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Situația financiară a României.
Nu de mult încă ee pornise în 

pressa jidovâscă din străinătate, care 
numai binevoităre nu-i este statului 
român și desvoltării sale, o agita
țiune forte indrăsneță,. ce țintea 
ca prin esagerărl și faime inincinose 
se compromită înaintea cercurilor 
financiare din Europa, România, des
criind în culorile cele mai triste și 
desperate situațiunea economică și 
financiară a țării.

Cu tăte aceste sistematice ca- 
lumniărî, cu totă disgrația ce și-a 
atras’o România prin aceea, că gu
vernele și parlamentul ei n’au con- 
ces și nu vor nici în viitor a con
cede ca Evreilor imigrați în țără să 
li-se dea drepturi politice în massă, ci 
preferă a rămână pe lângă sistemul 
individual observat și pănă acuma 
la împământeniri, totuși i-a succes 
guvernului actual român ca învin
gând tăte dificultățile, să facă con
vertirea și consolidarea împrumutu
lui provisor de 175 milione, încheiat 
în nisce împrejurări și cu condițiunî 
dificile la. 1899 și încă cu scadență 
fixă pe timp de patru ani.

Acesta este o dovadă neîndoiosă, 
că țâra șl-a recâștigat în străinătate 
ârășl totă încrederea, de care se bucura 
mai înainte, ba că i a crescut chiar 
creditul în afară. Meritul, că s’a 
putut dobândi un succes ca acela al 
conversiunei datoriei flotante, de care 
vorbim, revine în primul rând siste
mului de economii, inaugurat la 
1901 de guvernul Sturdza, în urma 
căruia budgetul, fiind redus cu 20 
de miliăne, fu echilibrat pe deplin.

Este un semn vedit de progres, 
că tăte partidele din cameră fără 
deosebire au fost unanime în a vota 
proiectul de lege pentru conversiunea 
împrumutului oneros, care lega mâ- 
nile țării și ’i causa cea mai mare 
îngrijire.

Conducătorii partidelor din opo- 
siție au dat espresiune destul de 
viuă în cameră importanței conver
siunei, constatând, că printr’însa s’a 
scăpat situația economică a țării de 
o mare greutate, că țâra se pâte 
felicita de ea, căci datoria aceea 
flotantă de 175 mil. era ca o spadă 
a lui Dumocle, care trebuia înlătu
rată cu o (Ți mai curând.

„Văzând frumâsele sentimente 
ce s’au arătat astăf|I“ — c}ise mi
nistru de finance în cameră — sper, 
că chiar decă ar mai veni anî de- 
sastroșî cu 1899, ne vor găsi așa 
pregătiți, încât să nu ne mai sdrun- 
cine, căci am dobândit învățăminte 
pentru tot viitorul nostru financiar11.

Er primul ministru (hse: „Se 
nu ne închipuim un moment măcar 
că am eșit din dificultăți. Ne-am li
berat de presiunea momentană eco
nomică, care zăcea asupra nostră. 
Der trebue să fim și de aici înainte 
cu bugete strînse și cu escedente 
strînse, ca să nu avem deficite."

Este forte îmbucurător, că Ro
mânia a putut să se reculegă în așa 
scurt timp și s’ajungă la resultatele 
anunțate cu atâta mulțumire de că
tră guvernul actual corpurilor legiui- 
tore. Fie ca de ac]i încolo să mergă 
înainte cu pași repefli pe calea de 
regenerare economică și financiară.

Proiectele militare in dietă. In 
ședința de ier! a dietei s’a început desba- 
terea asupra proiectelor de lege militare. 
Referentul Munich Aurel a făcut cunos
cute proiectele și le-a recomandat spre 
primire. — Ministrul de honvedi br. Geza 
Fejervary a luat apoi cuvântul ținând un 
discurs mai lung. Oposiția l’a întrerupt de 
repețite-ori, er când șt-a sfîrșit discursul, 
i-s’a strigat „Abzug“.de pe băncile oposi- 
ției. — Din partea kossuthiștilor a vorbit 
Toth Jănos. El a făcut o critică aspră 
proiectelor și în numele partidului său a 
cerut respingerea lor. — Din partea po
poralilor a vorbit Ștefan Rakovszky, com

bătând proiectele și declarând, că parti
dul seu nu le primesce.

Camera magnaților încă a ținut 
erî ședință. La ordinea dilei desbaterea 
asupra proiectului referitor la pașaporte. 
Br. Desid. Banffy a ținut un discurs, în 
care cu mare aparat a pretins, ca pașa- 
portele în Croația se se dea în limba ma
ghiară și francesă. — Pentru propunerea 
lui Banffy au mai vorbit conții Ștefan 
Keglevich, loan Eszterhazy și br. Pronay. 
— Camera a primit în general proiectul 
ministrului de interne. Desbaterea specială 
urmeză adu

Clubul român bucovinean si 
contingentarea zahărului. Deputății 
Lupul și T. cav. de Flondor au intervenit 
în 23 1. c. la ministrul financelor pentru 
retribuirea cătră Bucovina a unui contin
gent' mai mare de producție a zahărului. 
Ministrul a promis a considera cererea 
după putință. In ședința de după amiadl 
a comisiei pentru birul de zahar, deput. 
Flondor a participat la discuția generală. 
Intre altele a descris stările economice 
desolate din Bucovina și greutățile, cu 
carî au avut să lupte guvernul local și 
comitetul țării, pănă-ce li-a succes, după 
silințe de mai mulțl anî, a esopera, ca în 
țeră să se creeze industria zahărului. La 
fine dep. Flondor a declarat în numele 
clubului român, că în considerarea împre
jurării, că cultivarea sfeclei în Bucovina 
este aptă a îndrepta multor agricultori și 
muncitori starea deplorabilă, prin legea 
contingentării individuale însă se pericli- 
teză, prosperarea industriei zahărului în 
țeră — clubul român, sprijinind expune
rile representanților Galiției, păte numai 
atunci să fie pentru primirea convenției 
de la Bruxella, decă prin rectificarea pro
iectului de lege pentru contingentarea 
zahărului va fi asigurată susținerea indus
triei zahărului în Bucovina.

O broșură a lui Korn. Fostul re
dactor de la diarul „Grosskikindaer Zei- 
tung“, care s’a refugiat în străinătate di
naintea pedepsei ce i-se măsurase într’un 
proces de pressă, a publicat de curând o 
broșură, care a avut darul să deștepte din 
nou atențiunea pressei șoviniste asupra 
lui. N’am văcjut broșura acesta, der după 
cum reiese dintr’un estras ce-1 dă „Fiig- 
getlen Magyarorszăg", se spup în ea lu
cruri fflrte supărătore pentru domnii șo- 
viniștî. Scopul lui Korn a fost de a a- 
trage atenția opiniunei publice din Ger
mania asupra raporturilor politice din Un- 
garia-de-Sud (Bănat), unde — dice el în 
prefață — hegemonia maghiară asupresce 
pe Germani, uitând serviciile, ce le-au fă
cut acești Germani statului ungar. Pressa 
maghiară din Pesta, redactată în limba 
germană și subvenționată de guvern — 
spune Korn — dă informațiunî false asu
pra situațiunei adevărate, cu scop de a 
mistifica opinia publică germană din im
periu. Decă se găsesc omeni între Șvabi, 
cari să le aducă aminte, că sunt Germani, 
ei sunt tîrîți pe banca acusaților și pedep
siți cu închisore. Sortea Șvabilor o au și 
cele-lalte popore nemaghiare, Românii, 
Slovacii, și Sârbii.

Grecii in Macedonia. Contesa Eu
genia Kapnist publică în ^Moskonskija 
Wjedomosti“ un articol, în care susține 
drepturile istorice ale Greciei asupra Ma
cedoniei și combate atitudinea ostilă a 
Rușilor față cu Grecii. Redacțiunea numi
tului diar observă la acest articol, că Ru
șii văd în Șerbi, Bulgari și Greci înainte 
de tdte coreligionari și că ar fi simpatisat

donia o circulară, în care numitele comi
tate sunt invitate a-și ține cuvântul dat 
de a nu întreprinde nimica și de a nu 
forma bande până în luna Aprilie. In cir
cular se vorbesce și despre recenta agre-

tot așa și cu Grecii ortodox! din Mace-
donia, în cas când și aceștia s’ar fi res-
cui at.

Comitetul macedonean a adre-
sat tuturor comitetelor locale din Mace-
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Schițe din istoria Craiovei.
Noul studiu al eruditului nostru isto

riograf d. A. Pessacov e interesant din 
multe puncte de vedere. La început sub 
titlul „<.raiova-Bănieu d. Pessacov con
stată, că Craiova înainte de a fi fost 
capitala Banatului, era un oraș cu case 
de lemn, cum erau pe atunci mai t(5te 
orașele de prin țările din prejur și din 
nordul Europei, și cum se găsesc pănă în 
(jiua de astădi în Rusia, Suedia și Norve
gia, orașe în mare parte de lemn, ca și 
casele țăranilor noștri mai ales în satele 
de la munte, și ca multe biserici în Tran
silvania. Acesta e causa, că în țările n<5s- 
tre nici o biserică său mănăstire, singurele 
monumente istorice, cari au străbătut 
pănă la noi, nu dateză mai de mult de 
cât din veacul al 13-lea încoce, afară 
pote de biserica de pietră de la Densuș, 
sat în Valea Hațegului, care se crede a 
fi fost capiște seu biserică romană la în
ceput. De aci se vede falsitatea părerii 
acelora, cari consideră lipsa de monumente 

mai vechi de cât veacul al 13-lea ca un 
argument în favdrea teoriei Iui Rosier, 
că adecă Românii ar fi venit de peste Du
năre în urma Ungurilor.

In Craiova au început a se face zi
diri de piâtră numai după ce ea a devenit 
capitala banatului Olteniei. Acesta a tre
buit să se întâmple de sigur tot sub un 
Basarab, de vreme ce Craiova a fost moșie 
de strămoșie a Basarabilor, însă cu mult 
înainte de Barbu Craiovescu, care se 
crede de obiceiu a-și fi strămutat cel din- 
tâiu reședința de mare Ban din Străhaia 
la Craiova, pe la 1600. Pentru-că — dice 
autorul — și alți Bani se diceau Cralevs- 
căi, adecă ai Craiovei seu Craiovesci; și 
pentru-că se găsesc trei documente des
pre un anume Radu, ban al Craiovei, cel 
puțin cu o sută de ani înainte de Barbu 
Craiovescu.

Capitolul Cetatea Banilor—Casele bă- 
nescl vorbesce despre curtea bănescă și 
despre casele vechil familii a Basarabilor, 
cari de pe la jumătatea vecului al 18-lea 
au fost dăruite de cătră domnul de pe 
acel timp episcopiei de Rîrnnic; apoi a 

' devenit prin schimbul unei moșii, proprie
tate a familiei Otetelișanu, er în urmă în 

i posesiunea statului. Cu un simțământ de 
întristare pentru trecerea și nimicirea lu
crurilor omenesc!, ne povestesce aci auto
rul despre risipirea ultimelor rămășițe ale 
vechei curți, care s’a zidit după ce scau
nul băniei s’a mutat în Craiova. Ruinele 
ei se vedeau cam pănă acuma vre-o 40— 
50 de anî în partea despre apus a orașu
lui, între strada Sf. Dumitru și strada 
Elca de-oparte, și strada Madona și piața 
vechie de altă parte. Erau nisce ziduri 
vechi, înalte și străpunse de găuri pentru 
tunuri și pusei, er înlăuntrul acestor ziduri 
era o curte vastă de vr’o 200 metri lun
gime și vr’o 50 lățime, cu o sumă de 
ruine de case, magazii, casemate boltite, 
atestând tote ființa unei cetăți părăsite. 
Locuitorii din prejur o numia Hanul nem
țesc, probabil, că pe timpul când Oltenia 
fusese ocupată de Austriac!, între anii 
1718 și 1739 ea servise de locuință ad- 
ministrațiunii nemțesc!. Austriacii clădiră 
în Craiova și o mănăstire cu un colegiu 
de propagandă, rămasă mult timp ca ruină 
sub nume de zidurile baraților, aprope de 
grădina Mihaiu Bravul. Din numita curte 
domnescă a rămas o singură piâtră, care 
era înfiptă în frontispiciul porții ei despre 

apus și care e păstrată la primărie pentru 
interesanta inscripțiune de pe dânsa. Este 
o inscripțiune făcută de Alexandru Ipsi- 
lanti, din care se vede că acest domn al 
Munteniei reparase cu multă cheltuelă 
acâstă reședință, împreună cu palacrisul 
ei, ca să servescă dmenilor administrațiu- 
nii, trimiși aci de guvern. Ipsilanti o nu- 
mesce în inscripțiunea sapodoba orașului, 
de unde se vede ce trebue să fi fost în 
vremile de înflorire ale capitalei banilor, 
decă și în starea de ruină părea fru- 
mdsă.

Monastirea Bucoveț, rămasă astădi o 
bisericuță săracă, la marginea cătunului 
MoflenI, dincoce de Jiu, constată d. Pes
sacov că e cea mai vechie zidire din câte 
se află astădi în lăuntrul și în jurul Cra
iovei. Ea a fost părăsită cu totul de pe 
la 1836—1839, când Jiul reversându-se a 
înghițit sub valurile lui casele, curtea, 
fântâna, turla cu clopote și tinda cu tot 
ce se afla în ea, pănă în ușa bisericei. 
Din inscripțiunea ei se vede, că ea a fost 
zidită pe la 1571 — 1573, de marele ban 
Stefan, și că între ctitorii ei au figurai și 
Mihaid Vitezul, care a dăruit mănăstirei o 
moșie, precum și fiii săi Pătrașcu și Nico- 
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siune asupra unui tren, declarând că 
acesta a fost opera Arnăuților.

Relativ la măsurile anunțate cu pri
vire la Macedonia se asigură din isvor 
bine ieformat, că până în momentul pre
sent încă nu s’a găsit o formulă positivă. 
Puterile schimbă actualmente note, cu scop 
de a se înțelege asupra măsurilor de luat 
și prin carî s’ar obține un dublu resultat: 
menținerea ordinei și în același timp a 
statului quo în Macedonia. Este vorba 
de-ocamdată de reforma administrației 
și poliției în reionul celor trei vilaete. 
Decă puterile vor proceda solidar, Porta 
va pute fi forțată a esecuta reformele. 
In timpul din urmă a fost atrasă și An
glia și Franța în sfera tratărilor urmate 
între Rusia și Austro- Ungaria. De aseme
nea și Italia a fost ținută mereu în cu
rent cu amintitele tratări. Germania se 
ține în reservă față cu tote chestiunile 
privitore la Balcani. De sigur însă, că nici 
Germania nu va face notă discordantă în 
tendințele de a menține statul quo, în con
formitate cu hotărîrile congresului din 
Berlin.

Din parlamentul român.
La 9 Ianuarie v. corpurile legiuitdre 

s’au întrunit spre a desbate și vota pro
iectul de conversiune a datoriei flotante 
de 17 mii.

Ședința Camerei.
D-l Costinescu, ministrul de finance, 

dă cetire mesagiului pentru proiectul de 
lege relativ la conversiunea împrumutului 
de 175 milione. După-ce cetesce și expu
nerea de motive a proiectului, d-l Costi
nescu oere, ca adunarea se trecă în sec
țiuni.

Se cere, ca proiectul să se discute în 
secțiuni unite, ceea-ce camera aprobă.

Proiectul de lege nu prevede con- 
dițiunile, nici cele-lalte modalități ale con- 
versiunei. Fixeză numai termenul, pănă la 
31 Decemvrie 1904, lăsându-se guvernului 
tdtă latitudinea de a trata cu casăle de 
bancă, cari au efectuat împrumutul.

*
La ora 2.25 p. m. ședința sa re

deschide.
Raportorul proiectului, d-l Al. Dju- 

vara, dă cetire raportului comitetului de- 
legaților, cari l’au admis în unanimitate 
și fără modificări.

D-l P. Carp, crede că e o chestie de 
bun gust, ca cei din oposiție care și espri- 
mă cu francheță nemulțumirile pentru ac
tele guvernului, se întrebuințeze aceeași 
francheță și atunci când sunt mulțumiți 
de cele ce face guvernul. (Apl.)

Conversiunea e nu numai o opera 
țiune pur economică, ci de un interes mai 
general, național. Pentru țeră e mare fe
ricire, că acăstă conversiune s’a putut face, 
căci se ridică o greutate mare financiară.

Noi cei din oposiție ne bucurăm de 
acesta, căci pănă aci eram reservațî din 
causa finanțelor, în luptele ndstre. De aci 

lae. Va să dică Mihaiu n'a avut un singur 
fiiu „Pătrașcu-Nicolae“, cum se crede, ci 
acestea sunt numele a doi fii ai lui.

Intre prețiosele documente publicate 
în acestă scriere, este unul rămas de la 
Mateiu Basarab, în care se spune, că acest 
domn a reparat și întemeiat din nou fân
tâna Popova, făcută de moșii din strămo
șii Domniei sale, „ca să fie pomană în 
veacu, obiceiil vechili și binecuvântat, ră
mas încă din timpul Romanilor.

Cele mai însemnate documente sunt 
cele privităre la vechea biserică domnescă 
Sf. Dumitru, și anume, un chrisov de la 
Mihail Racoviță, cu data de 7 Fe
bruarie 1765 .s. 7273 după era lumei, 
pe care autorul îl consideră ca „o ade
vărată carte de aur pentru Craiova11, un 
unic de la armașul Const. Raicoviceanu, 
prin care dăruiesce o moșie bisericpi Sf. 
Dumitru, și un alt chrisov de la Ale
xandru lpsilanti.

Prin aceste două chisove se constată 
următdrele fapte istorice: 1) că biserica 
Sf. Dumitru a fost întemeiată în adevăr 
de Mateiu Basarab și demna lui soție 
Elena, cum se vede și din inscripțiunea 
de pe ușa bisericei; 2) că ținutul Craiovei 

înainte vom fi mai liberi în mișcări. D-sa 
mai crede, că acum arfi momentul ca gu
vernul să se retragă. (Hilaritate).

D-l M. Vlădescu declară, că și d-sa 
va vota pentru acest proiect, cu Iote că 
guvernul nu i presintă destulă încredere 
că va obține cele mai avantagidse condi- 
țiuni de emisiune.

D-l G. Panu. Ii pare bine, că în acestă 
ședință nu s’a produs nici o notă discor
dantă. I-se pare însă curios ceea-ce a spus 
d-l Carp. Cum, adecă, un guvern care e 
capabil, după-ce și-a îndeplinit misiunea, 
să se retragă, ca să facă loc unui guvern 
pdte incapabil ? Acesta nu trebue să o 
dorescă nimeni, și mai puțin d-l Carp.

In ce-1 privesce pe d-sa, oratorul îșT 
esprimă speranța, că atunci când o fi să 
se retragă de la putere actualul guvern, 
va veni d-l Carp la guvern. (Apl.) Altfel 
ar fi nenorocire.

D-l E. Costinescu face un mic isto
ric a momentelor prin care a trecut și 
trece statul român, în ce privesce finan
țele. Arată că în străinătate a remarcat 
încrederea în puterea nostră la muncă și 
în cinstea ndstră, și de aceea s’a putut 
face acestă conversiune.

D-l D. Sturdza arată, că prin aduce
rea budgetului în echilibru s’a luat încă 
o Plevnă internă, și că s’a putut ajunge 
la conversiune. Acum că am scăpat de 
pericolul ce ne bântuia și am sărit pră
pastia, e bine să ne reculegem și să pri
vim puțin înapoi, ca să mai vedem odată 
relele de care am scăpat. Pentru acesta 
d-sa face un mic istoric al crisei financiare.

Câte lucruri nu s’au spus de vrășmașii 
noștri în aceste dile grele prin care am 
trecut. Presa străină ajutată de o parte a 
presei din țeră, a dus și duce o campanie 
violentă, nu numai în contra guvernului, 
der chiar în contra țărei.

Chiar acum, când v’am chemat aci 
pentru conversiune, s’a găsit un diar re
numit prin „minciunăriile11 sale, care să 
spue că v’am convocat, ca să vă comunic 
că M. S. Regele vre se abdică! Der ori 
ce s’ar dice de adversari, guvernul va 
căuta și pe viitor să lucreze cu aceeași 
rîvnă la vindecarea relelor țării.

Discuția se închide. Se ia apoi în 
considerare proiectul de lege. Pus la vot 
cu bile, articolul unic se adoptă în una
nimitate.

Ședința se ridică și se anunță cea 
viitfire pe diua de 15 Ianuarie.

Ședința Senatului.

In aceeași di Senatul asemenea a 
discutat și votat proiectul conversiunei.

D-l general Mânu declară, că opo- 
siția conservatdre află cu satisfacție des
pre realisarea conversiunei împrumutului 
de 175 mii. Cu tote aceste, fiind-că nu se 
dă nici un amănunt asupra condițiunilor 
conversiunei, Gestiunea fiind pusă numai 
de încrederea absolută, oposițiunea con- 
servatore nu pote lua parte la votarea 
proiectului de lege.

D. Emil Costinescu, ministru de fi
nance, răspunde, că d-sa credea că Sena
tul va vota cu aceeași grabă ca și Camera 
și cu unanimitate de voturi, proiectul 
guvernului, care nu constitue un succes 

de la balta Jitianului pănă la Șimnic, și j 
din delul viilor pănă la Jiu, a fost o moșie 
de strămoșie a lui Mateiu Basarab, și lea
gănul familiei Basarabeștilor; 3) că acâstă 
moșie afară de curțile boerilor, a fost 
dăruită de Mateiu Basarab totă bisericei 
zidite de el cu hramul Sf. Dumitru, cu 
destinațiunea, ca din venitul ei se se în
trețină și împodobescă biserica, să se 
întrețină un orfelinat în care să-și gă- 
sescă adăpost, cu haine și hrană, copii 
săraci; și un dascăl pentru învățătura lor 
și a celor ce ar voi să se facă preoți; 4) 
că pe timpul domnului St M. Racoviță, 
acestă biserică ajunsese în slabă stare și 
în lipsă, din causă că n’avea un purtător 
de grije; pentru aceea Racoviță prin 
chrisovul său, obligă pe toți câți se 
odihnesc și se chivernisesc pe moșia sa 
(Basarabescă), afară de curțile boerești și 
și alte cuprinsuri, ce vor fi cu curți dom
nesc!, ca să plătescă bisericei dijmele și 
tote angaralele, și o dă sub îngrijirea 
episcopului, cu îndatorirea ca să într.eție 
un orfelinat și un dascăl românesc scutit 
de bir, pentru pricopsela ucenicilor-, 5) că 
Al. lpsilanti a înmulțit daniile bisericei, 
ca să potă ține patru preoți, iertați de 

pentru cabinet, ci pentru întrega situațiune 
a țărei (aplause).

In ce privesce condițiunile conversi
unei, ministrul de finance spune, că e în 
interesul succesului acestei operațiuni fi
nanciare, de a nu spune aceste condițiuni 
înainte ca conversiunea să fie pe deplin 
reaiisată. Putem să vă asigurăm cu tote 
acestea, spune ministrul de finance, că 
conversiunea a fost reaiisată în bune con
dițiuni. Termină rugând senatul se voteze 
fără nici o reservă proiectul de conver
siune (apl.)

D-l Dim. Sturdza. primul-rninistru, 
spune că ar fi fost preferabil ca senatul 
să voteze fără discuțiune un proiect de 
lege, prin care se convertesce în rentă 
amortisabilă, un împrumut care apăsa așa 
de greu asupra trecutului, presentului și 
viitorului țărei ndstre.

Discuția generală e închisă.
D-l General Lahovari, la discuțiunea 

pe articole, spune că d-l general Mânu 
nu s’a pronunțat în contra proiectului 
conversiunei. D-sa n’a făcut de cât să 
declare, că conservatorii se abțin de la 
discuția și votul proiectului. Acestă abți
nere implică mai mult o aprobare a pro
iectului, de cât un refus de a vota aoel 
proiect.

D-l E. Costinescu r<5gă din nou se
natul să voteze în unanimitate proiectul 
conversiunei, care încoroneză escelenta 
situațiune financieră a budgetului.

Proiectul conversiunei e adoptat cu 
94 voturi și două abțineri.

Maghiarii și Prusiemi?
1. Andrâssy amicul lui Bismarck.

Ori cât de ciudat și nenatural s’ar 
păre, ca Bismarck, discipolul lui Frederic 
cel Mare, să potă fi „amicul“ cuiva, tot 
așa de ciudat și nenatural ar fi fost, decă 
ar fi întrelăsat- a-și „face amic11 pe con
tele Iuliu Andrâssy. Iuc.ă pe la anul 1861 
nimic nu se putea petrece în Ungaria fără 
ca Bismarck să aibă cunoscință detai
lată despre tot. Atențiunea lui Bismarck 
mergea așa departe, în cât mai târdiu 
când Beniamin Kâllay era consul în Bel
grad și într’o conversație „neoficială11 cu 
consulul german de acolo asupra chestiu- 
nei naționalităților din Europa, făcu ob
servația, că „provinciile germane ale Aus
triei ar fi aderente ale unității germane11 
— a doua di îi trimise lui Kâllay o tele
gramă „neoficială11, în care îl asigura, că 
Germania nu aspiră la provinciile austriace 
De-ocamdată! Pănă la alte timpuri! Bis
marck însă avea nevoie în Viena de un 
ministru de externe de calibrul lui An- 
drassy. Br Francisc Pulszky scriea: „Bis
marck, cel mai șiret bărbat de stat al se
colului nostru, bogat în mari diplomați, 
convins de inevitabilitatea unui răsboiu 
frances, credu de necesar, a implica pe 
eventualii aliațiai Franței, Austro-Ungaria 
și Rusia în nisce aventuri, în urma cărora

*) Din „Parlamentar11.

birul preoțesc, de zăhărele și de alte an
garale, de care să fie scutit asemenea și 
„dascălul slovenescu de la acea biserică, 
„pentru învățătura copiilor ce vor năzui 
să învețe carte.“

Se constată încă din aceste docu
mente falșitatea aserțiunii, probabil inten
ționată, din istoria României edată de 
frații Tunusli, că biserica Sf. Dumitru ar 
fi fost zidită de un loan Asan său Ioa- 
nițiu, căruia ar fi aparținut prin urmare și 
moșia, cu care a fost înzestrată. Și se mai 
vede, că pe acele vremi nici în Craiova, 
ca și în alte părți, nu erau alte școli, 
decât ale dascălilor de pe la bisericele 
principale din orașe și de pe la câte o 
mănăstire.

Insă darea nostră de semă deveni 
prea lungă și trebue s’o încheiem. Am 
voit să arătăm însemnătatea acestei pu- 
blieațiuni pentru istoria nostră și în spe
cial pentru trecutul de mărire al Craiovei, 
fostă capitală a banatului Olteniei. Der 
acesta se pdte vede numai citind însăși 
instructiva broșură.

M. Strajanu. 

să le fie imposibil a da ajutor Franței în 
marea dramă. Bismarck proclamă în pu
blic, că dintre bărbații austro-ungari nu
mai în unul are încredere și cât timp 
acesta va fi la putere, va fi asigurată 
pacea între Austro-Ungaria și Berlin. An- 
drassy se înțelege, era fdrte măgulit de 
acest compliment11. — Bismarck sciea, că 
Andrâssy era vanitos și ambițios. Bismarck 
făcea intrigi contra lui Beust, și fiind-că 
Andrâsy voia să ajungă ministru de es- 
terne, era natural, că politica Iui Beust 
nu-1 mulțumia. Beniamin Kâllay în calita
tea sa de consul în Belgrad, raporta mult 
mai des ministrului președinte Andrâssy 

ț la Budapesta, de cât ministrului de e.sterne 
Beust la Viena. Același ministru președinte 
Andrâssy, avend mereu înaintea ochilor 
portofoliul esternelor, când a isbucnit răz
boiul germano-frances se decise în Hi- 
tzing — după o cugetare de 48 ore — 
pentru „neutralitate11.

Decisiunea acesta a lui Andrâssy 
avea atunci înfățișarea unei mari „fericiri11 
pentru Austro-Ungaria. Nimeni nu se 
gândia atunci, că decă Austro-Ungaria ar 
fi Intrat în acțiune contra Prusiei, — Ba
varia, Baden, Wurtemberga, ori ar fi ră
mas neutrale, ori s’ar fi alăturat Austro- 
Ungariei. Nimeni nu se gândia, că atunci 
Prusia nu s’ar fi putut arunca cu totă 
Duterea asupra Rhinului și că prin urmare 
victoria sa asupra armatei francese, care 
și dealtmintrea o putu mulțumi numai 
forțelor covîrșitore, ar fi fost cel puțin 
îndoidsă. Nu se sciea, decă Austro-Ungaria 
va rămâne neutrală seu va întră în ac
țiune. însuși Andrâssy stătea la îndoiălă, 
să împlinescă seu nu promisiunile făcute 
lui Napoleon III. De orece în Ungaria se 
doria neutralitatea, Andrâssy se gândia 
în Hitzing la o concesiune a Prusiei în 
cestiunea orientală, pe când în Hofburg 
trimisul camerei bavareze aștepta cu 
inima strîmt.orată hotărîrea Austro-Unga- 
riei. Căci Bavaria era să se conformeze 
acestei hotărîri. Andrâssy anunță, spre 
groza trimisului Bavariei, că el se pronunță 
în numele Ungariei pentru neutralitate. 
Din motive personale, după cum a dove- 
dit’o aceșta Cornel Abranyi, Andrâssy 
umbla atât de mult să facă hatîrul lui 
Bismarck, în cât a credut de cuviință a 
înscena îndată după întâlnirea din Salz
burg în Ungaria un mic nCulturkampf“.

SOIRILE DILE1. y
— 14 (27) Ianuarie

Serbarea Bobotezei în Viena pen
tru soldații gr -or. români și sârbi s’a se- 
verșit anul acesta cu mare solemnitate. In 
timpul liturgici și a sfințirei apei, o com
panie a reg. de inf. Regele: Carol I. al 
României Nr. 6 a dat salvele sub coman
da căpitanului Wykobal. In presența co
lonelului Svetozar Davidov de Illancsa, 
au luat parte la serbare peste 2500 de sol
dați gr. or. ai regimentului de infanterie 
Nr.6, 43și62, ai regimentelor bosniace Nr. 
1 și 4, ai regimentului de ulanî Nr. 8 și ai re
gimentului de husari Nr. 4 și elevii aca
demiei militare technice și ai școlelor de 
cădeți. Liturgia a fost celebrată de cape
lanul militar Paul Boldea, er cântările li
turgice au fost esecutate de un cor de 
24 feciori ai regimentului de infanterie Nr. 

A3. Părintele Boldea a ținut o predică 
forte frumosă, amintind că Românii și Serbii 
au fost tot-dduna soldați credicioși ai tro
nului și împăratului și că și de acum îna
inte să urmeze pildei dată “de strămoșii 
lor și se jertfescă vieța lor pentru împă
rat și țeră, decă vor fi chemați la grea 
cumpănă sub drapel. Serbarea s’a finit cu 
cântarea imnului poporal, după-ce solda- 
ților presenți li-s’a împărtășit binecuvânta
rea și au fost stropiți cu aghiasmă.

Ofertul Țarului pentru pescarii din 
Bretagne. împăratul Nicolae al Rusiei a 
anunțat telegrafic pe președintele Repu- 
blicei francese, că ofere 25.000 fr. pentru 
pescarii lipsiți din Bretagne, ca semn al 
simpatiei pentru Franța amică și aliată. 
Președintele Loubet sî-a esprimat mulțu- 
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mirea pe c: le telegrafică pentru acest ge
neros ofert.

Cale ferată între Bistriță și Bn- 
covina. Primarul Bistriței Friedrich’Sadler 
a convocat pe 4>ua de 19 Ianuarie o adu
nare a consiliului comunal, în care s’a des- 
bătut chestiunea liniei ferate bucovinene. 
Se svonise adecă, că amintita linie nu se 
va face de la Bistriță, ci pe valea Some
șului prin Năsăud. Acesta ar fi în detri
mentul orașului Bistriță. Consiliul comu
nal a hotărît a se trimite o comisiune de 
cinci la directorul căii ferate someșane, 
spre a-șî procura informațiuni esâcte. Ace- 
ași comisiune va fi însărcinată să intervină 
la locurile mai înalte, spre a apăra inte
resele orașului.

Societatea „Tinerimea artistică14, 
pusă sub înaltul patronaj al principesei 
Maria, va deschide, la 10 Martie viitor, în 
palatul Ateneului Român, a doua sa es- 
posiție anuală de pictură și sculptură. Toți 
artiștii din țeră sunt invitați de a lua 
parte la acestă esposiție.

Jubileul de 200 ani al orașului 
Petersburg. In dina de 29 Maid se va 
serba jubileul de 200 ani al întemeierii 
orașului Petersburg. La acest jubileu vor 
fi învitați toți primarii capitalelor din Eu
ropa. Consiliul comunal din Petersburg a 
votat din acest incident 6 milione de ru
ble pentru zidirea de școli și 3 milione 
pentru înființarea de 1000 fondațiuni de 
paturi la diferite spitaluri.

Espulsarea unui corespondent. O 
soire din Bel^ rad anunță espulsarea de 
acolo a unui 6re-care Lazar, corespondent 
al diarului german „Vossische Zeitung*, și 
care, în corespondențele ce le trimetea 
diarului său, defăima armata sârbăscă. Din 
acăstă causă, nisce ofițeri l’au așteptat 
afară la ușa unui restaurant și când a 
eșit, l’au bătut pănă ce a cădut jos plin 
de sânge. Lazar d’abia a putut să se tî- 
rască acasa unde, în d ua următore, a pri
mit decretul le espulsare.

Alegere de notar. In comuna Preș- 
mer a fost ales notar Gheorghe Preuss, 
care a funcționat doi ani ca vice-notar pe 
lângă repausatul notar Copony. Mai erau 
încă vr’o 5 candidați.

Sein locale.
Ajutor pentru cetățenii săraci din 

Brașov. Din venitele fundațiunei Mathilde 
de Trauschenfels, au a se împărți la 19 
Martie 1903 ajutore de câte 300 corone 
■la cetățeni seu cetățene, săraci și incapa
bili de muncă, născut! în Brașov, fără de
osebire de naționalitate și de religiune. 
Petițiunile sunt a se înainta Magistratului 
orășenesc pănă la 16 Februarie 1903. Do
cumentele, cari trebue adnexate la aceste 
rugări, se află în publicațiunile puse pe 
tablele și pe stelpii pentru afișare.

Emigrant! — la procuratură Nicolae 
Bredea din Corb, Avisalon Cristeanu din 
Ucea-de-jos, Ion Turdeanu din Dejani și 
Ion Bolovan din Beșimbac, jVoiau se emi
greze în America. Ei au ajuns pănă la 
Oderberg, de unde au fost înapoiați cu 
•gendarmii și aduși la procuratura din Bra
șov. Ei au fost opriți de a emigra 
•pe motiv, că nu și-au făcut încă serviciul 
•militar.

Sinucidere din dragoste. Sunt apro- 
pe două luni de când am adus scirea des
pre încercarea de sinucidere a unei părechi 
;amor<5se Bukur Ferencz și Benedek lulis. 
Amândoi au fost duși la spital, de unde 
Bukur a eșit în curend însănătoșat. Bene- 
•dek lulis însă, fiind mai grav rănită, n’a 
•mai părăsit spitalul, ,ei a murit acolo săp
tămâna trecută.

Din Valea Agrișului.
— Ian. 1903.

On. Redactiunel Pe când cei 21 în- 1
vățători Selăgeni, cari și-au uitat de che
marea lor românescă, s’au făcut de poveste 
cu manifestul din „Szilăgy", învățătorii 
din distr. protop. gr. cat. al Almașului din 
potrivă sunt pătrunși de sentimentul, că au 
datorință de a înainta luminarea și cultura 
românescă și a sprijini aceste idealuri mă
rețe, încât numai pot, și prin mijlocirea de 
jertfe materiale.

Sub conducerea protopopului dis
trictual P. O. D. Vasilie Pop și sprijiniți 
de cătră D. Simeon Marincașiu, — precum 
și de cătră d-1 Dr. I. Fărcașiu medic, — 
în diua de anul nou (Sân-Văsii) au aran- 
geat în Bucium — acest însemnat centru 
românesc de sub pdla romanticului Me- 
seșiu — o petrecere împreunată cu re- 
presentație teatrală-declamatorică și de 
cântări, al cărei venit curat fu destinat 
pentru masa studenților din Blașifi.

Esecutarea programului s’a început 
cu discursul rostit ca salut de anul nou 
de cătră P. O. D. protopop districtual. 
Apoi a urmat poesia de I. Popfiu „Mama 
lui Stefan cel mare", declamată de cătră 
d-șora învățătore Silvia Marian, cu simț 
și pătrundere. Elie Ban a predat un mo
nolog cu mult haz. E. Timbuș a declamat 
poesia „Peneșul Curcanul" cu atâta pri
cepere, încât publicul românesc a rămas 
încântat de vitejia ostășescă a Românului 
pentru neatârnarea țărei sale. Corul în 
cuartet instruit de studentul D. Victor 
Pop—fiul brav al P. O. D. protopop-în 
serile feriilor sale de Crăciun, și condus 
în sera de anul nou de cătră d-1 cleric 
Laurențiu Curea, a mulțumit pe deplin 
publicul. Cu multă duioșie și cu mult 
efect a cântat o doină. Piesa „Cinei Cinei", 
vodevil de Alexandri, deși tdte personele 
cu rol în ea pentru prima oră au urcat 
bina, a fost jucată forte bine.

Timpul deși a fost nefavorabil, ba 
mulți preoți s’au distins cu absentarea, cu 
tote că era vorba de o idee care denșii 
în primul rend și în mânia vremii încă 
trebuia se o sprijinăscă, totuși pe lângă 
succesul moral, a resultat și un venit cu
rat de 30 cor. 60 bani. Sub pdla Mese- 
șului numai la ale nostre puteri suntem 
avisațl. Peste taxa de intrare, precum m'aro 
putut informa, au contribuit: P. O. D. 
protopop 3 cor., O. D. Teodor Cezarean 
2 cor., I. Negrean 40 bani, Nikolăjevici 
pretor 70 bani, Halâszi, veterinar 40 bani.

Petrecerea acesta împreunată cu re- 
presentație teatrală a fost împrovisafă prin 
hărnicia învățătorilor unui district proto- 
popesc în care de un timp înedee sunt 
aplicați tot numai învățători diplomați și 
cualificați. Nu numai salarele sunt ridicate 
la minimul cerut de lege pănă și în să
tulețul cel mai mic, ba 'chiar și în celea 
mestecate cu limbi streine, cari abia au 
câte 25—30 familii române, ci din an în 
an se împodobesc și cu clădiri școlare de 
model. In districtul Almașului ori-ce scop 
cultural, zidiri de biserici etc. află spri
jinire. căci nici o listă încă nu s’a în
tâmplat să se restitue golă. In tote aceste 
se pote privi numai un bun augur, ca și 
în aceea, ca prin armonisarea de puteri 
în timp apropiat să se potă întrupa și 
în acestă regiune idei menite a întări și 
păzi interesele elementului românesc pănă 
aci mult esploatate de cătră streini. Con
statarea acesta mângăietore însă. e a se 
mulțămi numai acelei împrejurări, că pdla 
Meseșului de un timp încoce a câștigat în 
persona actualului protopop și a d-lui Dr. 
Iosif Farcaș, pe lângă harnicul preot Si
meon Marincașiu din Bogdana factori cari 
lucrând împreună, vor contribui în mare 
măsură la fortificarea 'vieții naționale și 
sociale românesc!.

Aceste persdne demne însă, sciu că 
neiubind vanitatea, nu au nevoie de elo
giile mele și ale lumei, și decă totuși cu
tez a le atinge modestia, mă îndemnă nu
mai împrejurarea, că un prietin al meu 
mai de aprope oferind-mi mai mulți nu
meri din „Tribuna", din întâmplare în Nr. 
129—1902 am aflat și o corespondență în

care un anonim ascuns sub „V“ raporteză 
despre adunarea generală a despărțămân
tului „Huedin Hida" al Asociațiunei ținute 
în 20 Iulie 1902 în Almașiu.

Când însă cei rie pe aici toți seim, 
că la aranjarea acelei festivități personele 
sus amintite au avut patrea leului și că 
fără ele nici vorbă nu putea fi să se pri- 
mdscă în Almașiu acea adunare, și când 
totuși „V.“ în raportul seu, stăpânit fiind 
numai de rea voință și parțialilate „pro 
domo sua" face unora elogii pănă la 
ceriu, er pe acele persdne demne le ig- 
norăză, dându-le lecțiunî nemeritate, apoi 
ca să se pdtă judeca cât de îndreptățită 
pdte fi indignarea omenilor de pe aici 
când activitatea cinstită și plină de ni- 
suințe nobile se interpreteză tendențios, 
fără a se cunosce împrejurările, spre lim- 
pedire las se urmeze următdrele deslușiri.

(v'a. urma.)

Revoluția în Maroc.
Până în momentul când scriem rîn- 

durile acestea nu s’a adeverit scirea des
pre prinderea lui Bu jHamara, pe capul 
căruia sultanul a pus un premiu de 50.000 
Duros.

Cătră multele sciri contradicătore câte 
s’au colportat până acuma despre Bu Ha- 
mara, s’a mai adăogat una nouă comuni
cată de cătră un funcționar administrativ 
spaniol, venit la Madrid din Melilla. Func
ționarul dăduse adăpost în Melilla la mai 
mulți Marocani, cari erau persecutați ca 
partisan! ai lui Bu Hamara. Doi din aceș
tia luaseră parte la lupta ce s’a dat la 
Tazza în 23 Decemvrie și au vedut de 
aprope și au vorbit cu „profetul"; Ei po
vestesc următdrele :

Bu llamara n’are la spate un sin
gur trib al Cabililor. de drece nimeni nu-1 
recundsce de șeich seu domnitor. Puterea 
lui se mărginesce la atâta, că și-a câștigat 
prin bani și vorbe bnne 25—30 de ade
renți, cari îi fac treburile. Pe acești omeni 
i a instruit în arta magiei, prin care a 
sugerat dmenilor ideea, că el ar lucra cu 
puteri supranaturale. El și-a început „cam
pania" trimițând câțiva credincioși de ai 
săi în orașul Tazza, unde prin mituiri și-a 
câștigat pe partea sa pe pașa și pe co
mandanții garnisdnei. După acesta întră 
în oraș fără nici o împotrivire. Aici îm
părți soldaților diferite daruri și îi asigură, 
că le va da soldă mare. Astfel ajunse Bu 
Hamara prin banii, pe cari îi avea la dis- 
posiți'e, profet și domnitor în Tazza și pre
tendent la tron. După acesta trimise pe 
credincioșii sei la triburile Cabililor și re
crută voluntari, apoi cumpără arme și mu- 
nițiuni. Bu Hamara adună în jurul seu 
vreo 3000 de omeni. Sultanul trimise atunci 
trupe contra orașului Tazza. Trupele Sul
tanei ridicase un lagăr la distanță de câ
teva mile de Tazza și hotărîră a aștepta 
aici sfârșitul lunei Ramazan. Bu Hamara 
înse n’a observat prescripțiile religidse re
lative la Ramazan și a surprins lagărul ne
păzit, împrăsciind trupele sultanului. Cu 
acestă ocasiune cădură în tnânile lui 5 tu
nuri, apoi munițiuni și provision!. S’au în- 
tîmplat câteva răniri.

Bu Hamara trimise soli în t<5te păr
țile, anunțând biruința sa și provocându-i 
pe toți să-l recunoscă, de domnitor.

Rămâne acum deschisă întrebarea, 
de unde are Bu Hamara mijlocele bănesc! ? 
Englesii susțin, că le are de la Francesi.

Astfel se anunță din Madrid, că re
porterul diarului „Globe" a avut o con
vorbire cu un diplomat engles. Acesta ar 
fi declarat., că situația în Maroc este forte 
jSeriosă și că o intervenție europeană este 
inevitabilă. Revoluția ar fi resultatul insti- 
gațiilor francese. Pretendentul e Algerian 
plătit de guvernul frances, pentru a ni
mici domnia sultanului, care are simpatii 
pentru Anglia. Diplomatul spunea, că An
glia n’are alt scop, de cât să civiliseze Ma
rocul și se deschidă acolo debușeu corrier- 
ciului european. Ea ar prefera un protec
torat comun al 'Angliei, Spaniei, Franței 
și eventual al Germaniei.

Ministrul president și emigrantul.
Din Zolyom se anunță următdrea is- 

toridră interesantă:
Țăranul Stefan Szopka din Mihalyi, 

a făcut tote pregătirile pentru a emigra 
în America. Iși câștigase tot ce-i trebuia 
pentru a-și realisa hotărîrea: pașaport, bi
let de vapor și o sumuliță de bani. El 
însă voia să-și lase nevasta acasă. Nevasta 
începu să țipe și să se vaete, însă înza- 
dar, căci bărbatul rămase^ neînduplecat. 
Atunci nevestei îi veni în gând o apucă
tură. S’a dus la solgăbirău, i-s’a plâns amar 
și l’a rugat, să-i ajute. Se scrie, adecă, d-1 
solgăbirău ministrului president, să-i ceră 
100 cor. pentru ea, căci atât l’a costat pe 
bărbatul său pregătirile pentru călătorie. 
Decă și-ar recăpăta acești bani, ar rămână 
și bărbatul acasă.

La început solgăbirăul și-a făcut haz 
de simplicitatea femeii, la urmă însă lacri
mile femeii îi miliară inima și a trimis mi- 
nistrului-president Szell o telegramă în care 
i-a arătat năcasurile și rugarea femeii 
slovace.

Peste o oră sosi răspunsul: ministrul 
president a trimis prin telegraf 100 cor. 
pentru Stefan Szopka, decă el va ră
mâne în țeră și nu-și va părăsi femeia 
și vatra părintescă. Femeia se bucură nes
pus de mult, și solgăbirăul s’a dus însuși 
cu ea la sărăcăcidsa lor căscioră, ca să 
predea lui Szopka cele 100 cor. L’a aflat 
stând pe bocceaua în care își strînsese ca- 
labalîcul. Solgăbirăul i-a esplicat, că i-se 
face mare cinste când însu-și ministrul- 
president îi trimite 100 cor. ca să rămână 
acasă.

Szopka însă ce a făcut? Gând vădii 
cele 100 cor. în mâna solgăbirăului, ochii 
îi flăcărară, se ridică îndată și era p’aci 
se primescă banii — der se gândi, și se 
âședâ erăși liniștit pe calabalîc. Solgăbi
răul nu pricepu apucătura țăranului și-i 
dise să răspundă: rămâne, ori se duce în 
America? Szopka răspunse liniștit:

— Mă duc la America — der de voiu 
mai căpăta încă 10 fl. pe de-asupra, rămân 
acasă.

Solgăbirăul își vîrî mâna în buzunar 
și mai adause din al său o bancnotă de 
20 cor. la cea de-o sută.

— Ei, ce faci, te duci ori rămâi ?
Femeia arunca priviri recunoscătdro 

la solgăbirău. Er Szopka răspunse așa:
— Am vrut să sciu, cât mă pre- 

țuesce pe mine țâra. Acum n’am să rămân, 
decât pentru 200 corone.

Solgăbirăul se ’ntorse repede, eși și 
lăsă pe țăran. D-1 ministru-president și-a 
recăpătat cele 100 cor., Szopka a plecat 
și femeia rămase plângând.

literatură.
A apărut „Alnuinachlll" societății 

„Petru Maioru Budapesta 1901 cu un re
ținut bog t și ilustrat. Format. 8° cn 144 
osginl. ’rețul 4 c.orâne. Se află de vAnflure 
la Tipografia A. Mure.șiami cu prețul md - 
cat, pits 35 baul porto.

Bucurescî, 26 Ianuarie. Erî s’au 
făcut alegeri parțiale în opt județe 
La Muscel a fost ales în colegiul I 
pentru Senat, șeful partidului coman- 
dator G. Gr. Cantacuzinola Roma- 
națl a reușit de asemenea candidatul 
partidului conservator d. Tache lones- 
cu pentru colegiul I de Cameră. La 
Mehedinți, Gorj, Putna, Vaslui și 
Dorohoiu s’a declarat balotagiu 
Dintre candidații partidului liberal, 
a reușit numai Vintilă Brătianu la 
colegiul I cameră, în Dîmbovița.

Paris, 26 Ianuarie. Din Mara
caibo se anunță, că vasele de res- 
boiu germane au încetat bombar
darea fortului San-Carlos.

Proprietar: JDr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
din Brașov, 

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

r- iângă portul postai arătat, încă 26 bani pentru 
■eomandație.)

Scrieri școlare.
Pecompertsele și pedepsele în școla 

poporală, studiu pedagogic de d Dariu, cu 
un adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
bani, să pote procura del a Tipografia A. 
Mureșianu, precum și dela autor și n di 
librarii.

Cântul în șcbla poporală de M>» 
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
p-.ista 66 b.)

ManvaJ catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catecheți, 
învățători și părinți, prelucrat de Bas h<> 
Ii țiu, profesor Ja seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica limbei române pen
tru școlele interiore, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu 
Partea 1. Etimologia. Edițmnea 11. Prețul 
50 bani.

„ învățătură creștinescă** său Catechis- 
nml mare pentru tinerimea greco-cat. 
Ehțiunea III. (1898). Ou binecuvântarea 
episcopului di 'dinibră al Gh-rlei, loan 
Alexi. Noua eaiv.^2e a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8U, e legată solid 
și costă cor. 1.60 (cu post* cor. 1.80).

îndreptar tearetic și practic pentru 
învățământul intuitiv în folosul elevilor pre- 
ga andiall, a învățătorilor și a altor omeni 
pe școlă de V. Gr. liorgovan prof, de peda
gogie. Edițitinea III. Prețul 2 oor. 40 bani 
(+ 10 b. p.)

Oral general pentru șobla română 
eu 6 clase și cu un singur învățător de 
Georgiu Alapyar. Prețui 80 b. (-J- 10 b. p.

Scriptologia, seu modul de a invăța 
cetitul scriind. Indreptariu pentru învăță
turi la tractarea Abecedarului de Basilio 
1 e‘ri prof, preparând.al pens. Prețul eor. 2 
(4- io b. P.)

Curs practic de limba maghiară pentru 
șcb'ele popor, rom. îutocmit pe bas-t nou 
lui plan min sttrial de învăț, de loan Dariu 
cu concursul mai mu tor bărb ți de șcblă. 
Partea I. pentru anul I-iu și al II-lea de 
scblă Prețul 32 bani (4~ 10 b. p.)

Aritmetică pentru șcclele popcale de 
F. E. Lutrz. Ti adus* de un învățăt jr după 
a 9 ediție germană. Anul I și II. de șc6>ă. 
Nu nerii 116, - i0-20 și 20—1C0. Prețul 
4D b. plus 5 b. porto.

Cursul la bursa din Viena,
Din 21 Ianuarie n. 1903.

Renta ung. de aur 4"/0......................121.20
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 99.75
Impr. căii. fer. ung. în aur 3’/2°/o • 93 80
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/n . 99.75 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 101 50
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.—
Impr. ung. cu premii....................201 75
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.20 
Renta de argint austr......................... 100.70
Renta de hârtie austr..........................100,70
Renta de aur austr............................121 15
Rente austr. 4°/0 de corone . . 101 50
LosurI din 1860.................................... 156,50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.72
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 752.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 706 50
Napoleondorî..................................  19.07
Mărci imperiale germane . . . 117.12[/2
London vista............................. 239.82 72
Paris vista.................................. 95 4()!/2
Note italiene .................................... 95.35

Sz. 13552—19^2
tlkv.

Ărverâsi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosăg mint telekonyvi hatosâg kbzbirre teszi, 

bogy Pencsiu Sândor vâgrehajtatănak Cornea Mâria vegrehajtâst szen- 
vedo elleni 52 kor. tbkekbveteles es jârulekai irânti văgrehajtăsi iigyâ- 
ben a brassoi kir. tbrvănyszek (a sârkâuyi kir. jârâsbirăsâg) teriiletăn 
levo, Also-Veniczăn fekvb az alsâ-veniczei 302. sz. tljkvben vegrehajtâst 
szenvedett, tovâbbâ Sztojka Balâs Gybrgy, Anna, Miklăs, Jânos, Eka- 
tarina kiskoruak, Balâs Sztojka Sândor, Mâria Niculae Sztojka Mâria
szl. Oornea nevăn âllo 667, 668 hrsz. ingatlanra 331 kor.
678/2 hrsz. ingatlanra 29 kor. 7521 M 98 n
1385 n 46 7569 T> W 1 r
1673 n w 20 » 10929 n r 14 w
z321 36 12117 Yi 22 ji

2581 n 49 n 12783, 12784 „ 81 w
2598 w n 41 n 13140 n 18 n
2751 w 10 13196 n r 20 rt
2757 n n 48 13202 u r 40 îî
3941 n 20 n 13305/1 r n 4 ti
4925 * n 81 r koronâban ezennel megâlapitott ki-
kiâltâsi ârban elrendeltetik 6s hogy a fennebb megjelblt ingatlanok az

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
i Arșilor de mai jos, cari se vând cu pre- 
ț rl reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
con s’au vindut pană acum.

1) Lascar Viorescu, O ic6nă a Mol
dovei din 1851 de Wi'helm de Kotzebue. 
£ i uncscut.ă acâstă scriere ea o lucrare 
is r'tcă de mare valdre în literatura nostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux Pnțul în loc de 4 cor., cum s’a 
vândut f ănă acum, este atji numai 2 cor. 
(-|- 30 bat I porto.)

2) Poesii de Veronica Miele, regretata 
mutră poetâ. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor -, se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
N mele acestui autor este de asemenea 
bi tie cunoscut literaților noștri și poesiile 
lu> ocupă un loc frumos în literatura ro- 
m nă. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor.(-|- 
20 b. porto).

7) „ Vrei s5 te iubescă bărbata?" 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice serio^e și forte potrivite pentru f'ami- 
li le bune. Prețul dela l cor s’a redus la 
50 b. (4- 5 b. porto).

4) Instr ucțiunea gimnasticei în son- 
1 e de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de 7*. lonescu, profesor de gimnastică 
•a liceul Lazăr și la școla normală de in 
stitutorl din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. porto) De 
i} să e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor1 de 
1/ O. Suțu, o interesantă eonferență ținută 
ta Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
•de 1 leu se vinde cu 50 bani.

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

Călin,darul Plugariului,
A apărut și se pdte procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugariului1*. Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

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

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul. 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Se-1 urmăm"). 
Călugărenii (poesie) de C. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), I 
Luleua lui moș Radu, Legenda pămentu- | 
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Al mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tîner poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole.- 
„Dușmanii economiei1* de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor" de A. Boldor, „Cău
șele de ce sBmenăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăcidse po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi ?**

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

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

Abonamente la 
„Gazeta, Transilvaniei" 

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

1903 ev» Februar ho 19-ik napjân delelott 9 orakor Also-Veniczăn megtar- 
tando nyilvânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi îs eladat- 
ni fog.

Arverevni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak LC%-ât 
kâszpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 novem. l-6n 3333. sz. a. kelt m. kir. igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijelblt bvadâkkbpes ertăkpapirban a kikiil 
dbtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-sa ărtelmiben a 
bânatpenznek a birosâgnâl elbleges elhelyezeserbl kiâllitott szabâly szerd 
elismervenyt âtszolgâltatni.

F o gara s, 1902 Avi November ho 26-ik napjân.
A kir. jârâsbirosăg, mint tlknyvi hatosâg

SCHUPITER, 
809,1 — 1 kir, albiro.

- A. Mureșianu 
’așm-, Ternul KmiBwi Ma-. «JO.

Acest stabiliment este provefjut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune- de 
comande cu promptitudine

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI I)E SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STuXTTJT'Hi.
FOI PERIODICE.

bllete~diT V1S1TĂ
DIFERITE FORMATE.

PROGRAME_ELEGAME.BILETE DE LOGODtt ȘI DE SMTi
DUPĂ DORINȚĂ Șl ÎN COLORI.

AlWWȚIj B&t.

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.
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a put6 esecuta ori-ce 
și acurateța, precum: 

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tete speciile de serviciuri

Gomptun, Adrese,
Circulare. Scrisori. 

QowvzzS, in iolă măvimea. v.

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PRETURI-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE INMORMENTARI. 
se primesc în biuroul
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Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei“ se pot face și re- 

înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.
Domnii abonenți s6 binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca. 

espedarea sS li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa lă

murit și să arete și posta ultimă.

Administrat. „Gaz. Traras".
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


