaria din anul 
1877—1878, căderea căreia a și determi
nat succesul campaniei.

Sunt doue-deci și cinci de ani, Sire, 
de când sub înțelepta Vostră conducere, 
ca cap suprem al armatelor aliate ruso- 
române, ce au operat la Plevna, oștea ro
mână, sub impulsia Vfistră, a reînviat 
gloria străbună, a redeșteptat vitejia os
tașului român în apărarea patriei și a tro
nului.

Ca cel mai vechili în grad dintre 
frații de arme aci present!, cari au avut 
fericirea sub comanda Maiestăței Vfistre 
să lupte pentru recucerirea independenței 
României, permiteți-mi să vă adresez câ- 
te-va cuvinte din partea ăstei:

Ca un trimis al Provedinței V’a fost 
dat, Sire, să redeșteptați la vieță întreg 
nemul românesc, ce zăcea de secoli în 
uitare sub împilarea străinilor ce-1 încon
jurase.

Prin actele Vfistre mărețe, săvîrșite 
în scurt timp, Dinastia Hohenzollern și 
destinele întreg nemului românesc sunt 
indisolubil legate pentru vecie și istoria 
vă va denumi cu drept cuvânt Carol-cel- 
mare, steua mântuitfire a României.

Așa fiind, permiteți-mi, Sire, ca în 
numele ăstei, să vă esprim simțămintele 
sale de iubire și adânc devotament ce vă 
portă, și asigurându-vă, că toți oștenii 
vor purta viuă în sufletele lor imaginea 
cuvintelor Onore și Patrie înscrise pe dra
pele și vor sci și pe viitor se apere cu 
vitejie patria și augustul tron, ce l’ațî edi
ficat înși-vă, rugăm pe cel a-tot-putinte 
a vă acorda vieță lungă ca să domniți 
încă mult timp pentru propășirea Româ
niei și vă urăm să trăit! Maiestate, să 
trăiescă Maiestatea Sa Regina, trăiescă 
Alteța Sa Regală principele : moștenitor, 
trăifiscă Alteța Sa Regală principesa 
Maria, trăiescă scumpele odrasle principele 
Carol și principesele Elisabeta și Maria.

După prând Maiestățile lor au făcut 
din nou cerc pănă la firele 9 fără un 
sfert, când s’au retras în apartamen
tele lor.

La firele 9, M. S. Regele, împreună 
cu Altețele Lor regale principele Fer
dinand și principesa Maria, au mers la 
Teatrul Național pentru a onora cu pre- 
sența sa representația de gală dată cu 
prilegiul aniversărei acelei dile.

La intrare Suveranul a fost primit 
de cătră d-nii miniștri și d-nii generali, 
precum și soțiile domniilor lor.

Când Maiestatea Sa a apărut în loja 
regală, întrega asistență, în piciore, i-au 
făcut ovațiuni, în care timp musica a in
tonat imnul național.

Imediat s’a început spectacolul, care 
representa un episod din campania 1877 
— 1878.

La firele 1172, după terminarea re- 
presentației, Maiestatea Sa s’a reîntors 
la palat.

In timpul dilei Maiestatea Sa a pri
mit numerose telegrame de felicitare din 
țeră și din străinătate.

Situația în Balcani.
Monitorul oficial din Petersburg pu

blică un comunicat din care estragem ur- 
mătfirele:

După sciri sosite din Turcia, situația 
din Peninsula-balcanică nu esclude posi
bilitatea unor complicațiuni seriose. Numă- 
rfise indicii arată, că nemulțumirea în cres- 
cere a populațiunii ortodoxe din Turcia e 
potrivită, ca sub presiunea diferitelor comi
tete, să devină la primăvară o rescolă ge
nerală. Guvernul rusesc a făcut demersuri 
corăspundătore la Pfirtă, ca turburările 
să nu se întindă peste întrega Peninsulă 
balcanică; el a însărcinat pe ambasadorul 
rusesc din Constantinopol, ca după-ce va 
cerceta raporturile locale, să-i facă raport 
asupra posibilității reformelor de introdus 
în Macedonia și a recomandat Pfirtei, ca 
aceste reforme să fie esecutate fără întâr- 
diere pentru ameliorarea situațiunei popu
lației ortodoxe. Guvernul rusesc a avut 
ocasie de a-și esprima de repețite-or! pă
rerile în cestiunea macedoneană.

Rusia e firm decisă de a preveni 
complicațiunile în Peninsula balcanică, și 

acesta hotărîre a și întîmpinat aprobarea 
celorlalte puteri. Guvernul austro-ungar 
n’a întârdiat de a îndruma pe represen- 
tantul seu din Constantinopol să se ală
ture la demersurile ambasadorului Rusiei 
în afacerea grabnicei introducer! a refor
melor în Macedonia.

*
Din Belgrad se telegrafeză, că un 

corespondent al (jiarului „Stampa" a avut 
un interview cu colonelul bulgar Iancow. 
Acesta i-a declarat, că scopul seu este 
de a aduce pe Turcia în situația, încât 
puterile europene să fie silite a interveni 
înainte de ce s’ar decide despre sortea 
Macedoniei. De-ocaradat,ă el n’a putut 
face nici o ispravă în provincia acesta, 
fiind-că a întârdiat cu acțiunea și fiind-că 
și cea mai mică localitate e plină de mi
liție turcescă.

*
„Berliner Tageblatt“ primesce de la 

corespondentul său din Constantinopol, cu 
privire la reformele, ce se vor aplica, ur- 
mătorea telegramă:

Interpretarea proiectului de reforme 
pentru Macedonia, din partea ambasado
rilor, este cu totul nefavorabilă. Punctele 
principale, cari au fost puse în vedere 
Sultanului, au fost cu totul nesocotite, 
precum și cererea ca la Salonic, Monastir 
și Uskub se se numescă câte un valiu 
creștin. Un consiliu de creștini pe lângă 
valiu, nu e socotită ca o reformă îndes- 
tulătore. Unii dintre ambasadori vor ca 
să adreseze Sultanului un protest ffirte 
energic, alții însă sunt de părere, ca se 
aștepte pănă la primăvară. Printre aceștia 
este și ambasadorul rus.

*
La întrunirile, cari au avut loc la 

Viena, Joia trecută, au luat parte, pe 
lângă Bulgari și Șerbi, Albanesi, Turc! și 
Armeni.

De observat este armonia și înțele
gerea unanimă a membrilor în privința 
unei campanii energice contra reformelor 
acordate de Sultan, ca fiind cu totul ne- 
îndestulătore și incapabile să aducă o îm
bunătățire simțitfire.

Delegații macedoneni au hotărît se 
ție un mare congres, la care să ia parte 
și delegați streini, precum și publicul din 
Viena. Poliția din Viena li-a interdis un 
asemenea congres.

Din comitatul Hunedorei.
(Un catechet „reglementat'1)

Organul oficios al comitatului Hu- 
nedora, „Hunyadvârmegye” în numărul 
seu din urmă raporteză despre ședința 
de la 10 Decemvrie a comitetului admi
nistrativ a numitului comitat. In acest ra
port se cuprind între altele următfirele 
cuvinte:

„Comitetul administrativ cu indignare 
a aflat din raportul inspectorului școlar, 
cum că Stupineanu, preotul gr. cat. din 
Bârcea-mare în calitatea sa de catechet, 
a interdis elevilor de la șcdla primară de 
stat din Nighighiș, atât în șcfilă cât și pe 
stradă, să salute unguresce, din care causă 
senatul școlar din acea comună nu i-a 
mai permis se între în școlă, unde sub 
pretextul catechisării, să săvîrșescă acțiune 
antipatriotică. Comitetul a luat notă și a 
aprobat procederea senatului și a însărci
nat pe inspectorul r. să facă anchetă se
veră, în care să constate faptul și să ra
porteze în proxima ședință".

Comuna Bârcea-mare este o comună 
care face parte dintr’un comitat cu o 
populație românescă de 85*15°/o după 
ultimul recensământ are hotar de 2 061 j. 
c. cu o populație de 280 suflete, dintre 
cari 178 Români, er Nighighișul (Kis Bar- 
csa) este o comună cu hotar de 434 j. c. 
cu o populație de 289 suflete, dintre cari 
218 Români. Amândouă aceste comune 
sunt încunjurate de o mare întregă de 
populație românescă. — In Nighighiș însă 
vedem, că esistă o șcfilă de stat cu limba 
de predare maghiară. Intre elevii acestei 
șcfile fiind de sigur număroși români, pre
otul însărcinat cu catechisarea lor, intrând 
pentru primaoră în școlă, va fi fost întâm
pinat cu salutul în limba maghiară, după 

cum este obiceiul la școlele de stat. Preo
tul de sigur le va fi vorbit așa: „Fiilor, 
eu sunt părintele vostru sufletesc și am 
venit să vă învăț legea părinților voștri. 
Când voiu întră deci eu în clasă, să mă 
salutați cu cuvintele creștinescl „Laude-se 
Isus Christos". Și tot așa se mă salutați, 
și când mă veți intelni pe stradă.

Așa ne închipuim noi, că va fi cu
vântat preotul român cătră elevii săi ro
mâni.

Der etă cum camenteză foia oficiosă 
a comitatului cu cele 85 15% de popula
ție românescă în articol de fond procede
rea catechetului Stupineanu. O dăm în 
traducere, pentru-că este ffirte instruc
tivă :

„Nu-i permis a vorbi unguresce.
„Un popă valah a interdis elevilor 

de la șcfilă primară de stat din Nighighiș 
să vorbescă unguresce. In Ungaria, în 
cuibul străbun al unui principe ardelean, 
al Barciaescilor, preotul gr. cat. plătit de 
statul maghiar are temeritatea, să ocă- 
rescă elevii și să-i amenințe cu pedepsă, 
decă vor vorbi în șcfilă, ori pe stradă un
guresce.

„Acest atentat revoltător și descree- 
rat a fost obiectul discuției în ședința de 
la 10 Decemvrie a comitetului adminis
trativ din comitatul Hunedorei pe basa 
raportului făcut de inspectorul școlar. 
Acel popă setos de glorie eftină este 
preotul gr. cat. Iosif Stupineanu, care s’a 
presentat la învățătorul școlei primare de 
stat din Nighighiș spunându-i, că episco
pul gr. cat. din Lugoș l’a numit preot în 
Bârcea-mare și l’a însărcinat și cu instru
irea în religiune și morală a elevilor gr. 
catolici. (Pe cât seim noi, tot el este în
sărcinat și cu catechisarea elevilor greco 
cat. de la șcfilă reală superifiră și de la 
preparandia de stat din Deva.)

„La ora fixată, s’a și presentat cucer
nicul părinte la șcdla primară de stat din 
Nighighiș. învățătorul a eșit din sală, în 
care intrând „popa", elevii s’au sculat și 
l’au salutat cu salutul obicinuit. La acesta 
respectivul, eșindu-și din fire, a sbierat 
cătră copii, că de ce îl salută unguresce, 
când ei cu toții sunt Români. Și ora în
tregă nu le-a espheat alt-ceva, de cât că 
limba lor națională este cea română și 
nicăiri să nu îndrăznescă a vorbi altfel. 
Chiar și pe stradă i-a amenințat cu bă
taie pe copiii, cari îl salutau unguresce.

„Acesta mișelie nepatriotică, ajun
gând la cunoscința învățătorilor și părin
ților, aceștia au denunțat lucrul senatului 
școlar, care convingându-se despre cele 
petrecute, a interdis popii — forte corect 
— de a-și mai pune piciorul în școlă și 
făcură pe loc raport la fișpanul, care de 
urgență a dispus, ca afacerea să se aducă 
pe tapet în afară de ordinea dilei în șe
dința comitetului, unde — destul de ruși
nos lucru! — s’a găsit și un apărător 
îndrăsneț. Protopopul gr oriental Vasile 
Deinian din Dobra, care fiind membru 
ales, nici odată n’a luat parte la vr’o șe
dință a comitetului administrativ, acuma 
spre surprinderea generală nu numai că 
s’a presentat, der a luat cuvântul de trei 
ori în apărarea „popii valah“. Se înțelege 
că l’au făcut de i-a înghețat cuvântul în 
gâtlej (Horrendum auditu 1)

„Atentatul criminal s’a săvârșit, s'a 
constatat în mod irefutabil prin senatul 
școlar. Ancheta, ce o va face inspecto
rul r. îl va confirma și apoi urmeză pe- 
depsa. Pentru-că obrăznicia acăsta nu 
pfite rămâne nepedepsită. Acesta crimă 
comisă cu o descreerare atât de scandalosă 
in potriva majestății ideei de stat maghiar 
este mai mare de cât crima de lesa Ma
iestate, acesta este trădare de patrie, față 
cu care nici la Dumnedeu nu este iertare.

„Cașul se agraveză prin faptul, că 
copiii în fața cărora „popa" s’a încercat 
a presenta limba maghiară ca pe o limbă 
streină, er limba română a preamărit’o, 
ca pe limba națională a patriei lor, sunt 
copiii unor părinți maghiari, sunt Maghiari. 
Nighighișul a fost din timpuri vechi ma
ghiar, însă în timpul din urmă, neavend 
nici preot, nici învățător, a început se se 
valahiseze și să se absorbă de cătră Va
lahii din împrejurime, ba preoții gr. cat. 
au botezat pe mulțl din generațiile mai 
tinere. In urma stăruinței nobile a fiș- 
panului Barcsay Kalman, proprietarul cas
telului străbun al principelui Barcsay Akos 
și în urma stăruinței entusiaste a altor 
patrioți, s’a organisat parochie reformată, 
s’a înființat școlă de stat și descendenții 
vechilor Maghiari s’au întors în mare 
parte în sînul bisericei reformate, er ge
nerația tîneră frecuentând șcdla statului 
a învățat eră limba străbunilor.

„Stupinianu a întreprins săîmpedece 
curentul de remaghiarisare. Maghiarii en- 

tusiaști din Nighighiș s’au sculat și au ri 
dicat pîră contra amestecului injust și in 
competent, er locuitorii din Bârcea mar' 
animați de aceleași sentimente, sunt re 
voltați că li s’a trimis „popă valah”. E 
nu l’au cerut și nu vreau să-l plătescă 
Decă episcopul gr. cat. din Lugoș n’; 
credut de necesar a se îngriji de mântui 
rea lor sufletescă, acuma, când s’au lua 
deja măsuri pentru îngrijirea religiosă mo 
rală a lor, nu vreu ca sub acest pretex 
să se dea prilegiu la valahisare.

„Nu e vorba aici de vr’o acțiuni 
apologetică, ci tendințele naționaliste an 
timaghiare sunt acelea, cari vor se câștigi 
teren în locuința străbună a glorioșiloi 
Barciaescl. Dovadă purtarea protopopului 
gr. oriental din Dobra, Vasile Demianu, 
Acest bun domn e membru de o serie de 
anî în comitet, dfir nici odată n’a luat 
parte la ședințe și decă n’a fost eliminat 
pănă acuma, pe temeiul legii, acesta nu 
s’a făcut, numai pentru-ca să nu se dică 
că se face persecuție națională. Eri pro
topopul gr. or. a luat în apărare acțiunea 
nepatriotică a preotului gr. cat. sub masca 
catechisării. De aici se vede piciorul de 
cal valah. Aspirațiile antipatriotice națio
naliste române și-au arătat colții, dfir sta
tul maghiar este destul de puternic, pen
tru-ca se facă inofensivi dinții veninoși ai 
acestor neastemperați”.

Mai trebue comentar?

Conflictul cu Venezuela.
Scirile mai nouă referitdre Ia acest 

conflict, sunt următfirele:
împrejurarea, că Germanii au nimicit 

flota de resboiiî a Venezuelei, cufundând 
vasele în mare, a produs amărăciune ne
spus de mare printre Venezuelan!. Ei au 
hotărît și au început deja se organiseze 
cu mare aparat resistența contra acțiunei 
comune a Engliterei și Germaniei. La 
apelul presidentului Castro toți bărbații 
de la 15—50 ani vor lua armele.

Cufundarea flotei Venezuelei din par
tea Germanilor a produs impresie rea chiar 
și asupra Englesilor, ne mai vorbind de 
Statele-Unite, unde spiritele încep a fi 
acum pe partea Venezuelei. Faptul e în
fierat pretutindeni ca un vandalism ne
motivat.

Intr’aceea vine soirea, că guvernul 
Venezuelan doresce, ca conflictul se se 
aplaneze pe cale pacinică, printr’un tri
bunal de arbitrii.

El a rugat pe ambasadorul american 
Bowen ca se facă în privința acesta pro
puneri Engliterei și Germaniei. Se pare 
însă, că acesta nu va succede. Cercurile 
din Berlin resping categoric o astfel de 
ideie, motivând cu aceea, că în acțiunea 
sa, Germania a mers mult mai departe, 
decât să se potă retrage așa de curând.

Că aliații (Englitera și Germania) nu 
vor să cedeze, apare și de-acolo, că va
sele de răsboiu ale aliaților au ocuput ca
sele de vamă din La Guayra. Spre scopul 
acesta au debarcat 450 fimeni.SCIRILE DILEI.X

— 2 lr) Decemvrie

Monumentul resboiului. Se anunță, 
că primăria capitalei române va vota și 
ea suma de 100,000 lei pentru monu
mentul resobiului, cari să se adaugă la 
cei 500,000 votați de Cameră. Din sorginte 
autorisată aflăm, că M. S. Regele va dona 
suma de 250,000 lei, pentru monumentul 
resboiului. Cu acestă ultimă donațiune, 
totalul sumelor de cari va ^dispune comi
tetul monumentului, se va ridica la cifra 
de 840,000 lei, in care întră și cei 90,000 
lei votați de primăria Capitalei.

Parastas pentru V. a. Ureche. Eri 
Duminecă s’a oficiat în catedrala din Ga
lați un parastas în memoria regretatului 
Vasilie A. Ureche, fundatorul bibliotecei 
„Urechiă" din acel oraș.

Conferența d-nei Maria B. Baiu- 
lescu. In sala festivă a gimnasiului român 
din localitate și-a desvoltat eri dupăamedi 
d-na Maria B. Baiulescu conferența anun
țată asupra lui V. Hugo, Leconte de 
Lisle și lose Maria de Heredia. D-na con 
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ferențiară ne-a ținut atențiunea capti
vată timp de o oră și a sfârșit prin o 
apologie a idealismului, pe care l’a scos 
în relief ca esemplu de imitat față cu ma
terialismul timpului modern, atât de ne
favorabil poesiei. Esemplele, ce ni le-a 
recitat din cei trei poeți au fost parte în 
traducerea lui Naum și Grigoriu, parte în 
traducerea proprie a conferențiarei. Gon- 
ferența trada un studiu consciențios, limbă 
corectă și dicțiune avântată. Publicul a 
aplaudat pe d-na Baiulescu, er studenții 
au aclamat’o la eșire.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat de la „Bihoreana* 
institut de credit și economii din Oradea- 
mare cor. 20, de la domna ved. Susana 
Andreiu Mureșianu întru amintirea neuita
tului ei soț, a poetului Andreiu Mureșianu 
10 cor., er de la confer ența publică ținută 
în 1/14 Decemvrie de d-na Maria B. 
Baiulescu venit curat 62 cor. Ou oca- 
siunea acestei conferențe publice s’au fă
cut următorele suprasolviri: Dionisie Fă- 
gărășan, profesor 2 cor., Ipolit IlasievicI, 
profesor 1 cor., G. Nica 5 cor., N. N. 1 
cor., D-na El. Săbădeanu 60 b., Diamandi 
Steriu 2 cor., George Ghelariu 60 b., D-l 
St. Stinghe 60 b., Domnișorele Stănescu 
și Nemeș 1'20 b., d-l Căpitan Popa 60 b., 
loan Lengeru 1-60 b., Ioan Socaciu 1 cor. 
Pavel 1-80 b. Cu totul 19 cor. Primescă 
marinimoșii donatori și în deosebi stimata 
conferențiară domna Maria B. Baiulescu 
cele mai vii mulțăinite pentru interesul 
arătat față cu studenții noștri săraci. — 
Direcțiunea școlelor medii gr. or. rom.

Procesul lui Hermann Scliroff. Din 
Tergul Mureșului i-se anunță diarului „B. 
H.“, că adi 15 Decemvrie n., se va per- 
tracta înaintea Curții cu jurați de acolo 
procesul de pressă intentat d-lui Herman 
Schroff fost redactor la „Kr. Zeitung".

Afacerea Korodi - Kubik. „S. D. 
Tageblatt" din Sibiiu primesce din Buda
pesta soirea că în urma refusului lui Ko- 
rody, de a subscrie o declarație, că se 
supune necondiționat și fără critică’ deci- 
siunei consiliului de onore, secundanții sei 
Schmiedt și Landgraf s’au retras. Korodi 
a renunțat la satisfacția așa numită con
diționată.

0 păreche amorosă înghețată. Mi- 
livoi Lukity era unul din cei mai voinici 
feciori șerbi din Brestovaț. Milivoi iubea 
pe fata bogătanului Stevo Bojici. Părinții 
inse se împotriveau căsătoriei și cei doi 
amoroși hotărîră se fugă împreună. Intr’o 
nopte s’a urcat într’o căruță și p’aci ți-e 
drumul. Aveau de gând se stea câte-va 
dile ascunși la un prietin din comuna ve
cină și apoi se se întorcă erășî. In întu- 
nerecul nopții însă greșind drumul, au 
cădut într’o rîpă și căruța peste ei. Ne- 
putendu-se libera, au înghețat acolo amân
doi și a doua <ji i-au găsit morțî.

Representație la Câmpulung. Prie
tinii și admiratorii din Câmpulung ai lui 
Marion vor da în același oraș, în onorea 
talentatului (jiarist, o representație extra
ordinară, Mercurî 4 Decemvrie al cărei 
întreg program e alcătuit numai din scrieri 
de ale agreatului publicist. Se vor juca: 
TalmeșBalmeș, comedie farsă într’un act 
și în versuri și Taman la puni l „apropont 
de mahala într’un act“, care a obținut un 
mare succes pe scenele teatrelor din Bu- 
curesci și Ploesci. Se vor recita și versuri 
ca: Vedi de tine, Jour-fix, Nani-Nani etc.

Averea Kulturegyletului. In ședința 
lunară a comitetului nKulturegylet“-ului ți
nută la. 12 Decemvrie în ClușiO, cassierul 
a raportat despre starea averei. Conform 
acestui raport „Kulturegylet“ul maghiar avâ 
la sfîrșitul lunei trecute o avere de cor. 
2,825.438, bani 17.

Boiceff trăesce. Foile unguresc! 
aduc, sc-irea, cum-că Boiceff, căpitanul 
bulgar, care omorîse mai anii trecuți pe 
fata Ana Simon, în urma căreia la inter
venția diplomatică din partea Austro-Un- 
gariei fu condamnat la mdrte și spânzurat, 
n’ar fi foăt spânzurat în realitate, ci s’ar 
fi făcut numai un simulacru de spânzu- 

rare, așa că Boiceff ar fi scăpat și tră
esce în Budapesta, ocupându-se cu escro
cherii în stil mare. Cea mai recentă es
crocherie a lui Boiceff ar fi falsificarea 
unei polițe, pe care un analfabet bulgar 
ar fi scomptat’o la o bancă din Bucuresci 
Polița este de 200.000 lei și era falsificată 
pe numele unui bulgar cu numele Iricef. 
Analfabetul, care a scomptat’o fii prins și 
a mărturisit, că el nesciind scrie a avut 
de complice pe Boiceff. Doi detectivi 
bulgari s’au dus la Pesta și pe urmă Ia 
Berlin se caute pe căpitanul spânzurat 
nespânzurat.

Spargerea ghețurilor de pe Du
năre. Tote personele interesate la Galați, 
Brăila și Sulina în afaceri maritime, aș
teptă cu o mare euriositate și interes re- 
sultatul încercărilor de spargere și oură- 
țirea ghețurilor de pe Dunăre, cari vor 
începe a se face dilelele acestea de va
porul „Brise glace", care a fost angajat 
la Odessa într’acest scop. Astădi — cjice 
„Cronica" — pentru prima oră se fac 
asemenea încercări pe o basă seridsă și 
cu ajutorul unei „brise glace". Vedând 
distanța între Sulina și Brăila, adecă HO 
mile englese, și multele strîmtori dintre 
Sulina și Tulcea și având în vedere cur
bele numerose aflătore în Dunărea de jos, 
multă lume crede, că lucrurile vor fi za
darnice, der interesul în general este de 
dorit, ca încercările să reușescă, pentru-ca 
comerțul țârei se nu sufere prea mult.

Ciainării românesc! în Chicago. 
Nu de mult s’a deschis în Chicago un 
restaurant și o ciainărie cu firma „La Ro
mânul vesel", cinci cenți porția de ceaiu. 
Pe firmă se află un ceaun (căldare) cu 
mămăligă, din care ese aburi și pe care 
o mestecă un țăran român. In fie-care di 
o mulțime de curioși se învîrtesc în jurul 
acestei cianării, fdrte originară pentru ei. 
Tot în Chicago s’a deschis și o bărbierie 
cu firma la „Briciul românesc.“ Corespon
dența din Chicago, în care se vorbesce 
despre cele de . mai sus și care a apărut 
în „Patriotul’1 aduce și răspunsuri la în
trebările primite de la Evreii din România 
de cătră rudele lor emigrate în America. 
E caracteristic, că Evreii din Chicago fac 
reclam pe firmele lor cu țăranul român 
care-șl face mămăliga și că se dau acolo 
de Români.

Greva din Marsilia. O bandă de 
lucrători din port, cari se află în grevă, 
a oprit pe piața Jolliette o căruță cu 
cărbuni. Agenții poliției intervenind, au 
fost loviți și dați jos. Un comisar a fost 
rănit la față. Gendarmeria a șarjat și a 
respins pe manifestanți, arestând vre-o 
15 individ! armați cu cuțite. Manot.secre
tarul sindicatului lucrătorilor din port, a 
fost arestat. — Un meeting de opt mii 
de marinari și hamali a aprobat o mo
țiune contra guvernului și a jurat să con
tinue lupta pănă la extremitate, întrebuin
țând violența la cas de nevoie. Trupele 
au fost mobilisste în port.

Un om care se îngropa singur. In 
Baltimore s’a găsit de cătră păzitorul unui 
cimitir, un om care se băgase într’un 
mormânt săpat de curând, pentru un mort. 
Individul era îmbrăcat galant. întrebat ce 
caută acolo, a declarat, că el vre să se 
îngrăpe singur și că nu-i trebue ajutorul 
nimănui. Făcându-i-se perchisiție s’a găsit 
la el o scrisdre în care se spunea: 
„John Dob; mortîndiua de 4 Octomvrieu. 
A fost pus imediat în libertate, cu tdte 
că trebuie să fi fost nebun.

O delegație a birjarilor din Bu
curesci s’a presentat d-lui primar al Ca
pitalei, cerând să oprescă societatea de 
tramvaie de a mai arunca sare pe stra
dele străbătute de liniile de tramvaie, căci 
caii contracteză aricelă la piciăre. D-l 
primar a promis delegațiunei, că va in
terveni.

Pomi de Crăciun. Oficiul silvic din 
Brașov aduce la cunoscința publicului, că 
de Mercur! 17 Decemvrie începând în 
curtea edificiului magistratului (Str. Porții 
Nr. 53) se vând pomi de Crăciun. Prețul 
pomilor este 25 bani de metru.

Reuniunea fem. rom. pentru ajutorarea 
veduvelor
Brașov, 2/15 Decemvrie.

Sâmbătă în 30 Nov. st. n., diua S-tului 
Andreiu, și-a ținut Reuniunea femeilor ro
mâne pentru ajutorarea veduvelor serace 
române din Brașov și Sâcele adunarea ge
nerală, în sala festivă a girnnasiului nos
tru românesc sub presidiul d-nei Balașa 
Blebea, presidenta Reuniunii.

Ca de obiceiu în Brașov, s’au întru-, 
nit puține dame la adunare.

După deschiderea ședinței secretarul 
Reuniunei d-l Dr. I. Blaga a cetit rapor
tul despre activitatea comitetului din anul 
espirat. Acestă Reuniune, grație zelului 
membrelor din comitet, desfășură — după 
cum s’a putut vede din raportul general 
al comitetului—o activitate fruradsă. A îm
părțit ajutore la 48 văduve sărace și a 
putut adauge și la fond suma de cor. 
1073.82 Fondul a ajuns cifra de 19341.34. 
Acest fond constă din scrisuri fonciare 
„Albina", scrisuri fonciare urbane de Bu
curesci 5°/0 și din depuneri.

Anul acesta s’au înscris 4 membre fun- 
datore, solvind, taxa de 50 corone și anume : 
Maria Burduloiu, Reveica Pascu, Maria V. 
Popea (Săcele) și o damă din Brașovul- 
vechiii, care vre să rămână anonimă. Mem
bre ordinare, cari și-au achitat tacsa, au 
fost anul acesta 83 din Brașov și 32 din 
Săcele. Din Săcele au fost anul acesta 
ca nici o dată.

In timpul din urmă se micșorase 
adecă de tot numărul membrelor din Să
cele. Erau cam la 10; apr pe numai din 
Satulung. Tomna acesta s’au presentat în 
persdnă două membre din comitet, dom- 
nele Virginia Vlaicu, cassieră, și Olilia Bidu 
vicepreședinta Reuniunei, stăruind pe la 
fruntașele din Săcele, ca să se facă mem
bre. In chipul acesta au ■ și încassat 157 
corone. Adunarea generală a și exprimat 
mulțămita sa numitelor domne.

Domnul Nicolae Mocanu, comerciant 
în Brașov, este un bun apreciator al sco
pului Reuniunii acesteia. D-sa dă comi
tetului în fiecare an 40 cordne, ca să le 
împartă între văduve săi ace. In domna 
Elena Mocanu Reuniunea a pierdut pe o 
zelosă membră în comitet.

Despre mișcarea cassei în decursul 
anului expirat și despre starea averei cu 
sfîrșitul anului, în detailurile sale a rapor
tat domna cassieră Virginia Vlaicu.

Adunarea generală a primit budge
tul presentat de comitet cu 1500 cordne 
Ia încasări, tot atâtea la cheltueli.

Pentru censurarea socotelilor anului 
viitor și pentru scontrarea cassei, s’a ales 
o comisiune, în care fac parte ddmnele 
Zoe Damian, Elena Dr. Mureșianu, și Elena 
Blebea.

Fiind în vacanță două locuri în co
mitet, adunarea generală a ales pe d<5m- 
nele Maria Maximilianu din Brașovul- 
vechiu și Paraschiva Vlaicu din Scheiu.

Verificarea procesului verbal s’a în
credințat domnelor Efrosina Axente Sever 
si Elena Blebea.

X.

Avis meseriașilor români,
(în special croitori, măsarl, cismarl și ferarl).

Comuna Buzae cu centrul Intorsu- 
ra Buzăului, constă din 1100 familii ro
mâne. escepție câțiva jidani. Nu posedă 
un maestru adevărat, ci numai câte un 
„meșter-strică".

Din acest motiv apelez, avisând pe 
acei tineri români, cari au pregătirile ne
cesare, să nu întârdie a-și ocupa.locul de 
esistență cel mai sigur, ci să grăbescă a-și 
deschide aici ateliere, fiind și aceea con
statat, că ori-ce minut de indiferentism 
este spre dauna măeștrilor și nemului nos
tru, de ore-ce și aici întârdiind ne vor pre- 
merge streinii, fiind în câtva studiată ces- 
tiunea.

Voiiî mai reveni.
Intorsura Buzeului, Noemvrie.

George Zaharia, 
învățător.

Literatură.
„Sybaris* Roman de Ioan Adam 

Editura autorului. Bucuresci 1902. Tipo
grafia diarului „Cronica* Toma Basilescu. 
Strada Casărmei Nr. 89. Prețul 3 lei.

D-l Ioan Adam este unul din tinerii 
și productivii autori români de peste Car- 
pați. A publicat până acuma „Leagănul 
viselor" (poem dramatic în prosă) „Flori 
de câmp" (nuvele) „Pe lângă vatră" (pilde 
și glume țărănesc!) „Povestea unei șovăiri 
(trilogie), „Rătăcire" (roman), „Sybaris" 
(roman), a treia parte a trilogiei „Din 
umbră" este în preparație și autorul mai 
anunță că va publica în curând o simbo- 
lisare feerică pentru teatru sub titlul „Prin 
vremuri*.

Sybaris a fost un oraș vechili în Ita
lia (Lucania), colonie achaiană, distrusă la 
anul 510 a. Chr. celebră prin moliciunea 
locuitorilor, care a devenit proverbială. 
Romanul lui I. Adam, care a fost publi
cat întâiu în foiletonul diarului „Cronica11 cu
prinde pe 320 pagini 8° zugrăvirea rela
țiilor sociale ale poporului din România. 
Intru cât corespunde conținutul titlului, se 
va pute vede din o analisă mai detailată, 
a romanului, despre care relevăm de ocam- 
dată, că este dedicat ca omagiu de stimă 
d-lui Spiru Haret, actualul ministru al in- 
strucțiunei publice din România.

„Suppleoc Libelhts V alachorum*, 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și AdamcvicI în 
numele poporului român din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românâseă 
făcută de profesorul Dr. E. Dăuvnu. Un 
esemplar broșat oostă 1 coronă (-}- 5 b. 
porto).

„Cartea Durerii* de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francos de Iacob N<- 
c.olfscu,, editura lui Dr. E. IDianu. Timișora 
1895. O cărticică de mângăere sufletâscă, 
care costă legată 3 cordne (plus 10 bani 
porto).

„Cuventări bisericesci de Mas
sillon* traduse din originalul tranoes de 
loan Genț protopop gr.-eat. român al diecesei 
de Oradea-mare. — D'-ja la 1898 apăruse 
în Oradea-mare cart°a cu titlul de mai 
care cuprinde 17 predici de ale vestitu ui 
orator ecles astic frances. Pr-dioile sunt 
împărțite de traducător după anulbis^rpesc 
rdsăriten. și fie-c>re <-ste pusă la acea Du ni- 
neoă sân sărbftt.6re, cu a oărei evanghe ie 
se potrivesc^ predica. Un volum elegant de 
peste 400 pagini în 8° cj portretul mi 
Massilon. — Tr«duc"reH se distinge prin- 
tr’un limhag 0. ale?. — Prețul 5 cordne (6 
Lei 50) plus 30 baul porto.ULTIME SG1R1.

Sofia, 15 Decemvrie. Principele 
Ferdinand al Bulgariei, cu ocasiunea 
aniversării a 25-a a luării Plevnei, 
a adresat Regelui Caro! o depeșe, 
prin care reamintesce vitejia arma
tei române, asigurând pe Regele 
României de recunoscința vecinică 
a poporului bulgar.

Tot cu acesta ocasiune pressa 
bulgară reamintesce victoriile repor
tate de armata română pe câmpu
rile de bătaie ale Bulgariei. ț)iariil 
„Novdnevnic* cjice, că fără bătăliile 
de la Grivița și de la Plevna, Bul
garia n’ar esista astăcji.

NECROLOG. Dr. Alesandru Pop și 
soția Camilla n. Nistor ca părinți, Valeria, 
Camilla, Alesandrip Eugenia și Adrian ca 
frățiori cu mare jale fac cunoscută înce
tarea din vieță a preaiubitei și neuitatei 
fiice resp. soriore Sabina Pop, elevă în 
cl. VII. urmată în 12 Decemvrie st. n. la 
10l/2 dre sera în al 14-lea an al etății. Ră
mășițele pământesc! ale scumpei defuncte 
vor fi așetjate spre odihnă întru sperarea 
învierii în cimiterul comun, Duminecă în 
14 1. c. la 2 ore d. p. Fie-i somnul lin și 
amintirea binecuvântată.

Blașiu, în 13 Decemvrie 1902.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia Â. Mureșianuu 
din ffirațov, 

se pot procura următ6rele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

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

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

rațională, de Dr George Maior, profesor 
ae agricultură la șcdla snperioră dela F'e- 
r strâu și la Seminarul Nifon Metropoli- 
t il din Bucurescî. Cartea cuprinde jpatru 
volume):

Vol. I Agrologia, a6u Agricultura 
gea-rală. 34 cb'e de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agrioultură al României cu de- 
cisia Nr 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II. Fitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 3' cole de tipir cu 
2< 2 figuri în text. Carte prem ată de Aca
demia Română cu pr- miul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 cu'tine.

Vol. III. Zootechnia, sâu Cultura ge
nerală și specială a v.telor cornute, dim
preună ou lânărie și lăptăria 49 cole de 
tipar ou 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, s6u or- 
ganisațunea și administrarea moșiilor mart 
și mici. Costă 8 cortine.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
b -see esențial de luorările de acest tel 
apărute pănă acuma în lim a și litera ura 
română prin aceea, oă este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care trateză iote cesiunile cele mai 
mari ca și pe oele mici privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
soiinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cel» mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru șoolele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, învățător la șcbla 
priticipaă omână diu Lăpușui-Unguresc. 
Edițiuuea a doua. Prețul 60 b. (pl. & b. 
porto.)

De pre influința împrejurărilor asupia 
a țiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamar, k, 
d- Panaite Iosîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. portu.

România agricolă, studiu economie de 
Dr. George Maior protesor de ag iiultură 
ș. fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto; „Sărac în țără săracă". Etânes u. 
Prețul 2 cor. plus iu b. porto.

Însoțirile de credit împreunate ou 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură d n comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-j-țiporto 
20 buni.)

Călindarul Plugariului.
A apărut și se pbte procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugariului11. Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

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

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

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

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite ^povețe'1, apoi 
„Diverse11 și în fine „Anecdote și Glume".

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

Cursul la bursa din Vîena.,
Diu 13 Decemvre n. 1902

Reota ung. de aur 4°/0 ...................  120 25
Renta de corone ung. 4°/0 . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4I/2c'/o •
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0. 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I.
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale croate-slavone . 
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 101.15 
Renta de argint austr......................... 120.70
Renta
Renta
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.50
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 701.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 667 — 
NapoleondorI , ............................ 19 08
Mărci imperiale germaue . . . .117.07'/2
London vista............................ 239.40
Paris vista....................................95.25
Rente austr. 4% de corbne . . 95 20
Note italiene ..................................—.—

17 95
90 85
97.95
98.50emis.

. . 200 —

. . 156.40

.. .101 25

de hârtie austr. . 
de aur austr. . 
din i860. . . .

din 10 Dec. 1902.

Cursul tasurilor private

cump. nde

Basilica...................................... 18 75 19 75
Credir. ...................................... 434.- 438 50
Clary 40 tl. m............................ 187.— 200 —
Navig pe Dunăre..................... —.— —
Insbruck ...................... 87.— 89(0
Krakau...................................... 76.— 78.—
Laibach...................................... 75 — 78 50
Buda........................................... 180.- 200.—
Pa'fly........................................... 182. 186.-
Crucea roșie austriacă . . 54 80 i5 80

„ ,, ...................... 26 60 27 60
„ „ ital...................... 27.95 28.25

Rudo.f..................................... 70 — 7S-
Salm........................................... 242.— 246.— ,
Salzburg...................................... 76.- 7-’.-
St. (lenois ........................... 245 — 265. -
St.auislau ........................... 77 — 8 ■ -
Tnentine 4’/20/n *00 m. c. . 428 - 433 —

„ 4"/„ 50...................... 42 ■ 44 —
Wa Idstein................................. b8.— 71

„ de 10 franci . . . 31- 34 -
Banca h. ung. -1°/,, .... —.— —

Nr. 265. —1902.

Galbeni „ 11.20 n 10.30
Lire turcescl ,, 21.40 n 21.50
Ruble RusescI „ 2.54 n —.—
Mărci gennaue „ 117.25 w —.—
Scris fonc.Albina 6% 101.- n 102 -

Cursul pieței Brașov.
Din 13 Decemvre n 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 „ 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 „ 19.07

Abonamente la 
„Gazeta. Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

(mserțiuni și reclame) 

saant a se adresa atștosorăesiaî 
auSminîsiira.'ftâMni. 9n cașul jdj- 
Micării misws anuncits mai muB 

«8® odată se face scăderaaemt 
care cresc® cu cât putibcarea 
se face mai ii® muSte-oH.

Admhistr. „Gazetei Trans/

14?0 1902
văgrh. szăm. Arveresi hirâetmeny.

Alulirt birbsâgi vâgrehajtb az 1881. evi LX t-cz. 102. § sa brtel- 
mâben ezennel kozhirrb teszi, hogy a brassbi kir. tOrvenyszfk 1902. evi 
10464 p. sz. vbgzese kbvotkeztâben Puseariu Jbzsef iigyvbd âltal kâpvi- 
selt „Albina1 tak. pânzt ea bit. int. javâra Rozsondai Jbzsef ellen 720 
kor —fii. a jâr. erejeig 1992 evi November ho 22-6n foganatositott ki- 
elegitesi vbgrehajtâs uțjân lefoglalt 6s 977 kor. — filtre becsult. kovet- 
kezd ingbsâg-k u. m.: hâzi butorok stb. nyilvânos ârverâsen eladatnak.

Mely ărverâanek a brassbi kir. jbirdsâg 1902 ik 6vi V 1718/2 sz. 
vegzese folytân 720 kor. — Bl. tokekbveteles, ennek 1902 bvi aug. hb 
4 napjâtol jârb 6% kamatai, '///o vâltd-dij bs eddig Osazesen 122 kor. 
75 fillhrben biroilag megâllapi'tott koltaegek erejeig alperes lakâsân 
Krizba kozsâgbben leendb eszkbzlesbie 1902 evi deczember ho 30 il< nap- 
jânak delutâni 3 6r?ja hatâridoiil kitiizetik. ha ahboz a venni szâudbko- 
zbk oly megjcgy. hsșel hivatnak meg, hogy az erintett ingosâgok az 
1781 evi LX. trv.-cz. 107. es 108 §§ ai 6rtelmebeu khszpbnzfizetes mel- 
lett a legtobbet igârOnek becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elâtverezendO ingos^gokat rnâsok is le ^s feiulfog- 
laltattâk es azokra kielegitesi jogotnyertek volna jelen ârverăs az 1881 
6vi LX. t.-cz. 120. §. ertelmhben ezek javâra is elreudeltetik.

Kelt Brasso, 1902 hvi deczember h6 10 ik napjâu.
Tanko Jânos,

1—1.(775) kir. bir. vegrehajto.

iAO

„Cartea Plugarilor*1 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, c’escerea vitelor11 etc. scrisă de loun 
Georgescu. 90 pag. Form. 8" costă 60 b. 
(-ț- 6 b. porto).

„StupărituP, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, de 
Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte 
de 154 pag. format mare 8" Prețul cor. 
1.60 (ou posta c ir. 1.70)

Grădina de leg "me, de loan 1 
Negruțiu, profesor în Biașiti. Pentru popo
rul nostru, scrierea d lui orof. Negruțiu, e 
de cel mai mare folos practic. Costă 50 b. 
(pluș 5 b. norto).

Vinuri dinpome, de Gr. ijalip 
prof. Este o carte în care se dau esplicați 
și învățături amănunțite asupra modului 
cnm este a-se face tot felini de vin din 
felurite pome. Prețul 40 b. (cu posta 45 
bani.)

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

Imbunătățrea stării șatenului, de Gr. 
G. Peucescu. Prețul 50 bani (plus porto 5 b.)

„Cultura și îngrijirea grâului11, de I. 
F. Negruțiu. Pr. 14 b. (plus porto 5 b.)

„Economia11, pentru școlele poporale, 
de Teodorii Roșu. Prețul 60 bani (plus 
porto 5 b.)

„Buna chivernisală-1, de Teodor V. 
Păoățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.)

W* „Gazeta Transilvaniei“ 
ounumSrii’ a W fii. se vinde 
la librari, și Nic. I. Ciurcu 
la Eremba* Hsîjoțn. 'Wi

Bursa de Bucurescî
di i 11 Dec 1902

V n I o r ă
—1 <(D

32

Scad. i
cup.

Cu 
bani 
£ata

Renta amortisabilA •:o/o fpi.-Oct 98.*/,
„ „ Impr. 1892 . . 5 i, Ian.-lnl. 99 >/2
„ „ din 1893 . . . 5„ « 55 99.A
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 ii Apr.-Oct.
„ „ Impr. de 32*/, mii. lan.-im. 87.'/,
„ „ Impr. do 50 mii. . 4 „ 51 5) 87?/.
„ „ Impr. de 2 <4 m. 1890 4 „ n J5 88 'A
„ „ Impr de 45 m. 189L 4» 55 n 88.—
„ „ Im de 120 mii. 1894 4 „ 88.—
„ „ Imnr de 90 mii. 1896 4 „ 11 D 86?/.

Oblig, de Stat (Con v. rurale) Mai-Nov. 86.-A
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10
„ comunei Bucurescî 1893 5% Ian.-lnl. —. —
„ „ „ din 1884 & » Hai-Nov. —,—

din 188« " Iun.-Dec. —■
n n si din 1890 & „ Mai-NOY.

Scrisuri fondare rurale . . . 5 n Iaa.-lul. 101.—
Scris, fonciare rurale din 1890 n n 90?/.

„ „ urbane Bucuresc • H >» 89.—
,, „ „I așî.

Oblig. Soc. de basalt artificiali
b„
6 „

55 11

55 D

82.—

v.;n. — .—
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 5CXi 150 v.
Banca Nation, uit. iv. 86.— 5C0 într. v. ---1
Banca aîiicclă. . 500 150 v. 21'5
Daca-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 29.-
Naționala de asig. uit. div. lei 43 2(10 136.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 390.-
Soc. rom. de coustr. uit. div. 15 1. 250 385.-
Soc. rom. de hâriie uit. —.— 100 — 4—
..Patria" Soc. de asig. uit. 4 l(i 100 _ ._
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 >1 152» n „ » *• em u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. <1. 60 1. 300 —,__
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 1 1000 51 5) —.—
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —e—
20 franci aur . . — —,__
Fabricile Unite de gazose. . . 12

S c o m p t ti B- I:
Banca na;, a Rom. 5u/„ Paris 3%
Ăvansurl pe efecte 6 „ P tersburg 6°/n
Banca agricolă 9-10% Berlin •'%
Casa de depuneri o’/? Belgia 3-
Londra .... 3 - Elveția • 3*/a
Viena...................... 3’/3

-a?

fi

'ANj

I

fi

i

||1

mai

A. Mureș ran 

Brașorv, Termal latiaStai i^r.
Acest stabiliment este provedut cu cele

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put£ esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IIMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SC1INȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-A-TXT’T’S.

FOI pWodice.
BILETE DE* VJSITĂ

MEERITS FORMATE.

program£elegaete. 
BILETE DE LO&OD8A ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWiimrÎL’Bii.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

* 
f

i 
c s

> 
I

»
>
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri

Compturl^ Adrese, 
Circulare, Scrisori.

in lolă măzrimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
RESTAURANTE.

PREJURI-CURENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE mORMENTÂKI. 
se primesc în biuroui

Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.
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