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Urmările campaniei teroriste.
Am eh8 nu numai odată, că șo

vinismul violent, care de mult timp 
s’a dedat a terorisa tot și pe toți, 
întru cât stau în calea poftelor lui 
nerealisabile și nebune, lucrâză însuși, 
mai mult chiar ca oposiția ce-o în
tâmpină, pentru-ca se deschidă ochii 
lumei din afară asupra adevăratei 
sale' naturi și a stărilor deplorabile, 
ce le-a creat, de când a ajuns se di- 
rigeze spiritele în sînul elementului 
dela putere, după ideile și capri
ciile sale.

De când cu gona, ce s’a între
prins la inspirația și îndemnul aces
tui șovinism în contra pretinșilor 
agitatori șvabi din Bănat și sași din 
Ardeal, s’a creat în Germania, unde 
a prevelat prietinia pentru Maghiari, 
un curent antimaghiar, care începe 
se cucerescă tot pe mai mulțl și din 
tabăra celor ce se țineau de lozinca 
politicei oficiale de stat germane și 
n’aveau ochi și urechi pentru sufe
rințele Germanilor din Ungaria.

Urmăririle și condamnările pu
bliciștilor germani au făcut mai mult 
pentru stîrnirea interesului, ce se , 
slăbise așa de mult în Germania față i 
cu conaționalii din statul ungar, de
cât tote articolele și corespondențele 
publicate în timp de trei-c[eci de am 
prin unele c|iare germane din Bava
ria, Saxonia și Prusia.

Procesele de pressă, cu pedep
sele, ce le-au urmat, i-au făcut pe 
cei din Germania se cerceteze lucrul 
mai de-apr6pe, să cumpenâscă fap
tele și judecarea lor, și să tragă re- 
sultanta.

Astăcjî nici un supus german 
din câți se ocupă și de cele ce se 
petrec în interiorul Ungariei, nu 
mai stă la îndoială, că ceea-ce li-se 
ia în nume de rău Germanilor din 
Ungaria, este, că țin la germanismul 
lor și vor se-șî păstreze intactă 
limba și cultura lor germană. Toți 
se conving din ce în ce mai mult, 

că învinuirea de agitațiune în contra 
legilor și a statului derivă tot numai 
din același isvor.

Vedurăm cum au fost înhățați 
de cătră estremi mai ales deputății 
sași din Brașov Korody și Dr. Lurtz.

Ei sunt luați la ochi ca presu
puși agitatori, unul, iiind-că scrie din 
când în când la câte-va foi germane 
din afară, celălalt, fîind-că la totă 
ocasiunea îșl accentuâză alipirea că
tră limba și naționalitatea sa ger
mană, amândoi peste acestă, fiind-că 
sunt suspiționațl a sta în legătură și 
cu mișcarea naționalistă dintre Șvabii 
din Bănat.

Seim cât de crud a fost atacat 
cțilele acestea deputatul Korodi în 
cameră.

Cea mai nouă „afacere" a pri
vit pe deputatul Lurtz, față cu care 
s’a făcut arătare în scris la comisia de 
incompatibilitate a dietei, că „uresce 
pe Maghiari", că „este un trădător 
al statului", că agită în contra unei 
legi sancționate și că prin urmare 
esistă contra lui cas de incompati
bilitate.

Comisiunea amintită a luat in 
disensiune acestă arătare în 10 1. c. 
și cu ocasiunea acesta s’a presentat 
înaintea ei și deputatul Lurtz ținând 
un discurs, prin care i-a succes a 
demasca uneltirea pusă la cale în 
contra lui.

Comisiunea de incompatibilitate 
a, trebuit se-1 achite din simpla causă, 
că arătarea n’a fost basată nici pe 
lege, nici pe fapte.

Rămâne însă acesta discusiune, 
despre care aducem amănunte la alt 
loc, o nouă constatare viuă și neîn- 
doidsă, că șovinismul atacă fără te- 
meift, și că scopul lui nu e decât 
terorisarea brutală.

Din dietă. In ședința de Sâmbătă, 
a dietei au venit la ordinea dilei petițiile 
a vre-o 20 de comitate, cari cer desfiin
țarea așa numitelor legi difamante pentru 
Thokoly și Rakoczi și pretind în același 

timp se se inarticuleze meritele lui Lu
dovic Kossuth și ale honvedilor din 48. 
Ministrul president Szell a declarat, că se 
va ocupa cu cestiunea readucerei în țeră 
a osemintelor lui Rakoczi. a rugat însă 
camera se nu-1 acuse, decă nu pdte con
simți cu celelalte părți ale petițiilor. Le
gile din 1687 și 1715 privitdre la Tho- 
koly și Rakoczi le-a șters deja fie-care 
Maghiar în inima lui. Aprecieză meritele lui 
Ludovic Kossuth și dice, că nu este nimeni 
care se stimeze mai mult memoria lui 
Kossuth, — nu pdte împărtăși însă dorința 
petiționarilor, din causă că Kossuth s’a pus 
în contradicere cu constituția țării și cu 
ordinea sucesiunei la tron, când în 1849 a 
enunțat detronarea casei de Habsburg.

— Bine a făcut! strigă Barta Odon.
— Și adi ar trebui se se facă! se

conda Lengyel Zoltan.
Szell face atentă camera, să nu tur

bure armonia pacinică dintre rege și na
țiune și se nu facă politică de senti
mente.

Din România.
Respins la mesagiul tronului.

In camera română, s’a încheiat desbaterea 
asupra răspunsului la mesagiul regal. textul
acestui răspuns, care a fo«t primit de majoritate 
și care a fost redactat de d-1 Em. Porumbaru, 
raportor:

Sire!
Adunarea deputaților, recunoscătore 

pentru cuvintele căldurdse cu cari Majes
tatea Vostră a binevoit a saluta deschide
rea celei de a doua sesiuni ordinară a 
corpurilor legiuitdre, își face o datorie de 
a depune și de astă-dată la piciorele tro
nului espresiunea sentimentelor sale ne
strămutate de respectudsă iubire și de pro
fund devotament.

Sire!
Deosebita solemnitate cu care Majes- 

tatea Vostră, împreună cu țăra întrăgă, a 
serbat astă-primăvară aniversarea de un 
pătrar de secol a răsboiului independen
ței, este o dovadă viuă, că recunoscința 
și venerațiunea poporului român pentru 
eroii luptelor gloridse din 1877 cresc tot 
mai mult cu cât ne depărtăm, în cursul 
timpului, de data acestui mare eveniment 

istoric. Fastele patriei vor păstra cu sfin
țenie amintirea dilelor memorabile în car! 
Majestatea Vdstră, cu credință în geniul 
României și în virtuțile strămosescî ale 
acestui popor, V’ați pus în capul bravei 
nostre oștiri și ați ridicat la înălțimi ne
cunoscute fala neamului nostru. Națiunea 
română nu va uita nici-odată, că prin vic
toriile câștigate pe câmpul de bătălie și 
ou prețul dilelor Vdstre atât de scumpe 
ei, ați făurit neatârnarea statului român, 
realisând astfel ultima dorință a adunărilor 
ad-hoc și aședând pe temelii de bronz 
viitorul regat al României.

Permiteți, d»r, Sire, adunărei deputa- 
țilorj espresiune fidelă a sentimentelor na- 
țiunei întregi, ca celebrând amintirea aces
tor fapte mărețe, cari au aruncat o stră
lucire atât de viuă asupra domniei Majes- 
tății Vostre și cari au înălțat statul român 
la posițiunea și rangul pe care le ocupă 
astădi în concertul statelor europene, se 
asigure pe Majestatea Vdstră de recunos
cința, devotamentul și iubirea de cari țera 
este însuflețită pentru suveranul ei.

Sire!
Călătoria Maiestății Vdstre în Bulga

ria și primirea căldurdsă ce 1-s’a făcut din 
partea Principelui și a poporului bulgar, 
au dat serbărei evenimentelor de acum 
25 ani o semnificare deosebită. Adunarea 
deputaților a vătjut, cu o viuă mulțumire, 
manifestarea sentimentelor de recunoscință 
pentru România, constatate de Maiestatea 
Vdstră cu prilejul acestei călătorii, și ea 
este încredințată, că aceste sentimente vor 
întări relațiunile prietinescî, cari trebue să 
domnescă între ambele popore. Astfel în
trevederea de la Rusciuc și Plevna, pe 
locul chiar unde armatele aliate ruso-ro- 
mâne, sub comanda supremă a Maiestății 
Vdstre, au decis sdrta răsboiului și au 
^reat Principatului vecin o situațiune mai 
bună, pdte fi considerată, cu drept cuvânt, 
ca o continuare a bunelor legături de ve
cinătate dintre cele două țări.

Adunarea deputaților, Sire, ține a Vă 
încredința, că pretutindeni unde Majesta
tea Vdstră a pus piciorul în cursul aces
tei călătorii, națiunea română s’a simțit 
cu inima și cu gândul alături de Majesta
tea Vdstră.

Sire!
Națiunea romândscă a primit cu fe

ricire înalta asigurare ce i-se dă prin me
sagiul regal, că raporturile nostre cu tdte 
statele sunt din cele mai bune. Ea este 
încredințată, împreuuă cu Majestatea Vds-
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Domnișora Perle.
Ee Guy de Maupassant.

Ce ideiă ciudată fu și aceea, de a 
alege pe dotnnișdra Perle regina bo
bului?*)

*) Regina bobului (Reine de feve).La boboteză se 
face o serbare familiară. Acela care găsesce în bucata 
sa de prăjitură seu cozonac bobul care s’a pus în 
alua , este ales rege seu regină a bobului, îșl 
alege o suit's, împarte favoruri etc.

In fie-care an petrec bobotăza la ve
chiul meu prietin Chantal. Tatăl meu, 
care era cel mai intim prietin al lui, me 
lua cu sine încă de copil, când îi făcea 
visită. După mortea tatălui meu îl visi- 
tam mai departe și probabil îl voiu visita, 
cât voiu trăi și cât timp va mai exista 
un Chantal.

Chantalescii duc dealtminteri o esis- 
tență ciudată. Ei trăesc în Paris, ca și 
cum ar trăi în provincie.

In apropierea Observatorului au o 
casă cu o grădiniță. Și aici sunt așa de 

isolați, ca Ia țeră. Din Paris, adevăratul 
Paris, nu cunosc aprope nimica. Numai 
din când în când fac câte o călătorie 
lungă pănă acolo. Madame Chantal se 
duce adecă se facă cumpărături. Și acesta 
se face așa: Domnișora Perle, care are 
cheile de la dulapurile din bucătărie (che
ile de la dulapurile cu albiturile le ține 
stăpâna însăși), domnișora Perle declară 
așa-der într’o di, că nu mai este zahar, 

i că conservele sunt pe sfîrșit și că în sacul 
I cu cafeaua se vede deja fundul.

Se dă așa-der alarma contra fometei. 
Madame Chantal inspecteză resturile, face 
note într’un carnet. Apoi scrie nenumă
rate cifre, face socoteli îndelungate și 
discută viu cu domnișdra Perle. In sfîrșit 
cad de acord și se fixeză cantitatea măr
furilor, cu cari se aprovisioneză pe timp 
de trei luni: zahar, orez, prune, confeturl, 
cutii cu linte, fasole, raci, pesce sărat și 
afumat etc. etc.

Apoi se fixeză diua în care să se 
facă cumpărăturile, și când a sosit acea 
di se suie într’o birjă cu galerie, se duc 

; la un comerciant de coloniale, care locu- 
esce dinuolo de pod în cartierul cel nou.

Madame Chantal și domnișora Perle 
fac împreună acestă căletorie, numai ele 
singure, în taină și nu se întorc de cât 
sera, istovite și agitate și scuturate în 
droșcă, a cărei acoperiș este plin de saci 
și pachete.

Pentru Chantalesci, întrâga parte a 
Parisului din colo de Sena constă din 
„cartiere noue“, unde, după credința lor, 
locuesc nisce omeni ciudați, lărmuitori și 
nu prea cinstiți, cari își petrec dilele în 
trândăvie și nopțile în desfrîu, ăr banii îi 
aruncă pe ferestră. Din când în când îșl 
conduc totuși ficele la teatru, la opera 
comică seu la teatru francais, decă piesa 
ce se dă, este lăudată în jurnalul, pe care 
îl cetesce domnul Chantal.

Fetele sunt de nouă-spre-dece și de 
șepte-spre-dece ani, sunt două fete fru- 
mose, mari și vioie, bine educate, încă 
prea bine educate, căci rămân așa de ne
observate ca nisce păpușe. Abia îndrăz
nesc! se vorbesci cu ele, atât de caste 
sunt; ți-e frică, că ți-ai permis prea mult 
față cu dânsele, decă le saluți numai.

Tatăl este un domn fdrte amabil, 
fdrte învățat, cu minte limpede, o ființă 

fdrte cum se cade, der îi place înainte de 
tdte liniștea, pacea, motivul principal, că 
familia lui trăesce într’o nemișcare, ca 
mumiile în mormânt. Cetesce mult, stă 
bucuros de vorbă și se emoționeză. Epi
derma lui spirituală, prin lipsa de contact 
și prin giugiulirea îndelungată, a devenit 
atât de sensibilă, în cât cel mai neînsem
nat lucru îl pdte agita și a 1 atinge du
reros.

Chantalescii totuși au câți-va prie
teni, aleși prin împrejurime cu multă în
grijire. Ei mai schimbă pe an câte-va 
visite cu rudele, cari locuesc la distanțe 
mari de denșii.

Eu prândesc de două-ori pe an la 
denșii: la 15 August și la bobotăză. Acesta 
este o datorie pentru mine tot așa de 
sfântă, ca sfânta grijanie la Pasci pentru 
un creștin.

La 15 August tot mai sunt și alți 
câți-va invitați. La boboteză sunt numai 
eu dspe la masă.

Prândiiu așa-der în acestă <ji, ca în 
tdte dilele epifaniei, la. Chantalescii. După 
obiceiu, sărutai pe domnul și ddmna Chan
tal și pe domnișora Perle și făcuiu înain- 
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tră, că acest resultat se datoresce unei 
politici înțelepte și cumpănite, prin care, 
apărând interesele ndstre naționale, fără 
a jigni marile interese europene, am sciut 
să ne atragem aprobarea și încrederea 
tuturor.

Sire /
Adunarea deputaților este pătrunsă 

de binefacerile politicei de economii inau
gurată de guvernul Majestăței Vdstre. Prin 
o evaluare rațională și prevăcjătdre a ve
niturilor statului, der mai ales prin redu
cerea cheltuelilor și fixarea lor în raport 
cu nevoile reale ale serviciilor publice și 
cu puterile contributive ale țărei, am ajuns 
ca budgetele nostre să saldeze cu esce- 
dente însemnate, âr statul a putut plăti 
cu anticipațiune împrumutul provisor de 
17 milidne, a cărui scadență espiră la 15 
Iunie viitor.

Acestă operă însemnată a însănăto- 
șirei financelor nostre, care trebue dusă 
mai departe, va consolida, în mod defini
tiv, creditul public și va reda tuturor în
crederea în vitalitatea și puterea de des- 
voltare a statului român.

Credinciăsă angajamentului luat la 
începutul acestei legislaturi și pătrunsă de 
eficacitatea politicei financiare adoptată 
de guvernul Majestăței Vostre, adunarea 
deputaților este firm hotărîtă a stărui în 
sistemul cu care a fost alcătuit primul 
budget votat în primăvara anului 1901 și 
a da guvernului, în acăstă direcțiune, tot 
sprijinul de care are nevoie pentru înde
plinirea complectă a misiunei sale.

Ea va studia, cu cea mai mare a- 
tențiune, modificările ce guvernul îșî pro
pune a introduce în legea comptabilității 
publice, în scop de a asigura în viitor 
menținerea echilibrului budgetar și de a 
da excedentelor budgetare o înțeleptă și 
utilă întrebuințare.

Același cald interes îl va arăta adu
narea deputaților și proiectelor de lege 
anunțate de d-1 ministru de finance cu 
privire la modificarea sistemului actual al 
acciselor comunale și la desvoltarea insti- 
tuțiunei Băncilor populare, cari amândouă 
sunt de-o netăgăduită importanță pentru 
economia națională.

Adunarea deputaților se va ocupa 
asemenea cu o vie solicitudine de tote 
măsurile ce guvernul Maj. Vdstre va 
găsi cu cale să ne propună pentru desă- 
vîrșirea lucrărilor întreprinse la portul 
Constanța și pentru asigurarea desvol- 
tărei viitore a comerciului nostru ma
ritim.

Sire,
întărirea și desvoltarea continuă a 

armatei constitue preocuparea ndstră de 
tdte dilele, și interesul ce adunarea depu- 
taților a purtat în tdt-dăuna acestei insti- 
tuțiunî, nu s’a desmințit în nici o împre
jurare. De aceea am luat cunoscință, cu 
cea mai adâncă satisfacțiune, de consta
tarea Maiestăței Vdstre, șeful suprem al 
armatei, că cu toții, conducători și ostașî, 
depun o deosebită sîrguință pentru a rea- 
lisa progrese seriose. Adunarea deputați
lor este în același timp fericită de a afla, 
că direcțiunea ce se urmăresce în propu
nerea și realisarea diferitelor reforme mi
litare, are de scop a face să pătrundă în 
armată convingerea, că ea este nu numai 
apărătdrea ființei Statului, ci și o puter
nică instituție de cultură a poporului. 
Acâstă convingere va mări, de sigur, în 

tea domnișorei Luisa și a domnișorei Pau
lina o închinăciune reverențidsă. Mă în
trebară de o miie de lucruri, despre 
întâmplările nouă de pe bulevard, despre 
politică, ce dice publicul despre afacerea 
din Tonkin și despre ambasadorii noștri. 
Domna Chantal, o damă grasă, ale cărei 
idei îmi fac în tot-dâuna impresia, ca și 
cum ar fi pătrate, încheia ori-ce discuție 
politică cu cuvintele: „Acestea tote sunt 
semînță rea pentru mai târdiu".

Ore de ce mi-a venit mie în gând, 
că ideile domnei Chantal sunt pătrate? 
Nu sciu, der atâta sciu, că ori-ce dice, în 
sufletul meu ia o formă pătrată, se face un 
pătrat mare cu unghiuri simetrice. Sunt 
persone ale căror cugetări mi-se pare, că 
sunt rotunde și că se rostogolesc, ca nisce 
cercuri. Abia au pronunțat o proposiție 
despre o temă ore-care, încep să se ro- 
tăscă numărose cercuri pănă la sfîrșitul 
orisontului. Sunt și dmeni de aceia, cari 
au cugetări ascuțite, der tdte acestea nu 
sunt de importanță.

(Va urma.) 

spiritul armatei ndstre, consciința valdrei 
și a menirei sale în Stat.

Sire,
Adunarea deputaților va acorda gu

vernului Maiestăței Vdstre tot sprijinul 
necesar pentru îndeplinirea grelelor sale 
îndatoriri, animată de dorința ce are, ca 
sesiunea, care se deschide să fie cât mai 
rodnică în îmbunătățiri utile și încăldită 
de cele mai adânci sentimente de iubire 
pentru țeră și pentru Dinastie.

Să trăițl, Sire I
Să trăiescă Maiestatea Sa Regina!
Să trăiescă Altețele Lor regale Prin

cipele moștenitor și Principesa Maria, îm
preună cu Auguștii lor copii I

Din Câmpeni am primit acjî trista 
scire telegrafică despre mortea lui

Mihail Andreica,
unul dintre tribunii cei mai viteji și 
devotați ai lui Avram Iancu, care 
în totă viâța sa, s’a bucurat de stima 
și iubirea conaționalilor sei. Casa lui 
a fost deschisă tuturor celor ce hră
neau în inima lor dorul de a vedă 
poporul român egal îndreptățit și 
respectat în patria sa străvechiă.

In Mihail Andreica s’a stins o 
inimă ce bătea cald pentru sortea 
națiunei sale care-1 jălesce astăcjl-

In veci amintirea lui!
Mihail Andreica s’a născut la 9 

Noemvrie 1827. A răposat în Câmpeni, 
unde trăia retras în cercul familiei, ca 
proprietar. Mihail Andreica scrie d-1 I. St. 
Șuluțiu în „Enciclop. Rom." — a fost cel 
mai vitâz tribun în dstea lui Iancu, în 
urmă prefect în locul lui Buteanu, pe 
care l’a spânzurat Hatvani. Era tînăr de 
21 ani când în luptele eroice ale Româ
nilor din Munții-apuseni, a dovedit în mai 
multe bătălii un rar curagiu. însuși Iancu 
dice într’un decret al seu din Sept. 1849, 
că gloria învingerii asupra lui Hatvani se 
datoresce în mare parte tribunului An
dreica. Vitez în bătălie, a fost uman și 
îndurător cu cei învinși.

Intrând Hatvani la 6 Maifl 1849 în 
Abrud, tocmai pe când Românii și Ma
ghiarii tractau în biserica reformată despre 
condițiile păcii, Hatvani a pus mâna pe 
mai mulți prefecți și tribuni (Buteanu, 
Dobra, Vasilie Moldovan, Mureșianu) între 
cari și Andreica. In 7 Maiu Hatvani a spus 
lui Buteanu, că doi dintre ei trebue să 
inergă la Iancu să-l invite la Abrud. Bu
teanu refusând a merge, s’a dus An
dreica. Prin acesta Hatvani trimise lui 
Iancu la Câmpeni o provocare în scris, 
ca Românii în 24 ore să depună armele 
și să capituleze. Andreica nu s’a mai în
tors la Hatvani, ci împreună cu Iancu și 
ceilalți viteji se puseră în fruntea oștilor 
române, cari au năvălit contra lui Hatvani.

In „Memoriile" sale regretatul prefect 
Vas. Moldovan ne spune, că în diua de 8 
Maiu Iancu cu „Moții" săi a dat năvală 
în contra lui Hatvani, care fu atacat din 
mai multe direcțiuni. Tribunul Andreica 
ocupa posițiune spre Roșia. El a respins 
cu vitejie cele două compănii ale lui Hat
vani îndreptate spre Roșia și la cari se 
aliară Maghiarii din Roșia. „Moții" lui 
Andreica au împresurat o companie a ini
micului și au nimicit-o total. A doua faptă 
eroică a lui Andreica a fost, când în 9 
Maiă 1849 s’a da’t un atac general asupra 
inimicului. Coldna tribunului Andreica a 
năvălit cu atâta putere asupra dușmanu
lui, încât acesta a fost silit, ca în scurt 
timp să se retragă în fugă până dinaintea 
Abrudului.

Andreica era prototipul adevăraților 
„Moți". La nascerea sa primise semnifica
tivul nume de „Ursuț“, nume ce în munții 
apuseni se dă numai nou născuților de 
constituție vigurăsă. Andreica a fost de
corat din partea împăratului Francisc Iosif 
I. cu crucea de aur pentru merite, er din 
partea împăratului Nicolae I. al Rusiei cu 
medalia de argint.

Ludovic Mocsary
despre cestiunea naționalităților.

— Urmare. 9*)  —

*) A se vede n-rile: 251, 252, 255, 256, 257 
o, <>0, 262 și 263.

„Budapesti Naplo" scrie un prim ar
ticol în nr. de la 6 Februarie 1901 despre 
mdrtea lui Miletici: „A murit un trădător 
de patrie; patria pe care a trădat’o, a fost 
patria maghiară, acestă dulce patrie.... 
In contra acestei gloridse patrii a fost 
trădător acel om cu suflet josnic, ale că
rui oseminte se pun acum pe catafalc. In 
inima lui nu era alt-ceva de cât ură nes
tinsă contra acelui pământ, care i-a fost 
legăn și despre care scia, că și cadavrul 
său în putrefacție acest pământ îl va 
primi odinioră în sine.... Paiangenul veni
nos și-a dat suflarea în propria lui mreje. 
Pana ne tremură de scârbă, când pune pe 
hârtie numele lui Svetozar Miletici... ni-ar 
plăcâ s’o înfrânăm, der nici în fața ca
tafalcului nu ne putem suprima sentimen
tele.... Pănă când încă corpul acela întins, 
era cald, a ațițat, a propagat și a organi- 
sat conjurația; pănă când buzele lui pu
teau vorbi, el nu învăța alta, de cât cum 
să fie urîtă patria acesta"....

Permis este să scrii așa? Trebue 
ore să luăm esemplu de la hienele, cari 
scot morții din gropă, pentru a ne mani
festa maghiarismul și patriotismul? Acâsta 
pote fi hiperpatriotism, nici-odată însă 
manieră maghiară. .Ou astfel de cuvinte 
se pdte picura ura nestinsă în inimile 
grav ofensate, er ura acesta se manifestă 
la timpul său în atrocități.

Autorul articolului spune apoi, că 
„pe catafalcul acesta cade totuși pldie de 
flori aici în pământul nostru maghiar.... 
In cât pentru noi l’ar fi putut duce fără 
demonstrație la gropă pe bătrânul trădă
tor". Așteptă în fine de la Sârbii patrio
tici să desavueze demonstrațiile întâmplate 
cu prilegiul înmormântării. Așa sciu însă, 
că zadarnic a așteptat. Acesta o putea sci 
înainte. Este, deci, o rea politică aceea, 
care se manifestă în articolul amintit. 
Miletici, cu iubirea lui înflăcărată de rassă, 
a aflat calea spre inimile Sârbilor, de nu
mele lui se legă pietate. Acesta nu se 
pote nega. Ei (Sârbii) n'au triasul Sze- 
chenii-Kossuth-Deak, ca să susțină cultul 
unor astfel de eroi naționali. Pietatea ori 
că și-a ales bine, ori rău obiectul, nu 
este trădare de patrie. După Verboczy 
trădător de patrie este acela, qui se pu
blice contra statum publicum, erigit, care 
pe față se ridică contra statului. Intre 
acesta și între pietatea arătată, este un 
mare gol.

Etă, astfel tracteză guvernul, parti
dele parlamentare și pressa acestă Gesti
une vitală. Situația devine cu atât mai 
rea, cu cât dureză mai mult. Ceea ce s’a 
svonit despre politica mai conciliantă a 
d-lui ministru-president Szell, nu privesce 
peste tot esența cestiunei. Așa numitul 
șovinism domineză pe întrega linie, fără 
deosebire de partid; partidele potitice 
emuleză în aceea, ca prin posiția estremă 
ce o iau în cestiunea naționalităților, să 
facă din când în când confesiune patrio
tică. In emulația acesta partidul îndepen- 
dist a câștigat laurii,... căci un membru 
influent al acestui partid a pus pe tapet 
desființarea legei de naționalitate din 
1868.

Deși partidul guvernamental și cel 
independist au aceeași atitudine în cestiu
nea acesta, totuși se pote dice și aici: 
si duo faciuntidem, non est idem. Am ară
tat mai sus în ce măsură aficace utiliseză 
partidul guvernului cestiunea naționalită
ților și curentul șovinistic dominant pen
tru scopurile lui particulare și de putere 
Cestiunea acesta și curentul acesta își 
oferă de bunăvoie serviciile sale partidu
lui guvernamental, er partidul nu numai 
că nu le refusă, der se pare că le pri- 
mesce cu mânile întinse. Nu se p<5te nega, 
că acesta vicieză sinceritatea și desintere- 
sarea șovinismului guvernamental. Parti
dul independist, din potrivă, nu trage nici 

un folos din cestiunea naționalităților, șo
vinismul său nu numai că e perfect 
desinteresat, ci îl costă adevărate jertfe.

(Va urma).

Insolentă semită.
(Mesagiul regal român în lumină evreescă. — 

Legea espulsirilor tot în lumină evreescă.)

Sub titlul „Din România" diarul „Ju- 
disches Volksblatt*  din Viena publică ur
mătorul articol, remarcabil prin vehemența 
impertinentă, ce-1 caracterisâză:

„Sunt fericit a pute constata, că ra
porturile ndstre cu tote statele sunt cele 
mai bune...."

„Aceste cuvinte, pe cari regele Carol 
le-a rostit la deschiderea corpurilor legiui- 
tore române, pentru noi sunt tot atâtea 
împunsături, tot atâtea lovituri durerose 
cari ne duc la desperație; căci aceste cu
vinte ne răpesc ultimele nostre speranțe. 
Va să <jică nota americană să fi rămas în 
adevăr fără resultat? Deși după cum se 
putea aștepta, așa numita intervenție a 
Statelor-Unite n’ar ave pentru noi resul- 
tatul dorit, totuși ne promiteam, că statul 
român va simți cel puțin dojana unei 
mari puteri. Nu, nici speranța acesta nu 
ne-a rămas. România n’a simțit absolut 
nimic. Adevărat, că avem de a face cu 
<5meni, a căror obraz de piele grosă, a 
uitat să înroșescă. Der de sigur, o palmă 
strașnică aplicată pe acest obraz, l’ar fi 
înroșit cel puțin prin durerea, ce ar fi 
causat’o. Insă unde este acestă palmă con- 
solatore, salutară, său pdte chiar salva
tore, și unde este cavalerul neînfricat și 
desinteresat, care să o aplice la locul po
trivit, așa ca să o simtă. Noi susținem, că 
ar fi necesară, ar fi chiar unicul mijloc, 
care ne-ar pute ajuta. Și când die „noi", 
nu vorbesc de cei fără voință său de 
aceia dintre noi, cari își plecă gâtul în 
jug temendu-se să (jlică un singur cuvânt 
de ocară, Aceștia se înțelege că n’ar fi 
de acord cu dorința năstră. Aceștia însă 
nu sunt normativi și în parte își merită 
sdrtea. Eu vorbesc despre aceia, cari mai 
sunt capabili de a se indigna și cari nu 
primesc nedreptatea ca ceva de sine în
țeles, cari mai sunt încă atât de „naivi", 
decă nu a spera, dâr cel puțin a se gândi 
la posibilitatea, de a pedepsi pe acei cri
minali, cari încă tot mai posed destulă 
mândrie națională spre a se pune în fața 
adversarului, ca egali, — decă nu chiar 
ca superiori.

După acestă parantesă la adresa unei 
părți din frații mei adormițî din România, 
mă întorc la contemplațiunile mele.

Va să dică mesagiul regal român nu 
se sinchisesce nici spontan de chestia 
evreescă, nici nu reagâză la critica diplo
matică trezită în timpul din urmă în străi
nătate. Și cine pdrtă vina? Aceeași diplo
mație, care a făcut critica. Ar pute ea 
face ceva? Da, decă nu s’ar mulțumi a 
ne arunca, ca la nisce câni un ciolan, 
spre a ne forța pe noi și pe tdtă lumea 
a crede în bunătatea inimei și în umani
tarismul ei, ci decă ar lua lucrul în serios 
și nu s’ar liniști, pănă ce nu va ajunge 
la un resultat. De ce nu o face acesta 
nimeni? Fiind-că diplomația nu se sin
chisesce de „umanitate", fiind-că n’are 
nici un interes, să spriginescă pe Evreii 
români. — âtă esplicarea, de ce mesagiul 
regal român pote să ' trâcă liniștit peste 

(chestia evreescă, fără să o amintescă, fără 
să ia cunoscință de notele diplomatice. — 
Cum am <jis, lipsesce palma strașnică!"

*
„Esistă omeni, cari în furia lor se 

agită și se vatămă pe sine înșiși, xâcesta 
i-s’a întâmplat dilele acestea statului ro
mân. Un cetățean român de confesiunea 
creștină-ortodoxă, ale cărui vine sunt 
pline de sânge roman și de al lui Traian 
— vorba entusiaștilor noștri naționaliști— 
care posedă tdte virtuțile și calitățile ro
mânesc! (este chiar un zelos visitator al 
temnițelor naționale), așa-der un Român 
în înțelesul adevărat al cuvântului, a fost 
espulsat din patria sa.

Se scie, că legea espulsărilor este 
una dintre cele mai frumose mărgăritare 
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din corona antisemitismului român, er 
pentru noi sabia cea mai ascuțită. Legea 
fu făurită — decă nu mă înșel la 1880— 
-contra unui Evreu (întemeiăiorul mișcării 
socialiste din România, cu numele Dr. 
Russell) și și după aceea tot-deuua și forte 
des a fost pusă în aplicare aprăpe numai 
contra Evreilor. Ea este stilisată propriu 
dis „contra străinilor". Deărece însă ni
meni nu este mai străin, decât evreul in
digen, care trăiesce de generațiuni în țâră 
și pentru (!) țeră, este de sine înțeles, că 
legea numai pe el îl ajunge. încă și mai 
mult: Acestă lege a devenit un mijloc 
spre a închide gura Evreului și a-i face 
imposibilă orî-ce jalbă. Căci legea acesta 
nu cunosce judecăți; ajunge un cuvânt 
al prefectului, pentru a fi transportat în 
24 de fire la graniță și a purta tdte con
secințele triste, ce urmăză din acestă mă
sură. Precum vedeți, la noi trebue se fii 
cuminte — aprope ca în Rusia. Altminteri 
te gonesc cu cnutul — peste Oarpați.

Ei bine, acăstă lege, care față cu 
Românii nicî-odată nu p<5te fi aplicată, din 
greșâlă i-s’a aplicat unui cetățean de două 
ori, fiind-că avea nenorocirea să porte 
numele Moisescu, care „mirosia austuroiâ “ 
Acest fait divers, care în sine este fără 
importanță, se servăscă Românilor de în
vățătură, ca să vadă câtă barbarie con
ține numita lege. Se se bleseze și musce 
cât de des ei între sine, pote totuși vor 
simți cu timpul, cât de mult dăre o 
asemenea mușcătură*.

Proprietar: Dr. Aurel Afureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

Ne prinde mirarea, cum de „valorosul" 
organ de la Viena vine se se ocupe cu 
mesagiul regal român și cu legislația ro
mână, când ar avă destul de furcă acasă 
cu d’al de Dr. Lueger, Dr. Axmann, Dr. 
Pattai, Bielohlavek și alți deputațî an 
tisemiți din Reichsrath, Landtag și Ge- 
meinderath. — D<5r deputatul Schneider 
a citat mai deunădi în parlament, la dis
cuția legii despre comercial ambulant, su
gestivele cuvinte ale Talmudului, cari die 
că: „Intre pasări cea mai obraznică este 
găina, între animale — porcul, și între po- 
pore — Evreiul".

Pe Schneider să-l combată jupanii 
de la „Judisches Volksblatt“, nu mesagiul 
tronului din România ! 

SOIRILE DILEI.
— 3 16) Decemvrie

Parastas pentru Antoniu Mocsonyi. 
In 6 Decemvrie n. s’a celebrat un paras
tas pentru neuitatul Antoniu de Mocsonyi 
în tăte bisericele din comunele aparțină- 
tore domeniului din Bâlciu. După parastas 
s’au împărțit daruri pentru băeții de școlă, 
âr băeții mai săraci au căpătat și încăl
țăminte.

Un ordin „sui generis". Diarului 
^Poporul Român" i-se scrie din Gherla, că 
■directorul gimnasiului de stat de acolo 
a interdis elevilor de a locui împreună cu 
elevii de la preparandia română, pe mo
tiv, că aceștia ar fi plini de băle rnolipsi- 
t<5re și afară de aceea ar fi atât de decă- 
duțî în ce privesce morala și însușirile su
fletesc!, încât de la ei nimic bun nu pot 
învăța. — Decă în adevăr s’a dat un ase
menea ordin și dâcă în adevăr s'au invo
cat asemenea motive, direcțiunea prepa
randiei române va trebui să protesteze și 
să ceră satisfacție pentru o asemenea in
sultă. Ne temem însă, că adevăratul mo
tiv al acestui ordin va fi faptul, că elevii 
gimnasiului, locuind împreună cu elevii de 
ila preparandie, au prelegiu de a vorbi în 
‘limba lor maternă și a se cultiva astfel 
pe cale privată în limba, pentru care la 
gimnasiu nu esistă catedră, deși jumătate 
din elevi sunt Români... „Boia" acesta în 
adevăr în ochii șoviniștilor păte fi consi
derată mai periculăsă și mai lipiciosă.,.. 
decât „lepra".

Liga italo-română. Cu ocasiunea 
marilor serbări universitare din Siena, s’a 
reunit comitetul toscan promotor al Ligei 
italo-române. Au luat parte la acestă reu
nire câte-va sute de studenți din Siena, 
Pisa, Florența și Perugia. S’a ales biuroul

președințial. S’a cetit în entusiâsmul ge
neral și în strigătele: Trăiescă Italia! 
Trăiescă România! telegramele de ade- 
siune a lui Giglio-Tos și a lui Iliescu.

Budgetul României pentru anul 
1903—1904 presentat corpurilor legiuitdre 
are la venituri suma de 225,117.000 franci, 
la cheltuelî 218,500000, resultând ast-fel 
un excedent de 6,617.000 franci. încheie
rea definitivă a esercițiului budgetar 
1901—1902 a constatat un escedent total 
de 22,200.000 franci.

Frig siberian. Avem adevărată iernă. 
Din tăte părțile țării vin sciri despre ger 
mare. După rapărtele institutului meteorolo
gic, termometrul arată 16° sub zero în păr
țile sud-ostice ale țării și 20°, ba chiar 26° 
în părțile răsăritene. Rîurile și apele au 
înghețat, chiar și Dunărea. Dăcă frigul va 
continua să se mențină, nici un rîu și 
nici o vâlcea cât de mică nu va curge, 
decât puțin la basă. Și sunt temeri, că 
frigul acesta va dura încă. La New-York 
a fost alaltăerî 26° sub zero, va să cjică 
un frig cum n’a mai fost în America de 
30 de ani. In Boston și Florida sunt 15° 
sub zero. Trenurile sosesc cu mari întâr
zieri. Pasagerii spun, că în urma frigului 
cumplit, trenurile numai cu mare greutate 
pot fi pornite de prin gări. Vaporii ce ies 
din locomotivă, lipindu-se pe păreții vagă- 
nelor, acestea într’un moment sunt învă- 
lite în pături de ghiață, așa că trenul în
treg se pare o massă de ghiață mobilă. 
Posta de adl ni-a sosit c’o întârdiere de 4 
ăre. Tot așa eri și alaltăerî. — Un astfel 
de frig n’a mai fost de la 1872, când a 
înghețat toți nucii și piersecii, și e temere 
mare, că și anul acesta vor îngheța mulți 
pomi.

Grația Țarului. Intre Rusia și Vatican 
erau mari divergențe din causa espulsării 
archiepiscopului rom. cat. din Vilna Zrvie- 
rorviez în Twer. Acum se anunță din Pe
tersburg, că Țarul â grațiat pe archiepis- 
cop și a fost instalat erăși în funcțiunea 
sa de mai înainte.

Probe de „Romană". In vederea unei 
petreceri, ce se va aranja în carneval, ti
nerimea română din Brașov va ține o se
rie de repetiții a dansului „Romana" în 
sala albastră din localul Redutei. Prima 
repetiție va ave loc Joi în 5 (18) Decem
vrie, er următorele vor fi anunțate pe cale 
diaristică. Invitările, ce s’au lansat, vor 
servi și ca bilet de intrare.

Pandectele lui Justinian. Profesorii 
Buonamici și Biâgi din Roma au oferit 
regelui Italiei reproducțiunea esactă a 
pandectelor lui Justinian. Pandectele sunt 
cel mai prețios obiect de artă antică din 
lume și se păstrâză în biblioteca din Flo
rența închise și înlănțuite într’o ladă. Din 
acestă reproducțiune s’au tras numai cinci- 
deci de esemplare, cari sunt destinate 
marilor musee din lume, și unul împăra
tului Germaniei.

Profețiile lui Falb pentru anul 
1903 sunt deja alcătuite și se predice, că 
luna Ianuarie va începe cu timp uscat, 
după aceea vor fi câte-va ploi și în cele 
din urmă dile zăpadă. Februarie va fi us
cat, aprope fără ninsori. In luna Martie 
va ninge mult; în ultimele 8 dile ale 
acestei luni vor fi geruri mari. Aprilie va 
fi ploios și Maiu va aduce ploi torențiale 
și inundări. Iunie va fi la început uscat 
și în a doua jumătate vor fi multe fur
tuni. Falb însemneză ca dile critice prin
cipale: 13 Ianuarie, 12 Februarie, 29 Mar., 
12 Aprilie, 26 Maiii și 25 Iunie stilul nou.

Arestarea unui anarchist. Din Pa
ris se anunță, că poliția de acolo a ares
tat filele acestea pe un supus austriac cu 
numele Stuttner. La interogatoriu a decla
rat, că e anarchist și s’a dus la Paris, ca 
să omore pe presidentul republicei. Se 
crede, că acest individ e un nebun.

O ligă latină.
Contele d’Escragnolles-Taunay pu

blică în „D&)atsu un studiu forte intere
sant asupra pericolului, în care pare a fi 
actualmente rassa latină și asupra mijld- 
celor de a-i restitui vechiul prestigiu.

Decadența latină nu este așa reală, 
după cum le place unora a susține. Dăcă 
supremația a treout la Anglo-Saxon! în 
ceea ce privesce espansiunea comercială 
și industrială, națiunile latine și-au păstrat 
rangul său „în ordinea intelectuală și mo
rală". Ele numără peste tot 170 miliăne 
de representanțî, va să dică a decea parte 
din populația totală a globului. Domeniul 
lor ocupă cam a patra parte din suprafața 
planetului. ■

Ceea ce este însă neliniștitor, este 
ura trecetore seu rancuna meschină, care 
separă câte-odată grupurile latine. In Ame
rica degenerâză acesta în lupte sângerăse.

Contele propune crearea unei vaste 
ligi latine, pe care o schițeză așa:

Organisată cam după modelul ligei 
pentru arbitragiu și pentru pace a Alian
ței francese și după modelul altor asocia- 
țiuni similare, liga acâsta ar grupa pe La
tinii celor două continente, car! ar fi dis
puși a combate în rassa lor frigurile peri- 
culose, constatate mai sus.

Ea ar crea astfel un schimb continuu 
de idei și simpatii între representanții mai 
bun! ai diverselor unități naționale din 
lumea latină.

Ea s’ar sforța a distruge fermenții 
de certă, cari diviseză între sine aceste 
unități seu pe aceia, cari rod și istovesc 
isolațl în interior.

Ea ar fi instrumentul de concordie 
și pace, care ar reda rassei năstre, ame
nințată în isvdrele sale vii, cohesiunea, să
nătatea și vigărea, de care are nevoie pen
tru a continua rolul glorios și binefăcător, 
ce l’a eserciat în cursul secolelor.

Autorul acestui proiect nu speră, că 
resultatele se vor pute observa așa cu
rând. El semnaleză numai, că latinii par a 
fi pe calea cea mai bună de înțelegere: 
aproprierea Franței și Italiei este în pri
vința acesta un simptom important.

Literatură.
„JSnciclopedia Română", publicată 

din însăicinarea și sub auspiciile „Asocia- 
țiunei pentru literatura română și cultura 
poporului român", de Dr. C. Diaconovich, 
prim-secretarul Asociatiunii. Vol. III, Fasc. 
XXVIII (Prislop—Ricoșet).

Fascicolul apărut acum după relua
rea firului lucrărilor, se presintă tot în 
aceleași condițiunl bune, ca și părțile de 
mai nainte ale acestei mari publicațiunî 
și cuprinde peste 1000 articole, anume res
tul lit. P., întregă litera Q. și peste jumă
tate din litera R. Și de astă dată vedem, 
că Redacțiunea a dat o deosebită aten
țiune articolelor de interes special româ
nesc, ceea-ce arată între altele numerăsele 
biografii românescl, precum: Procopian, 
Pumnul, Pușcariu. Quintescu, Racocea, Ra- 
coviță, Radian, Radu, Rădulescu, Raica, 
Ramoțianu, Rațiu, Rednic, Repta, etc. Isto
ria naț. a românilor este presentată prin 
numerose articole, dintre cari amintim: 
Radu (de Dr. D. Onciul) și un art. mai 
mare despre Regimentele grănițeresc! din 
Transilvania și Banat (de prof. V. Șotropa) 
Din partea bisericescă remarcăm mai multe 
articole de Dr. A Bunea (mănăst. Prislop) 
0. Auner (bis. Radu Vodă. Reformata bis. 
etc.) și Dr. Radu (Protestantism, Reforma- 
țiune, etc.)1 Un articol mai mare ne dă 
bogate information! despre Rhaeto-Români 
istoria și stările lor. In partea literară gă
sim scrieri valordse de M. Străjan (Pro- 
vențala, limba Purism etc.), er în cea fi
losofică articole de Gr. Pletos și M. Dra- 
gomirescu. Forte numerose sunt de astă- 
dată articolele de drept public, lucrate în 
cea mai mare parte de prof. Val.Ursianu 
(Puterile statului, Regalitate, Representa- 
țiune naț., Responsabilitate, Restaurațiune, 
Revoluțiune etc.). Igiena și medicina sunt 
representate prin mai multe articole de 
Dr. I. Felix (Prostituțiunea, Rabia, Rachiu 
etc.), Dr. Felix jun. Dr. Imerwol, Dr. Tă- 
lășescu, etc., er medicina veterinară prin 
un art. mai mare de D. Furtună (Rîia). 
din partea geografică amintim: Prutul de 
Iannescu, și Putna de D. Olinescu, care a 
lucrat și numerăse art. de jurisprudents. 
Articole de interes economic găsim de D. 

Idieru (Proletar, Protecționism, Renta) și 
Nacian (Proudhome). Din ramul sciințelor 
naturale amintim în fine numerose art. 
din botanică de Z. Panțu și Radian, din 
zoologie de prof. Moisil și P. Veitescî, din 
mineralogie de L. Mrazec.

Restul publicațiunii va cuprinde apro
ximativ încă 4 fascicole cu 7000 articole 
dintre car! fasc. 20 e pus deja sub tipar, 
și astfel lucrarea va fi pe deplin terminată 
în primăvara anului 1903.

Abonamentele se fac la W. Krafft 
în Sibiiu și se primesc numai pentru pu- 
blicațiunea întregă. Prețul de prenumerare 
pentru un tom broșurat cor. 20. —, legat 
cor. 23.20 (în România: lei 25. —, resp. 
28.50).

A apărut: „Buchetul nieuu poesii 
de Iosif Ioan. Ardeleanu. Arad 1902 Tipo
grafia „Trib. Pop." Un volum 8° conți
nând 123 poesii pe 211 pagine. Pețul 1 
corănă.

ULTIME SCIRI.
Tergu Mureșului, 15 Decemvrie. 

A (ți s’a partractat înaintea curții cu 
jurați de aici procesul de pressa in
tentat fostului redactor dela „Kron- 
stâdter Zeitung" Hermann Schroff pen
tru cinci articole publicate în numi
tul cțiar. Schroff a fost condamnat la 
un an închisore de stat și la amendăin 
bani de 5000 corone, care sumă se 
asigurezăpe cauțiunea diarului „Kron- 
stâdter Zeitung". Propunerea procu
rorului, ca Schrofl să fie espulsat, a 
fost respinsă de tribunal. Contra 
sentinței s’a anunțat nulitate din 
partea condamnatului.

Budapesta, 16 Decemvrie. Călă
toria lui Coloman Szell la Viena n’a 
avut nici un resulțat.

Berlin, 16 Decemvrie. După o 
ședință de 19 ore, „Reichstag“-ul a 
primit și în a treia cetire proiectul 
tarifului vamal.

Diverse.
Tergul amoresaților. La Arion s’a 

deschis târgul anual al amoresaților. Acesta 
e un vechili obiceiu, care e observat cu 
scrupulositate. In diua de Sf. Nicolae so
sesc din tdte orașele șijocalitățile provin
ciei Luxemburg, care, trăsuri și tot soiul 
de vehicule, aducând la tîrg pe țăranii 
și pe amoresați. Cei dintâiu vin de a târ
gui câte ceva, cei d’al doilea spre a-ș! 
căuta seu un bărbat, seu o nevastă. Flă
căii și fetele se îmbraoă în costumele lor 
cele mai frumose. De dimineță tinerii se 
află la cafenea, unde bău, glumesc și fac 
planuri de logodnă. La amiacțl apoi tinerii, 
cari au pus ochii pe vr-o fată, cumpără 
un dar ce se nuraesce sf. Nicolae spre a-I 
oferi preferitei lor. Săra e dans. Der aces
tea nu sunt de cât pregătirile de nuntă, 
care decă nu se opun părinții, se celebreză 
la tîrgul din Ianuarie. In aceste afaceri 
delicate intervine în tot dăuna un heilig- 
man, un fel de samsar, care presintă pe 
tineri unul altuia. In timpul de preparație 
pentru nuntă, heiligmanul mănâncă și bea 
seu în casa ginerelui seu în casa miresei. 
După logodnă el primesce o plată, coform 
zestrei. In diua nuntei el e primul invitat, 
mirâsa-i dăruesce o pereche de ghete noue, 
er ginerele un joben. — „Univ."

O maimuță rară. Pachebotul „Kai- 
ser-Wilhelm", venind din New-York, a 
sosit Marți la Plomouth (Anglia), având 
pe bord un american, care aduce un cim
panzeu extraordinar, pentru care i s’a și 
dat 100 mii de franci pe cari i-a refusat. 
Acăstă maimuță cântă la piano și scrie 
cu mașina de scris. Stăpânul ei, care iu- 
beșce la nebunie pe acest animal remar
cabil, se duce în Germaria spre a-1 supune 
la o operație, căci el crede, că decă va 
fi operat cimpanzeul, va pute vorbi ca 
un om.
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Dela „Tipografia Â. Mureșianu11 
cfiin S8raș®v, 

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

ps lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
?ecomandație.)

«Cărții de rugăciuni și predici.

Anghira Mântuirei, cărticică de 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă Edit. IV. corectată. Gherla. Pre
țul unui es. înpărețl tari colorați 70 bani. 
(-}- 10 b. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 343 pag. Legată costa 1 oor.

10 b. porto).
Micul mărgăritar sufletesc, căr

ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată oostă 44 bani) & b. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude intru onorea Preacuratei Fecidre 
Maria pen ru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-|~ 6 b. porto).

Cuvântări bisericesc! seise de Io n 
Papin Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b. 
porto.

Cuvântări bisericesci de 7<w» Po
pi*  : tomul I, ÎL și IV cupiiode cuvântări 
bisericesci acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tdte sărbătorile de peste au. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor (plus 10 b. porto).

Predici pe tote Duminecile și 
sărbătorile de peste an, Vol. I. de Em 
E!ef Crescu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românesci din numâros.le sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 20 b
porto.)

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christe. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuvântări funebrall și iertăciuni pen
tru d f-rit^ cai sa demorte, de loan Papiu 
Preț. 3 cor. (pios 30 b. porto.)

Cuvântări funebraleși iertăciuni 
pentru diferite cașuri de mbrte, în
tocmite de lo ui Vipi'i. Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3 corone (~|~ 20 b. porto.)

Mama sf ântului Augustin de Emil 
Bou?aud, tradiioere de Salba. E iitura d-!ui 
prof. Dr. E Dăiami. Tipografi*  archidie- 
oesană din Blașiii. Cartea are 31 oble de 
tipar (500 pagiol) și este fructul oste iele
lor unor laborioșl stndențl în teologie dela 
liniv-Tsitatea din Bu iapesta Cuvântul „Salba 
ne raamiutesoe societatea literară cu ace
lași nume a teologilor d n seminarul desfi 
ințat „S-ta Barbara11 din Viena, cărei so- 
oie ățl îi mulțumim publioarea Fabiolei și 
a uuei părți din oateoh smul oel mare al 
lui Deharbe. Traduoâtorii ne ofer o lectură 
edificătore în stil ingrij it, ti parul cinat, hâr
tia bună. Prețul unui ese nplar legat elegant 
în pânză es e 4 corone (-[- 30 b porto) 
tJn esemplar broșat 3 oordne (-}- 30 b 
porto).

5) Originea monedelor (a b*nilorî  de 
M. C. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. Iu loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

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

Cursul la bursa din. Viena,
Din 15 Decemvre n. 1902.

Renta ung. de aur 4% . .
Renta de corone ung. 4%
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I.
Bonuri rurale ungare 4% • •
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii

. 120 25 
. 98 -

90 05
98.15
98.50emis.

. .202 —

. . 156.50

. . 101 35
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 101.25
Renta de argint austr......................... 120.70
Renta de hârtie austr......................... 100.50
Renta de aur austr............................... 92,15
Losurî din i860.................................. 151.35
Acții de-ale Băncei austro-ungară , 15.46
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 703.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 669 75
Napoleondorî................................ 19 07
Mărci imperiale germane . . . .ll7.02'/2
London vista.................................. 239.35
Paris vista . ■...................................95.22 lz2
Rente austr. 4% de corone . . 95 20
Note italiene .................................. —.—

Bnrsa de martori din Budapesta.
din 11 Dec. 1902
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Abonați „Calicul64,
cjiar humoristic și satiric cu multe ilustrațiuni, care la 1 Ianua
rie 1903 se va eda în broșuri lunare, în ai XVI-lea an dela 
nașterea sa

A r. wfiTf+nl - Pentru Austro Ungaria pe an 6 cor.;
UUXlaW.&J4UUX . p6 i/? an 3 cortine; pentru Româ

nia și streinătate pe an 7 Lei; pe ^2 an 3 50 Lei.
----- I.a iO abonamente, unu! se <!ă rabat. =====

©
©
©
©
e
©

Abonamentul se se trimită la: Administrația „Calicului11
© Sibilu (Nagyszeben.)

® (775,1-3.) Administrația „Calicului". ©

Fabricat indigen!

esoelentă
din gTabrica de Șampanie în Qudafok a

■ 5 "'H'’ ——i

Kkhojsiehejg 

și rejș.UgRrnis<>i*iî curți ces.

Deposit: ALFRED KAMHER Brașov,
cte delicatese.

* 
o 
&

La Magazinul ue nai
(769,4—10) Brașov, Strada Porții rsr. Ei.

■ — se ipots oumpeia:
1 Costum de iernă cu ... .
1 palton de ernă negru seu vânăt
1 palton scurt de ârnă ....

1 Sac© de patinat pentru copii .
1 Costum pentru copii dela 3—9
1 Pantalon de ârnă.....................
1 Halat..........................................

cu .

ani .

18
20
17
10

6
5

17

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
rărtilor de mai jos, cart se vând cu pre- 

■ț <rf reduse, ba chiar Mwmcii pe jumătate, de 
cum s’cu vândut pănă acum.

1) Lascar V’orcscu, O icână a Mo- 
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
ist rică de mare valore în literatura ndstră. 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux Prețul în loc de 4 c r., cum s’a 
vândut t ănă acnm, este adl numai 2 cor 
(4~ 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Miele, regretata 
uostră poeță. Conține 144 pag. In loo de 3 
bor., se vinde numai cu 1 cor. 50b. (-)- 10 b. 
porto).

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

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

4) Instrucțiunea gimnasticei în sc6- 
1 le de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de D. lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
co’-, e 1 cor. 50 b. (4- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

Cuali
S 6 m i n t « tatea Prețul per

per 
Hect

100 chilograme

dela până la
Grâu Bănățenesc . . . 80 8.35 8.f0
Grâu dela Tisa 80 8.25 8.40
Grâu de Pesta 80 8.30 8.45
Grâu de Alba regală . . 80 .— .—
Grâu de Bâcska .... 80 — .—
Grâu unguresc de nord . 80 .—
Grâu românesc .... 80 — •—

Cuali-
Semințe vechi

Soiul tatea Prețul per
orî none per 

Hect.
10C chilograme

dela pana Im

SScara . . . iO-72 6.60 6.70
Orz . . . nutrey. . 60-62 6.45 6.55
Orz . . de rachiu 62- 64 5.70 5.85
Orz. . . . de bere . 64-66 5.50 5.60
Ovăs . . .
Cucuruz . bănățen . 75 —
Cucuruz . alt soiu . 73 —.— —,—
Cucuruz .
Hirișcă

n h
5.50 5.8 0

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1

dela pitită
Săm. de trifoii'; Luțernă ungur. a f3.— 60—

„ transilvană —.— —.—
n „ bănățenă 4 —
n „ roșiă 55.— 59—

Ulei de rapiță rafinat dupl u 0 — —,—
Ulei de in . . rl —.— —. -
Unsâre de porc dela Pesta Al a 66.— 66.50

dela țâră . o — —
Slănină . . . sventată . . ■d 52— F2 50
Prune .... din Bosnia 0

13 35 13 75
D

Lictar .... Slavon și Serbia 0 rl — —
din Serbia in s. H —. — —.—

Nuci . . . • slavon nou tip —
Gogoși. . . • sârbesc

» din Ungaria . . —.— —.—
Miere .... ungurescl. 0 —.— —.—

sârbescl . h .— —
Câră . . . . brut —.— —
Spirt Drojdiuțe d fi 8. —-— —. —

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

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

III. Trenul de pers, la ora 8'13 min. sera.
IV. Tr. acc. la orele 6'45 m. dimin.

Dela Brașov la Bucurescl:
I. Trenul de persoue la ora 3’55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 6'55 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11'40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
Dela brașov la Kezdi-Oșorheiu:

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(are legătură cu Tușnad la 6ra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la ora 10.46 min. a. m.

IL Trenul mixt la 6ra 8'50 min. a. m.
III. Trenul de per. la 6ra 3'15 m. p. m.
Dela Brașov la Zernescî (gar. Bartolomeiu

I. Trenul mixt la ora 9-2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 5'26 min. p. m.

De'a Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim.
II. Trenul mixt la ore 8'50 mim. a. m.

III. Trenul de pers, la ora 3'15 min. p. m. 
(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyirnes.

Sosirea trenurilor în Brașov:.
Dela Budapesta la Brasov:

I. Tren aocel. la orele 10'4 m. sera.
II. Trenul de persone la ora 7'51 dim..

III. Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2'9 m. p. m..
IV. Trenul mixt la ora 9 27 min. sâra.

Dela Bucurescl la Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. in.

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

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.

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

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 6ra 3'2ll)<
II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m.

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

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

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

II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m.
Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:

I. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim.
II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m. 

III. Trenul mixt la ora 6'50 min. sera..
(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gyimcs).

Tipgraha A. Mureșianu, Brașov.


