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Limba armatei și Andrassy.
Ori de câte-ori guvernul ungu

resc este strîmtorat de oposițiunea 
din cameră pe tema naționalismului 
maghiar, urmărirea așa cailor agita
tori ai naționalităților ia dimensiuni 
mai mari. Guvernul se simte nevoit 
a da dovedi că, deși de esemplu i-a 
în apărare limba de serviciu germană 
în armata comună, totuși n’a înce
tat și nu înceteză de a fi național 
maghiar.

O ia in aperare fiind că n’are 
îucătrău. Cum s’ar și pută se facă 
altfel adi, când nu numai că nu 
dispune de-o armată maghiară, dâr 
nici măcar de un singur tun?

Cea mai strălucită dovadă des
pre situațiunea silită, în care se află 
partidul guvernamental în cestiunea 
comuniunei seu a uniunei reale cu 
Austria, ni-o dă discursul contelui 
Iuliu Andrassy rostit în desbaterea 
generală a proiectelor de lege mi
litare.

In acâsta vorbire fiul răposatului 
ministru de esterne Andrassy a luat 
în adevăr apărarea limbei germane 
ca limbă de serviciu în armata co
mună, arătând că ea este justificată 
prin însăși legea pactului dela 1867, 
de altă parte însă a făcut sentimen
tului și aspirațiunilor naționale ma
ghiare față cu armata nisce conce
siuni, cari în ultima analisă pregătesc 
succesiva maghiarisare a armatei, în
cât privesce partea ei ce se recru- 
tăză din Ungaria.

A avut mult curagiu contele 
Iuliu Andrassy a vorbi cum a vorbit 
în fața oposițiunei estreme, în care 
dau tonul agitatori ca Barabas și 
Komjathy. Modul pătimaș cum fu 
întâmpinat din partea celor estreml 
pentru cuvintele sale, este O' probă 
destul de tare pentru acâsta. Der 
el prin aceea, că a pledat indirect 
pentru cunoscutele dorințe și preten- 
siuni ale lui Apponyi, a sgudnit în
suși basa strict legală, pe care s’a 
pus, căci a admis că cu încetul se 
pot îndrepta lucrurile. în privința lim
bei prin aceea, că regimentele vor 
adopta ca limbă a lor limba ma
ghiară, fiind tot-odată toți oficerii 
maghiari aplicați la aceste regi
mente.

In privința acesta este logic 
ceea-ce susține o făie vienesă, că 
decă Andrassy crede a fi lucru în
dreptățit ca regimentele se ia cu în
cetul un caracter național avend tot 
numai oficerl naționali, atunci nu e 
departe timpul, când și pretensiunea 
ca limba comandei și organisațiunei 
interne să nu mai fie, cât pentru 
Ungaria, cea germană, ci cea ma
ghiară,. își va afla apărătorul său, și 
când tdtă miseria certelor dintre 
naționalități se va transplănta și în 
armată.

Este der mai mult o cestinne 
de oportunitate și de momentană 
necesitate, ce îl îndemnă pe Iuliu 
Andrassy se stăruie pentru respec
tarea legei pactului dela 1867, care 
lasă cu totul la decisiunea coronei, 
care să fie limba de serviciu a ar
matei.

Ori nu e așa, când el afirmă față 
cu oposiționalii, că Maghiarii mai 
trebue să se gândâscă și la aceea, 
că monarchia în fîe-care c|i pote să 
fie încurcată în vr’un răsboiu; că în 
acest răsboiu ea pote se învingă, der 
pote să fie și învinsă. Și de va fi 
învinsă atunci cine găranteză, că 
corăna s-lui Ștefan nu va fi ame
nințată ?

Din causa acesta armata trebue 
să aiba o limbă de comandă și de 
serviciu unitară, ca să n’ajungă a fi 
în momentele pericolului o „întregă 
babilonie11.

A mai <US contele Andrassy, că 
legea naționalităților nu se pdte es- 
tinde și asupra afacerilor comune și 
că disposiția ei, că „limba maghiară 
este limbă a statului1*, se referă nu
mai la administrațiunea internă.

E semnificativ, că oposiția kos- 
suthistă, care nici că vrea să audă 
de legea naționalităților, se provăcă 
la ea și o aduce ca dovadă contra 
lui Andrassy pentru a sprijini pos
tulatul ei național.

Sentința de la ClușrQ. în procesele 
„Tribunei1* a provocat o adevărată sensa- 
ție. Multi credeau de es. că în telegrama 
publicată în ultimul nostru numer s’a stre
curat o greșală de tipar, atât de enormă 
li-se părea amenda de 11.000 corâne. Con
form sentinței suma acâsta se va lua din 
cauțiunea diarului.

Foile din Clușiu sunt forte satisfă
cute de acestă sentință. Organul guver
namental „Magyar Polgâr** d. e. scrie: 
„Acesta a fost o sentință la locul ei, ne
cesară și exemplară". „E —ku dice: „Tri
bunalul a adus o sentință cu care pdte 
se fie mulțumit orî-ce om nepreocupat (?) 
care are sentimente adevărate maghiare**. 
— Rechisitorul lui Csipkes „E—k“ îl în
carcă de elogii. „E—k“ dice, că acel re- 
chisitoriă a fost o adevărată filipică, plină 
de argumente puternice. Păcat însă, că 
nu o publică în estens, căci din estrasul 
ce-1 dau numitele foi, nu vedem de loc 
criteriile unei filipice, ci vedem numai 
clișeurile debitate de atâtea ori în alte re- 
chisitorii....

Noul tarif vamal austro-ungar. 
Diatele cele mari austriace, prevăd în noul 
tarif un nou răsboiu vamal cu statele bal
canice. „Neue Freie Presse**, făcând co
mentarii asupra lui, releveză faptul că 
până acum România, Serbia și Bulgaria 
erau favorisate prin taxe speciale la ce
reale. Noul tarif le ia acestă favdre. Spo
rirea taxelor pe vite lovesce mai cu semă 
pe Serbia.

„N. F. Presse** se întrâbă: „Ce o să 
devină exportul nostru în Peninsula bal- 
cănică? In anul 1901 am exportat în aceste 
state, mărfuri în valdre de mai mult de 
81 de milidne. Răsboiul nostru vamal cu 
România ne-a făcut pagube mari. In urma 
acordurilor vamale, am constatat îmbună
tățirea acordului nostru, care a sporit me
reu în proporție cu îmbunătățirea stărei 
economice a României. Trebue să se acor
de celor trei state alte compensații pentru 
a nu păgubi industria nostră**.

Față cu acâstă stare de lucruri, Ser
bia și Bulgaria după cum află „Le Temps** 

din Paris, proiectâză să formeze o ligă va
mală sub patronagiul Rusiei, pentru a re- 
sista la tarifele Austriei și Germaniei.

Noue dovedi in afacerea Dreyfus ? 
Diarelor francese Ii-a comunicat o notă 
Agenția Fournier, prin care se afirmă că de
putatul socialist Jaures posede dovada, că 
un general, fost ministru de răsboiu, a co
municat documente secrete judecătorilor 
de la Rennes, ai lui Dreyfus. Documen
tele ar fi fost false și pentru acesta tre
bue să se anuleze procesul lui Dreyfus și 
să se dea în judecată fostul ministru.

Mobilisare?
Cu tote desmințirile diarelor, oficidse, 

faimele despre mobilisări și pregătiri de 
răsboiu în vederea isbucnirei mișcării revo
luționare în Macedonia, se mențin.

Lui „Bud. Hirlap** și altor (fiare ma
ghiare din Pesta li-se anunță din Fiume, 
că întrega garnisonă de aici a primit or
din se fie gata. Scopul acestui ordin nu 
este cunoscut, însă e clar, că el stă în le
gătură cu disposiția, că o parte a flotei de 
răsboiii va sosi în curând la Fiume.

O scire telegrafică din Belgrad anunță, 
că reserviștii au fost însciințațî, că pe 
diua de 20 Februarie vor fi chiemați sub 
arme, deci să fie gata.

O toi o gram & din Roma vootoooo, o& 

pregătirile de răsboiu ale Italiei se fac pe 
o scară forte întinsă, Șeful statului major, 
generalul Saletta, petrece de trei dile în 
Neapole, centrul mobilisării armatei ita
liene, și unde se află marile deposite de 
cereale, făină, îmbrăcăminte și arme. Se 
afirmă, că s’au pregătit tdte pentru o in
tervenție, fie în Balcani, fie în Tripolis. 
Flota de răsboiu (15 vase) stă gata de 
plecare, tot așa s’au designat și trupele, 
cari vor fi mobilisate. Indată-ce Austro- 
Ungaria va interveni în Macedonia, la 
Neapole vor debarca 10,000 soldați.

Lui „Figaro 1* i-se anunță din Filipo- 
polis și Sofia, că Sultanul a dat ordin să 
se mobiliseze numai decât 240,000 dmeni 
pentru Macedonia. Scirea acesta se des- 
minte dicându-se, că Turcia are actual
mente forțe suficiente pentru a suprima 
revoluția, ce va isbucni.

Discuțiune asupra limbei armatei.
(Ședință furtunosă în dietă.)

Ședința de Vineri, 6 Februarie, a 
dietei a fost estraordinar de furtunosă.

Deputatul independist Barta Odon a 
cerut cuvânt, înainte de ordinea de di, ca 
să protesteze „în numele națiunei" contra 
teoriei enunțate în ședința precedentă de 
contele Iuliu Andrassy privitor la limba 
de comandă a armatei.

Contele Andrassy (fisese, că legea 
naționalităților de la 1868, în care se 
enunță, că limba maghiară e limba sta
tului în Ungaria, nu se pote aplica și la 
instituțiile comune, cum e armata; a voi 
să se aplice legea acesta și la armată, ar 
însemna desființarea încetul cu încetul a 
afacerilor comune. Coronei i-s’a reservat 
dreptul de a dispune, care să fie limba 
de serviciu a armatei, âr decă Corona n’a 
dispus ca limba maghiară să fie limba 
armatei, e pentru-că n’a voit ca armata se 
devină un turn babilonic.

Barta Odon a combătut violent pe 
contele Andrassy, imputandu-i între altele, 

că înaintea lui e mai prețiosă grația pu
terii. decât realisarea aspirațiunilor na
ționale.

Stânga estremă acompania cuvintele 
oratorului ei cu aprobări viforose.

Ministrul president Coloman Szell 
simțind, că e momentul să dică și el un 
cuvânt, a respins la început cuvintele lui 
Barta prin care a acusat pe Andrassy, că 
vânâză după grație. Andrassy a vorbit 
din convingere asupra unei cestiuni, des
pre care a vorbit obiectiv. (Mare sgomot 
în stânga și stânga estremă.) Szell spune 
că în privința acesta și el este de aceeași 
părere, și nu pdte fi nici de cât vorba, că 
prin disposiția prea înaltă privitdre la 
limba armatei, s’ar atinge suveranitatea 
statului ungar. Prin art. de lege XII de 
la 1867 limba maghiară nu e decretată 
nicăiri afacere comună, âr starea acâsta 
esistă de 35 ani. (Mare sgomot în stânga 
estremă. O voce din stânga: Destul de 
rușinos lucru 1) Inse limba maghiară își 
are drepturile ei în armată: la instrucție și 
la corespondență. (Mari contradiceri în 
stânga). Limba maghiară își are drepturile 
ei inprescriptibile. (Vii strigări din stânga 
estremă: Nu-1 mai putem asculta! Jos!) 
Der nici acâsta nu vreți s’o concedați, 
nici asta n’o primiți bucuros. Am credut, 
că veți primi bucuros, dâcă eu din acest 
loc spun, că limba maghiară își are drep- 
țurilo oi in pro □ o rîpii b îl o, po oar? Io tr o o p o o 
tăm cu sfințenie, pentru a-se validita acolo 
unde e posibil pe lângă limba de comandă. 
Limba de serviciu în armată trebue se fie 
unitară, dâcă vrem ca armata, la cașuri 
de nevoie, să nu sufere în ceea-ce pri
vesce capabilitatea ei de apărare și de luptă 
(Strigări în stânga estremă: Partidul gu
vernamental face politică austriacă.)

Hollo L. independist, spune, că se 
nâgă suveranitatea limbei maghiare. An
drassy degradâză limba maghiară la rolul 
limbilor română, slovacă, sârbescă, — în 
sfîrșit la nivou babilonic.

Buzath F.: Pe altul l’ar fi sfâșiat 
pentru astfel de cuvinte. "*

Hollo: Andrassy s’a gândit, pote, că 
atunci și Cehii și Polonii vor pFetinde he
gemonia limbei lor.

Veszi: Acesta a fost adevăratul în
țeles al -vorbirei.

Hollo: Dâr pentru-ca să nu fie încur
cături în Austria, noi să n’avem drept de 
disposițiune ? Bine fac Cehii și Polonii 
când își apără drepturile lor naționale; 
noi n’avem să ne amestecăm în nisuințele 
lor. Este un raționament periculos, de a 
renunța la un drept, numai pentru-ca în 
Austria să nu fie încurcături.

*
Urmâză o scenă agitată între minis

trul Fejervary și Ugron Gabor.'
Mezossy luând cuvântul d se, că mi

nistrul president și ministrul de honvedi 
fac obstrucție prin întreruperi. (Ilaritate). 
Acum amândoi jocă rolul mutei din 
Porției. (Ilaritate în stânga.)

B. Fejervary: Sunt răgușit.
Ugron: Muta din Porției jâcă și nu 

vorbesce.
Br. Fejervarg : Am spus’o de repețite 

ori, că nu sunt curios de a asculta pe d-1 
Ugron. (Mare sgomot in stânga și stânga 
estremă). Astemperă-te.... (Urmâză o scenă 
fdrte agitată. Stânga și stânga estremă 
strigă din tdte puterile, sgomotul e la 
culme și cuvintele presidentului, prin cari 
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cere liniște, sunt înecate de larma teribilă 
ce isbucni.

Ugron spune, că sunt defectudse 
notițele stenografice, fiind-că lipsesc din 
ele cuvintele „c«c« la din contră*, pe cari 
el le-a audit. Fejervăry să fi dis: „Astâm- 
pără-te, căci la din contră*.... Se împli- 
nâscă d-1 ministru de honvedi amenința
rea. Eu nu mă tem, ci-1 voiu aștepta cu 
consciința liniștită, cu fruntea înălțată și 
cu — buzunarul gol.

Se deschide o pătimașe discuție asu
pra cestiunei, dăcă Fejervăry a <jis ori 
nu cuvintele, ce i-se impută. Unii susțin 
că da, le-a dis, alții negă. însuși Fejervăry 
declară, că nu le-a dis.

Ședința a fost de trei ori întreruptă 
Ea s’a încheiat în mijlocul unui sgomot 
mare, cum de mult nu s’a mai mai po
menit.

Serbarea cjilei de 24 Ianuarie.
A 44-a aniversare a Unirei-Principa- 

telor s’a sărbătorit în capitala României 
ca și în restul țărei, cu o deosebită so
lemnitate.

Etă serbările date cu acestă ocasie 
în Bucuresci.

„Liga Culturală" a dat la Ateneul 
Român o frumdsă serbare pentru come
morarea acestei dile, scumpă neamului 
românesc.

Sala era literalmente plină de lume. 
Serbarea s’a început printr’o confe

rință ținută de d. G. Panu, deputat, des
pre „Ideia națională și ideia de stat".

D. G. Panu, după ce face elogiul 
dilei și arată cât au binemeritat de la 
patrie acei cari au făcut Unirea, întră în 
subiectul conferinței d-sale.

Oratorul spune că ultima sa confe
rință, tot pentru Liga Culturală, a ținut’o 
la Ateneu în 1892. Câtă deosebire este 
însă de atunci și acum: deosebire în bine 
Atunci am confundat ideia politică cu 
ideia culturală. A fost o greșală.

Sunt state, dice d-sa, cari n’au idee 
națională, cum este Elveția, Belgia. Po- 
porele mari cu idei naționale, când își 
termină aspirațiunile, se dedau la cuceriri. 
Numai la popore mici, cum suntem noi, 
irlaia nufinnală acfa canina

In fundul ideii naționale esploatate 
de state mari, există o basă de cucerire. 
La ele se perde ideia de naționalitate și 
rămâne numai cea de stat.

Noi, ca idee politică, pentru moment 
să luăm lucrurile așa cum sunt. Unii din 
Români aparțin imperiului dualist, alții 
Rusiei, Turciei. In asemenea situație ce 
putem face? Să-i desrobim? Ar fi lucru 
imposibil. Așa fiind, avem un mijloc de 
a-i desrobi prin limbă, cultură, literatură, 
artă. Unitatea culturală este aceea care 
ne legă cu cei din Bucovina, Transilvania, 
Basarabia, Macedonia.

Ca esemplu putem lua poporul ger
man, care este atât de strîns legat prin 
limba și literatura sa.

Acesta este mijlocul prin care la un 
moment dat se pote îndeplini lucruri 
mari.

Limba este mai trainică decâtori-ce 
cucerire.

Acâsta a înțeles’o Liga. Când litera
tura ndstră va. fi gustată de toți, atunci 
am săvârșit unitatea culturală a poporului 
român, și acăsta va fi cea mai mare cu
cerire pe cara am fi făcut’o.

Conferențiarul arată apoi fasele prin 
cari a trecut literatura nostră și cum su
premația am avut.’o pe rend, când noi de 
aci, când Românii de peste munți. Acum 
sediul intelectual esta la noi. Și e natural 
se fie așa, căci o desvoltare literară pre
supune independența și e fdrte greu să 
te desvolți, în domeniul Jiteraturei, când 
nu esci liber.

Franța este aceea, care ne-a oprit pe 
noi în desvoltarea nostră intelectuală prin 
forța ei literară.

Când vom ajunge să avem o litera
tură gustată de 10 milione de cetitori, 
atunci și noi ne vom ridica nivelul cul
tural.

Noi, termină oratorul, avem datoria 
să ne cultivăm limba, să ne îmbogățim 
literatura.

Tunete de aplause acopere ultimele 
cuvinte ale distinsului conferențiar.

După aceea, corul societății Carmen, 
dirigiat de d. G. D. Kiriac, a cântat cu o 
rară măestrie „Deșteptă-te Române", „Hora 
Unirei", „Cucuruz cu frunza ’n sus", „La 
drum", etc. cari au fost forte mult aplau
date și bisate.

Serbarea s’a terminat la orele 10’/2.

Societatea istorică a studenților în 
litere, a ținut o ședință festivă Ia Ateneu 
participând și ministrul instrucțiunei pu
blice Spiru Haret. S’au ținut cuvântări 
ocasionale și o conferență „24 Ianuarie", 
după cari au urmat diferite producțiuni 
musicale și de gimnastică. Societatea a 
trimis apoi o telegramă M. S. Regelui și 
alte două telegrame ministrului president 
Sturdza și d-lui Gr. Tocilescu.

Etă telegrama adresată Regelui:
„Tinerimea universitară, întrunită Ia 

chemarea societății istorice a studenților 
în litere pentru a sărbători a 44-a aniver
sare a Unirei țărilor surori, depune, plină 
de entusiasm, omagiile ,de respect și de 
credință la piciorele Tronului Majestății 
Vostre și salută în Majestatea Vdstră pe 
geniul protector și înălțător al Româ
niei."

Aniversarea a fost serbată și de cor
pul profesoral și elevii de la Seminariul 
central, apoi la seminariul pedagogic etc.

Procesul de pressă al lui 
Steinacker.

La curtea cu jurați din Seghedin s’a 
judecat în diua de 7 Februarie procesul 
de pressă al lui Edmund Steinacker, fost 
secretar al camerei de comerciu și indus
trie din Budapesta. Dăm loc, după ediția 
de săra din „Pester Lloyd* de Sâmbătă, 
dării de semă asupra acestui proces:

Steinacker — dice „P. L." — a publi
cat înainte de asta cu câte-va luni în 
foia „D. T. f. U“. redigiată de Korn (Korn 
a redigiat „Gr. K. Ztg." și nu „D. T. f. 
U.“ — Red. Gaz.) un articol, în care pro
curorul a găsit ațîțare contra naționalită
ților. In acel articol au fost incriminate 
următdrele pasage:

„Ei bine, o naționalitate ungurescă 
esistă tot așa de puțin, pe cât de puțin 
esistă o naționalitate elvețiană său brita
nică. Noțiunile acestea sunt numai poli
tice, de stat, seu geografice. Ele nu arată 
un popor, ci, că cine-va aparține unei țări 
și este cetățenul unui stat. Intre Britani, 
cari sunt uniți într’un stat, se numără En- 
prlooii, Sooționii ci Irlandotziij înt.ro Elvo- 
țienî: Germani, Frances! seu Italieni, și 
așa sunt și în Ungaria Maghiari. Germani, 
Slavi și Români".

„O mică naționalitate, care caută a 
se mări, este un lucru natural. Este de 
înțeles și de scusat prin urmare, decă 
Maghiarii și Gehii fac propagandă pentru 
răspândirea lirnbei lor. Decă însă un Ger
man nu vre să fie Ceh seu Maghiar, ci se 
rămână pentru sine și urmașii săi German, 
pentru aceea el pote să fie totuși un bun 
Boem seu bun Ungur. Rămânând credin
cioși poporului lor — pe care a-1 părăsi 
din indiferentism seu lașitate, este o 
lipsă de caracter, er a-1 părăsi pentru 
folos murdar, este o tnișelie și mai 
mare — dovedesc un adevărat patriotism 
și totuși în adevăr este ondre și privile
giu, pe lângă aceea că aparține Unga
riei ca cetățen a aparține poporului ger
man celui mare și a vorbi limba a 80 
milione de omeni, răspândiți în tdtă 
lumea și luminând prin cultură tuturor 
celor lalți".

Procesul s’a început pe la orele 9 
a. m. sub președința lui Coloman Hevesi. 
Apărător era Dr. Fr. Weginann.

La întrebările președintelui, Edmund 
Steinacker răspunde, că este în etate de 
63 ani, căsătorit, tată a doi copii și că nu 
se simte vinovat. Articolul îl scrisese pen
tru un călindar, care însă n’a apărut. Mâi 
târdiu Korn l’a publicat în foie, fără să,-I 
mai întrebe.

Preș. Nu v’ați gândit, că prin acest 
articol vă faceți culpabil de ațîțare?

Steinacker: Nu mă puteam gândi la asta, 
căci după părerea mea, propagarea idei
lor naționaliste nu este acțiune pasibilă 
de penalitate, cât timp nu trece peste 
marginile disposițiilor legale. De-altmin- 
trea eu n’am vrut prin acest articol, de 
cât se fixez noțiunea ce este Ungur și ce 
este Maghiar. Sub Unguri înțeleg eu 
adecă tâte naționalitățile la olaltă, pe 
toți dmenii, cari trăiesc sub corona un
gară, pe când pe cei ce sunt de nascere 
Unguri, îi numesc „Maghiari". Țînta acăsta 
a mea se vede și din titlul articolului: 
„Ungarisch — magyarisch ; bohmisch — 
csechisch".

Apărătorul cere interpretarea artico
lului pe unguresce în sensul esplicațiuni- 
lor inculpatului, ceea-ce se și admite pen
tru pasagele mai importante.

Jurații au dat verdict afirmativ, în 
urma căruia tribunalul a condamnat pe 
Steinacker lâ opt dile închisore și o sută 
corone amendă.SC1R1LE DILEI.y

— 27 Ianuarie v

O scire gravă. Ni-se comunică din 
mai multe părți, că la adresa preoților 
noștri Seceleni, ca superiorii nemijlociți 
ai școlelor parochiale, ar fi sosit o ordina- 
țiune ministerială în sensul, ca fetițe ro
mâne trecute de 12 ani, cari au absolvat 
deja cursul elementar, pe viitor să nu 
mai. frecuenteze școlile românesc! de re
petiție, ci școlile unguresci. Unii din preoți 
se dice, că au și publicat poporenilor or- 
dinațiunea ministerială, deja de o săptă
mână, alții din potrivă au refusat publi
carea pe motivul, că n’au primit nici o 
îndrumare de Ia forurile bisericesc!, che
mate a dispune în cestiune. Scirea, decă 
se adeveresce, e la tot cașul gravă. Aș
teptăm, ca cei în drept și cornpetențî să 
ne dea lămuriri detataiate.

Un nou proces al Iui „Kronstăd- 
ter Zeitung". D<5uă dile după procesele 
intentate lui Korodi, Orendi și Liess, s’a 
judecat la T. Mureșului un alt proces con
tra acestui din urmă. Dr. Liess a fost con
damnat la doue luni arest pentru „calom
nie" sevîrșită contra oficiului . telegrafo- 
postal din Brașov.

Deputatul șerb Pavlovici a fost 
condamnat de judecătoria cercuală din 
Ghichinda-mare la o amendă de 2000 cor. 
în procesul, ce i-s’a intentat pentru vătă
mare de onore, ce ar fi comis’o prin aceea, 
că a certat pe nisce băețî, cari au cân
tat „Himnus“-ul și „Szozst“-ul la gara 
din Ghichinda. — „Egyetertâs" luând notă 
despre condamnarea acesta dice, că acum 
Favluviul nu mai aro loc în dietă, „or 
dâcă totuși s’ar presenta în dietă, se vor 
găsi dmeni, cari se vor îngriji, ea el să 
iesă mai curând, decât ar întră".

Din parocliia Hernianului (proto
popiatul Brașovului) au venit astădl la 
Brașov vre-o trei Zeci de poporeni în afa
cerea conflictului ce-1 au de timp.mai în
delungat ca preotul lor. Trei din ei: 
George Gomșa, George Achim Toma s’au 
presentat adi la redacțiunea foiei nostre 
și ni-au comunicat, că cu toții au fost adi 
la părintele protopop al tractului, V. 
Voina, ca să-l răge să intervină ca sino
dul parochial anual din Herman să se 
țină, după-cuin doresce poporul, sub presi
ded d-lui protopop, nu sub conducerea 
preotului și nu într’o Duminecă, când 
omenii sunt angajați pe la veseliile din 
câșlegi, ci într'o di de lucru seu într’o 
serbătore de peste săptămână. Preotul din 
Hărman convocase sinodul pe Duminecă 
26 Ianuarie, der vădând, că poporenii se 
opun, l’a amânat. D-1 protopop a declarat’ 
că va merge Sâmbăta viităre la Hărman 
să țină Sinod. De la acest Sinod ămenii 
așteptă o lămurire a punctelor de certă 
dintre ei și preot. E de dorit, ca autorită
țile superiore bisericesc! să facă odată 
rânduieJă în Hărman, și se pună capăt 
printr’o judecată dreptă tristelor certe de 
acolo.

Din diecesa de Lugoș. Marți s’a 
început dărîmarea vechiului edificiu al 
cancelariei diecesane din Lugoș, ca se 
facă loc altui edificiu corespunzător tim
pului modern, care va fi cu etagiu și va 
avă o fațadă de 17 m.

Statuă comemorativă. Intru amin
tirea soldaților din reg. 64 de infanterie 
ces. reg. căduți în lupta de la Konigrătz 
și în celalte lupte din 1866 contra Prusie- 
nilor, comanda regimentului a hotărît să 
ridice în curtea casărmei din Orăștie o 
statuă comemorativă. Soldații căduți au 
fost Români. Etă câteva date din istoria 
regimentului acestuia. Regimentul 64. a

fost făcut la anul 1859 din alte trei' regi
mente transilvane. A fost pănă pe la finea 
anului 1864 în Italia, având de comandant 
pe colonelnl Nescovits, [apoi pe br. Urs 
de Margina, er în tiîmna anului 1864 a 
venit la Viena. Pe la jumătatea lunei 
Maiu 1866, a fost pe câmpul de luptă al 
Boemiei. Mare a fost numărul celor că
duți și înecați în Elba, der pldia a fost 
asemenea un dușman însemnat, căci și 
puștile și munițiunea erau pătrunse de 
umetjelă. Pe lângă tăte, că resboiul a fost 
câștigat din partea Prusienilor, regimentul 
64 a eșit învingător din tdte atacurile, ce 
le-a avut la Konigrătz, Piscubitz și Blu- 
menau. Devadă a fost că cele mai multe 
decorațiuni le-au primit ofițerii și feciorii 
acestui regiment. Și erăși o dovadă, că 
după încheiarea păcii cu Prusia, a fost 
imediat trimis la armata de sud, care lupta 
contra Italiei. Numai pe cale sosi avisul. 
că și acolo s’a încheiat pace.

—Pentru adunarea fondurilor de lipsă, 
musica regimentului a dat un mare con
cert, care a avut un . succes splendid. Intre 
piesele din program a fost și una româ- 
nescă: „Fantasie asupra cântecelor româ- 
nesci* de I. Mureșianu. Etă ce scrie „Li
bertatea" despre acesta piesă: „admirabila 
Fantasie asupra cântecelor române" de 
Mureșianu, adunând la un loc părțile cele 
mai lumindse din mai multe piese distinse 
române, și anume începându-se cu „Deș
teptă-te Române* și trecând delicios și 
senin prin alte vre-o patru melodii, cari 
dulci, cari săltărețe de joc. Punctul a fost 
prelung și furtunos aplaudat, la ceea-ce 
musica a răspuns cântând în afară de 
program, pe simpaticul: „Sci tu..." care 
deja la primele sunete a fost primit cu o 
furtună de aplause din partea publicului 
intreg.

Alegere de deputat în Năseud. 
Seim că a<ji 9 Februarie n. se face în 
Năseud nouă alegere de deputat în urma 
renunțării fostului deputat Beck la man
dat. într’o conferență premergetore de 
alegători, la care au participat 30—40 inși 
din generația mai bătrână și câți-va me
seriași, fu proclamat candidat I. Ciocan 
profesor de limba română, la universitatea 
din Budapesta. . eși Ciocan e agreatul 
guvernului, totuși aderenții lui îngrijațT 
că vor căde cu candidatul lor, au luat 
tote precauțiunile, să iasă „victorioși" la 
alegere. S’au făcut apeluri cătră alegători, 
și corespondentul „Tribunei" spune, că 
directorul gimnasial substitut Ghetie „a 
comis abusul de putere de a lua de la 
prelegeri patru studenți, pe cari i-a trimis 
la cancelaria advocatului Dr. David, ne
potul Iui Giocanu, ca se adreseze apeluri 
la alegători." Procederea acesta desminte 
în mod drastic „credeul", ce-1 profesase 
nu de mult d 1 Gheție într’o polemică 
Zicând, că „Școla n’are să facă .politică". 
E trist când profesori ca Gheție aî*unui 
institut românesc, se fac corteși electorali 
și nu se sfiesc a folosi în mod neiertat 
și tinerimea școlară, pentru a-și face treb- 
șărele lor de agenți politici.

Mortea lui Karawelow. In noptea 
de 6 spre 7 Februarie a murit în Sofia 
Petco Karawelow în etate de 63 ani. 
Karawelow a avut un rol important po
litic în Bulgaria. La 1880 a fost ministru 
de finanțe în ministerul Zankow, er după 
aceeea chiar ministru președinte. La 1881 
s’a dus în Rumelia de ost, unde a fost 
profesor de gimnasiu în Filipopol, mai 
târdiu primar, la 1883 întorcându-se în 
Bulgaria ajunse din nou ministru preșe
dinte (1884—1886), tocmai în timpul revo
luției din Rumelia de ost și a răsboiului 
cu Sârbii. După abdicarea lui Alexandru, 
Karawelow a fost expus la multe prigo
niri și la 1891; când cu asasinarea minis
trului de finance Belcev, Karawelow a 
fost condamnat la 5 ani temniță. — In 
ultimii ani ai vieții sale trăia retras și se 
ocupa puțin de politică. — A murit subit, 
lovit de apoplexie.

Societatea „Transilvania" din Bu
curesci pentru ajutorul studenților și ele
vilor meseriași români din Transilvania, 
va ține adunarea sa generală anuală 
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Duminecă 2 Februarie 1903, la drele 9 
jum. a. m. în palatul societății pentru 
învățătura poporului român, strada Sf. 
Ecaterina Nr. 3. La ordinea dilei este: 
Darea de semă a comitetului despre ges
tiunea administretivă și financiară a so
cietății pe anul J9O2. Raportul comisiunei 
•de verificare a socotelilor pe anul 1902. 
Alegerea comitetului pe anul 1903. Vo
tarea budgetului pe anul 1903.

Foie românescă în Pesta redac
tată de Jidovi. Cetim în „Poporul român", 
că în Budapesta a început să apară de 
curând o foie cu numele „Voința Popo
rului* în fruntea căreia stau ămeni, „cari 
n’au curagiul să-șî spue numele și nici nu 
sunt Români, deși se dau de fii ai ne- 
mului nostru. E acesta o foie cu format 
mic, cu limbă prea puțin românescă: nu 
pdte prinde în sînul poporului nostru, der 
totuși omul pdte fi amăgit de multe-ori. 
E redactată de unii domni pretinși iubi
tori de neam, cari lasă, că sunt din vița 
lui Israil, dâr nici nu cunosc poporul 
nostru și năcazurile lui..."

Falsificatori de bani în Bănat. Se 
scrie din Oravița: loan Brata din Braniuț 
«’a dus Vineri la Oravița, unde a cum
părat lemne. La plată între alte monede, 
a dat și câteva de cinci corăne, cari erau 
falsificate. Făcându-se arătare la gendar
merie, lui Brata i-s’a făcut perchisiție încă 
înainte de a fi sosit acasă și s’au desco
perit diferite mașine de fabricat bani. 
Gendarmii tocmai isprăviseră cu perchisiția, 
când etă că sosesce și Brata. Se înțelege, 
că și el fu luat numai decât în primire și 
dus la arest.

„Reuniunea femeilor române din 
Sibiiu" aranjază o petrecere cu dans în 
18 Februarie st. n. 1903 în sala de la 
„Unicum“. începutul la 8 bre sera. Bile 
tele de intrare se vând în <Jiua petrecerii 
în camera Nr. 3 de la hotelul „Împăratul 
Romanilor11, între orele 10—12 a. m. și 
3—5 p. m. și sera la cassă — de personă 
3 cor. Prețul unei loge 16 cor.

Casina română din Beiuș invită la 
petrecerea de dans, ce o va aranja Sâm
bătă în 14 Februarie n. în sala ospătăriei 
orășenesc!. începutul la 8 <5re sera. Prețul 
de intrare: de personă 2 cordne, de fa
milie după plac. Oferte marinimăse se 
primesc cu mulțămită.

Sciri locale.
Repetiție de „Romană". înainte de 

petrecerea, ce o va da tinerimea română 
din Brașov și pentru care s’au tipărit deja 
biletele de invitare, se va mai ține o ul
timă repetiție mâne, Marți, în 10 Februa
rie st. n. în sala albastră a Redutei.

Tinerimea studiosă română de la 
gimnasiu și școla comercială sup. din 
Brașov invită la prima serată dansantă, 
•care se va ține Joi în 30 Ianuarie st. v. 
1903 în sala hotelului „Orient" (Nr. 1). 
începutul la 8 ore sera. Prețul de intrare: 
de personă 2 cor.

Lecții din limba francesă dă o 
profesoră diplomată de origine francesă 
atât din gramatică, cât și din literatură și 
•eonversațiune, cu prețul forte eftin de 1 
corona pe o 6ră, atât în locuința respec
tivului, cât și acasă la D-sa. Detailii în 
Villa Kertsch, la camera Nr. 12.

Drama în familia Toscana.
Se scie, că unul din copiii princesei 

Luisa, părăsiți cu necredință de cătră 
mama lor rătăcită, s’a îmbolnăvit. Advo
catul princesei, Lachenal adresă advoca
tului moștenitorului de tron Dr. Korner o 
telegramă de următorul conținut: „Princesa 
Luisa, care a desfăcut relațiile sale cu 
Giron, are dorința să vadă pe șfiul său 
prințul Christian, care s’a îmbolnăvit. Din 
însărcinarea principesei, vă rugăm să pre- 
sentați Alteței Sale Regale rugămintea 
respectuosă, ca se i-se permită mamei a 
veni pentru câte-va ore la patul fiului seu 
bolnav. Princesa Luisa va pleca după 
aceea imediat din Dresda“.

Foile din Geneva spun, că princesa 
Luisa, îndată-ce a audit despre boia fiului 
său, a declarat categoric, că vrâ să-șî 
vadă fiul și a dat advocatului carta bianca 
să facă ce va crede de cuviință în nu
mele ei, numai să mijlocescă revederea 
copilului.

In Dresda se svonesce, că Maies. Sa 
Francisc Iosif a intervenit în afacere. Ma
rea ducesă de Toscana a informat pe Mo- 
narchul despre desperarea princesei și i-a 
comunicat, că s’a decis a-se despărți de 
Giron. Maiestatea Sa a răspuns, că decă 
în adevăr va desface relațiile cu Giron, 
atunci va lua pe princesa sub scutul său,

Din Lipsea se anunță, că princesa 
se va retrage într’o mănăstire.

Este esclusă posibilitatea întdreerei 
princesei la Dresda, divorțul urmeză în- 
nainte și princesa va rămâne despoiată 
pe tdte drepturile și privilegiile avute în 
Saxonia. După divorț însă drepturile, ce 
le avea ca archiducesă în Austria și cari 
actualmente sunt suspendate, se vor putea 
redobîndi prin grația împărătescă. — In 
acest cas i-se va asigna un castel, proba
bil în Boemia, unde va locui și va pute 
ave întâlnire cu copii! săi.

După-cum se anunță din Dresda, re
gele Saxoniei a convocat Sâmbătă consi
liul de miniștri spre a decide asupra ce
rerii princesei. Resultatul consfătuirei a 
fost, că princesei nn-i este permis a-se în- 
tdree la Dresda, cu tote că s’a despărțit 
de Giron. Ori-cât de multă compătimire 
ar simți cine-va față cu nenorocita fe
meie, totuși nu i-se pdte împlini dorința, 
mai ales, că întdreerea ei la Dresda, fie 
măcar și numai pentru câte-va ore, ar 
putea provoca tumult în popor, urmările 
căruia nimeni nu le pdte prevedea.

Advocatul principesei a primit răs
puns definitiv la cererea sa de Sâmbătă. 
Conform acestui răspuns, principesei nu 
i-se îngădue a-se întdree la Dresda. Tex
tul răspunsului este:

„Alteța Sa regală refusă împlinirea cererei 
în mod definitiv și necondiționat11.

ss. K 5 r n e r.

înainte de despărțirea principesei de 
amantul său, se dice, că ar fi avut loc 
scene furtundse între princesă și Giron. 
Acesta s’a încercat a-o convinge pe Luisa, 
să nu se despartă de densul, însă fără 
succes.

Pe de altă parte se crede, că rupe
rea relațiilor n’ar fi decât un simulacru, 
spre a deschide princesei drumul la copii.

Concert în Clușiu.
Tinerimea univesitară română din 

Chisiu învită la concertul împreunat cu 
dans, ce se va ține la l Martie st. n. 1903 
în sala cea mare a Redutei orășenesc! 
începutul precis la orele 7’/2 sera. își vor 
da concursul: d-șdra Virginia Gall, absol
ventă a conservatorului din Pesta, d-șora 
Aurelia Gerbert absolventă a conservato
rului din Pesta; d-na Victoria Popoviciu 
d-șora Ersilia Popoviciu, absolventă a con
servatorului din Buauresci, domnul Cornel 
Popoviciu și d-șora Delia Olariu. In pausă 
se va juca „Călușerul" și „Bătuta".

Venitul curat este destinat pentru 
înființarea unei biblioteci pe sema tineri
lor universitare. Prețul de intrare de per
sona 4 cor. de familie 10 corone. Oferte 
marinimose se primesc cu mulțămită și se 
vor publica. (Adresa cassariului Vaier.Orda- 
ce, strada Wesszelânyi Miklos nr. 25.)

Programul detailat al concertului se 
va publica la timp în tote diarele și se 
va distribui sera la cassă. N. B. Onoratul 
public este rugat a se presenta în intere
sul propriu la terminul precisat, căci in
trarea în decursul concertului nu se va 
admite.

Patroni protectori: IIustrităților lor 
domnii: Dr. Alesandru Mocsonyi de Foen, 
Dr. Iosif Gall, George Pop de Băsesci. 
Ladies Patronesses: Domnele Victoria Dr. 
Filipan (Năseud) Rheia Silvia Illyes (Re
cea Cristur) Eugenia Dr. Pop (Arad) Elena 
Dr.Vajda Voevod (Olpret) Ida Dr. Ilea (Clu
șiu) Letiția Dr. Oncu (Arad) Sabina Popescu 
(Reghinul săsesc) Valeria Vulcan (Oradea 
mare).

Președintele de onore: Vasiliu Ranta 
Buticescu, jude de tablă în pens.

Comitetul estern: Treboniu Almășescu 
inginer, Dr. George Anna ;cand. de adv. 
Enea S. Andrea cand. de adv., Cornel An
tal cand. de adv. Isaia Ardelean cand de 

adv. Lucian Baliut cand. de adv. Vasilie Bi- 
chigean prof. Alesandru Bohățel cand. de 
adv. Victor Bolfa cand. de ad. Dr. Victor 
Bontescu cand. de adv. Dr. Lucian Bor- 
cea cand. de adv. Dr. Mihai Brădiceanu 
cand. de adv. George Breban cand. de 
adv. Dr. Tiberiu Brediceanu seer. „Albina11 
Victor Bugner cand. de adv. Dr. Ioan Câm
pean cand. de adv. Simion Chețian cand. 
de adv. Dr. Remus Chicin cand. de adv. 
Ioan Chirilă cand. de adv. Aurel Oiato 
cand. de adv. Cornel Crăciunescu cand. 
de adv. Dr. Vasile Dan adv. Candin Da
vid cand. de adv. Dr. George David cand. 
de adv. Victor Deleu, cand. de adv. Ioan 
Doboșan cand. de adv. Leontin Drăgan, 
prof. Dr. George Dubleș cand. de adv. 
Dr. Alesandru Todor medic Eugen Gel- 
ner cand. de adv. Ioan Giurgiu, cand de 
adv. Dr. Emil Hățegan cand. de adv. Con
stantin Ignea rig. med. Dr. Ioan Iacob 
cand. de adv. Toma Ienciu cand. de adv. 
Dr. Casiu Manin adv. Dr. Petru Maier cand. 
de adv. Dr. Vicențiu Marcoviciti cand de 
adv. Dr. Ioan Margita cand. de adv. Dr. 
Vasilie Meșter cand. de adv. Dr. loan 
Miclea cand. de adv. Emanoil Mocean 
cand. de adv. Ioan Moldovan cand. de 
adv. Alesandru Morariu cand. de adv. 
Alesandru Muntean cand. de adv. Valeriu 
Muste rig. med. Dr. Lanrențiu Nestor 
cand. de adv. Dr. Aurel Nylvan cand. de 
adv. Paul Obădean cand. de adv. Nerva 
Oncu cand. de adv. Liviu Pandrea cand. 
de adv. Eugen Pantea prof. Ioan Pascu 
cand. de adv. Dr. Rubin Patița cand. de 
adv. Constantin Pavel cand. prof. Octa
vian Pavelea cand. de adv. Dr. Simion 
Păcurar medic Parteniu Febrilă cand. de 
adv. Dr. Iulian Pop cand. de adv. Dr. Te
odor Pop cand de adv. Teodor Pop rig. 
med. Sigismund Pop cand. de adv. Elie 
Popescu cand. de adv. Dr. Aurel Porea 
cand. de adv. Dr. Nestor Porumb cand. 
de adv. Dr. Victor Poruțiu cand. de adv. 
Iuliu Prodan prof. Nicolau Proștean cand 
de adv. Alesandru Pteancu prof. Dr Ioan 
Rațiu prof. Dr. Dionisiu Roman cand. de 
adv. Dănilă Sabo cand. de adv. Nicolau 
Schiau cand. de adv. Ștefan Scridon prof. 
Vasile Sălăgean cand. de adv. Dr. Eugen 
Solomon medic Dr. Augustin Străițar 
cand. de adv, Dr. Ioan de Vajda Voevod 
cand. de adv. Toma Vasinca cand. de 
adv. Dr. Camil Velican cand. de adv. Ioan 
Vescan cand. de adv. Dr. Aurel Vlad, 
advocat.

Comitetul aranjator: Romul Seco- 
șianu președinte. Antoniu Bogdan vice 
președinte. Vaier Ostatea vice președinte. 
Mihail Dobreanu secretarii!. loan Hica se
cretarul. Vaier Ordace cassariu loan 
Moldovan controlor. Cornelii! Circa. Augus
tin Rațiu Iustin CI. Iuga, majordomi.

Carmen Sylva despre femeia 
română.

Revista „Les Annales politiques el 
litteraires11 din Paris a făcut și anul acesta 
un cadou de Crăciun cetitorilor săi prin 
broșura „La beaute feminine dans 1'Uni
vers11. (Frumseța femeiâscă în tătă lumea). 
In acestă broșură vedem portretele femei
lor din tote țările, însoțit fie-care portret 
de un text esplicativ. Despre femeia ro
mână a scris însa-și {Carmen Sylva. Etă 
ce scrie laureata scriitdre:

Frumseța femeii române a fost timp 
îndelungat renumită. Der lumea ignora 
curagiul și devotamentul ei, căci istoria 
acestei țări aprdpe nu e cunoscută în 
Europa.

Fetița română, în etate de doi ani, 
cu ochii ei mari și melancolici și cu pă
rul ei stufos și negru, cu limbagiul ei 
limpede și senin, — este de-o precocitate 
surprindătăre. Când a ajuns de cinci ani, 
ea este deja mama mititică a fraților și 
surorilor ei. La opt ani este aprdpe fată 
mare. Adevărat, că acum nu se mai mă
rită la etatea de 12 an!, căci acesta ar fi 
contra legei celei nouă. In schimb se re- 
vanșeză cu studiul. Ea face bacalaureatul, 
se face doctoriță: trebue să dea drum li
ber prisosului, ce coce și se frămîntă sub 
acel păr stufos și sub acele sprâncene 
mari și drăgălașe.

înainte de asta cu patru-deci de ani, 
cine-va era surprins intrând într’un salon 
și vedând acolo numai fruinseți desevîr- 
șite. Der, atunci vieța era atât de simplă! 
Astăd! viâța este atât de grea. Copilele 
de Jece ani împărtășesc deja grijile pă
rinților și sciu forte bine, că nu totul este 
colore de trandafir în lumea acâsta.

Sacrificiile și grijile sunt pdte folosi- 
tdre sufletului — și încă cât de folositdre! 
— de sigur însă sunt vătămătdre pentru 
desvoltarea corpului, care nu mai cresce 
ca o flore frumosă, drăguță și scutită de 
griji: fără să mai vorbim de plăcerile lu
mesc!, cari nu erau cunoscute odinidrâ și 

car! au devenit tot așa de vertigindse și 
de luxose, ca și în alte țări.

Der este imposibil de a-se opri, mai 
ales într’o țâră, care a făcut sforțări su
praomenesc! pentru a ajunge în timp forte 
scurt la nivelul de desvoltare al celor
lalte. Trebuia, vrend nevrând să cadă în 
multe greșeli, multe prăpăstii și primejdii 
neprevedute. V’a surprins mișcarea cea 
mare, iubitele mele femei române, pe cari 
v’am studiat cu totă atențiunea și din tot 
sufletul meu. Și contez în viitor pe voi, 
cari n’ați lăsat să vi-se prăpădescă țâra 
prin atâtea invasiuni, că îi veți da încă 
eroi de ai gândii ei și de ai săbiei, îi veți 
da încă mame nobile și mândre, cari vor 
avă întrînsele tătă seva solului aceluia bo
gat și roditor, care le-a născut și hrănit.

Carmen Sylva.

O lămurire.
Onorată Redacțiune! In numărul 8 al 

valorosului d-vdstră diar a apărut un ra
port din Zernești, în care între altele ne 
acusă pe noi tinerii, în special pe teologi 
și pedagogi, că noi nu am fi luat parte la 
adunarea generală a reuniunii femeilor și 
a reuniunii de înmormântare din Zer
nești.

Nu putem trece peste imputare din 
două puncte de vedere, și anume: 1. Noi 
tinerii suntem încă sub aripa diferitelor 
școle și asupra superiorilor noștri, sigur, 
că cele scrise de d-1 „Bubu" va fi făcut 
impresie rea.

2. Nici în fața publicului român nu 
vrem să rămânem astfel descriși, căci de 
la acesta ori cum atârnă reputația niîstră. 
De aici resultă, că e neapărat necesar se 
dăm o clarificare, să spunem căușele, cari 
ne-au reținut de a lua parte la amintitele 
adunări.

Causa primă, că noi nu am luat parte 
la adunarea reuniunilor a fost: Noi pănă 
la cetirea raportului, scris de d-1 „Bubu", 
n’arn sciut, că respectivele reuniuni își țin 
adunările generale. Când se țin astfel de 
adunări, după cât sciu eu, se publică. Noi 
fiind la studiu, se ’nțelege, că n’am avut 
de unde se seim așa ceva. E deci espli- 
cabilă absentarea ndstră.

A doua causă e următdrea: Intere- 
sându-mă în timpul acesta, când s’a ținut 
adunarea reuniunii femeilor, am aflat, că 
s’a ținut Duminecă în 22 Decemvrie v. 
Vacanță am căpătat numai în 21 Dec. 
După o nopte perdută pe tren, am ajuns 
Duminecă 22 Decemvrie la amedi acasă. 
Așa deră chiar decă am fi sciut că reu
niunea își ține adunarea sa generală atunci, 
era imposibil să luăm parte, noi tinerii.

Nu bănuim — ferescă Dumnedeu — 
că d-1 „Bubu" ne-ar fi făcut cu răutate 
acea imputare, ci din contră cu multă 
bunăvoință, după cum spune însuși, „că 
noi ca viitori preoți și învățători, luând 
esemplu dela comuna natală, să facem 
tot așa pentru comunele, în cari vom- 
ajunge". Decă d-1 „Bubu" ar fi sciut ade
vărata causă a absentării, suntem siguri 
că nu ne făcea asemenea reclamă pu
blică. Er decă noi cu intenție am fi ab
sentat dela menționatele adunări, cu toții 
recunăscem că am fi meritat nisce re
proșuri mai aspre, decât ale d-lui „Bubu“f 

Atât pentru clarificarea lucrului.
O. B.

NECROLOG. Subscrișii cu inimă în
durerată anunță încetarea din vieță a 
preaiubitei fice, mame și surori Maria 
Precup n. Țieranu, văduvă preotesă, 
care după o vieță fatigiosă și meritdsă, 
împărtășită cu ss. Sacramente ale muri
bunzilor,. a repausat în 1 a. I. c. la 5 ore 
d. a. m. în al 48-lea an al vieții și al 
10-lea al văduviei sale.

Rămășițele pământesc! ale preaiubi
tei și neuitatei defuncte, vor fi aședate 
spre vecinică odihnă în cimiteriul bisericei 
gr. cat. din loc în 3 1. c. la 2 ore d. p.

Gyo-Șermaș, 2 Februarie 1903.
Ioana’ Țieranu n. Ciobotariu, ca mamă 

Alesandru, Simion, Emil, Paulina, Alexan
drina, Ioana, Petru, Maria, Ana și Juliana 
ca fii și fice; Ana m. loan Dobreanu, 
George și Juliana m. Elie Oâmpeanu, ca 
surori și frate.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Călîndarul Plugariului.
A apărut și se pote procura de la 

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

Acest călindar, care apare acum în 
anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Măsurile, 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), 
Luleua lui moș Radu, Legenda pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Al mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tânăr poet Victor Vlad 
Delamarina.

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

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețeu, apoi 
„Diverse" și în fine „Anecdote și Glume".

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.Un învățăcel
care se fie din o familie onestă și 
posede 1—2 clase civile, reale seu 
gimnasiale, pe lângă întreaga între
ținere se primesce momentan în pră
vălia CU mărfuri micste a Domnilor

B. Popovits și Fii în Hatzeg.

11586-1902 sz.
tlkvi.

Ărveresi hirdetmeny kivonat.
A brassoi kir. tbrvenvszek, mint 

teleklbnyvi hatosâg, kozhirre teszi, 
bogy Sdrailla P. J. Niculae vegre- 
hajtatonak Sdraila Maria s târsai 
vbgrehajtâst szenvedd elleni 800 kor. 
tdkekdveteles 6s jârulekai irânti ve- 
grehajtâsi iigyeben a brassoi kir. tbr- 
vdnyszek (a zernești kir. jărâsbirosâg) 
teruletăn levb az almâs mezbi 1926 
szâmu tljKvben fekvb, 207 hrsz in- 
gatlanra 12 kor. 2529 b/1 hrsz. in- 
gatlanra 5 kor. az u. o. 84 szâmu 
tljkvben fekvb 129, 130 hrsz. ingat- 
lanra 320 hrsz. 1368, 1369 1370,
1379, 1380, 1381, 1382, 1383 hrsz. 
egy tjkvi testet kăpezb ingatlanbol 
Sdraila Gybrgy hulyăt illetb fele 
reszre 467 kor. 50 fill es az u. o. 
1927 sz tljkbven 1247/1, 1248/1 hrsz. 
ingatlanra 16 koronâban ezenuel meg- 
âlbpitott kikiâltâsi ârban az ărverâst 
elrendelte es hogy a fennebb meg- 
jelolt ingatlanok az 1903 evi Mâr- 
czius ho 4 ik napjân delelott 9 orakor, 
almâs mezb kozsbg hâzânâl megtar- 
tandb nyilvânos ârverăaen a megâl- 
lapitott kikiăltăsi âron albi is ela- 
datni fognak.

Arverezhi szândăkozok tartoznak 
az ingatlanok becsărânak 10%-ăt 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 
42 § âban jelzett ârfolyammal sză 
mitott es az 1881. evi november l-6n 
3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. § âban kijelolt bva- 
dekkâpes brtekpapirban a kikiildott 
kezehez letenui, avagyaz 1881. LX. 
t. cz. 170. §a ertelmăben a bănat- 
pănznek a birbsăgnâl eîbleges el- 
helyezesârbl kiăliitott szabâlyszeru 
elismervbnyt ătszoigâltatni.

Kelt Brass6, 1902 evi Okt. 
hb 22-ik napjân.

A brassoi kir. tdrvenyszek, mint 
tlkdnvvi hatosâg.

K o v â c s, 
835 1—3. e. birc.

„CRIȘANA“, societate de economii și credit în BRAD.

CONVOCARE.
Membrii societății de economii și credit „Cr iș a n ass sunt Invitați la

ce

a XÎI-a adunare generală ordinară,
se va țină la 22 eventual 29 Martie n. a. C la 2 ore p. m., în localul societății în Brad.

Și

adunării, 
membrilor 
împlinirii

Obiectele:

piesențl.
prescriselor din §§. 50

al comisiunil de șupra-

1. Deschiderea
2. Constatarea
3. Constatarea

76 ai statutelor.
4. Raportul direcțiunii și

veghiere pe 1902
5. Deciderea asupra conturilor anuale și a distri

buirii profitului curat.
6. Salariile oficialilor pe 1903
7. Statorirea marcelorde presență membrilor consi

liului administrativ și comisiunei de supraveghere pel903
8. Alegerea directorului și a celorlalți oficiali pe 

un nou period (1903 —1905).
9. Alegerea a 2 bărbați de încredere și 2 secre- 
pe 1 an.

Vasile R. Damian m. p.,
director.

tari

0 o n t u 1 o î

10. Alegerea a 11 membrii în consiliul adminis
trativ pe un period de 3 ani.

11. Alegerea comisiunil de supraveghiere.
12. Aprobarea de împrumuturi peste 2000 cor
In lipsa membrilor receruți de peste jumătate din 

părțile fundamentale, adunarea în sensul §-lui 51 se 
va ține la 29 Martie la locul și bra indicată.

Membrii pot lua parte în personă seu prin pleni- 
potențiați lor, în sensul §4ui 52 din statute.

Numărul membrilor înscriși cu 3 1 Decemvrie 1902 
a fost 109 cu 463 părți fundamentale ă 100 corbne 
== 46 600 corbne.

Brad, la 31 Ianuarie 1903.

Dr. loan Radu m. p,
secretar.

lanțului.

Brad, la 31 Decemvrie 1902.

ACTIVE: Corbne f. PA SIVE: Corone f.

Cassa în numerar..................................... 5934 06 Capital social . . ................................ 46600
Oamb’i escomptate..................................... 390191 96 Depuneri spre fructificare..................... 660167 02
împrumuturi pe obligațiuni..................... 267032 88 Fondul de reservă..................................... 82680 —

„ hipotecarl........................... 64576 40 „ special de reservă...................... 3257 60
Mobiliar............................... C 748 16 fii. Tantieme neridieate................................ 78 —

după amortisare de 10% „ 74.82 „ 673 34 Dividende „ ..................................... 84 —
Diverse conturi creditbre.......................... 5993 52

Depuneri proprii........................................... 58849 98 Profit curat ................................................ 16653 58
Realități.......................................................... 508 31 ---- -----
Diverse conturi debitbre ..... 27746 79 '---------------------

815513 72 815513 72

Corxt\xl pro£Lt“OL]Axi si fierberilor.
E Ș 1 T E: Corbne f. INTRATE: Corbne f.

Interese de depuneri................................ 36828 81 Interese ........................................................... 56110 25
„ „ reescompt................................ 244 60 Provisiunl...................................................... 7701 56

Salarii........................................................... 8249 99 Diverse ........................................................... 6022 96
Chirie........................................................... 240 - Interese după depunerile proprii 3352 44
Competințe de timbre................................ 153 86 K
Spese diverse . . ,................................ 1745 56
Maree de presente..................................... 60 —
Amortisațiune de mobiliar..................... 74 82 : ..
Contribuțiune . . . . C 5271.98 fii.

„ de 10% . „ 3684.- „ 8955 98

Profit curat ................................................ 16653 58
732<;7 20 73207 20

Vasiliu Damian
director.

Dr. Pavel Oprișa

m. p., î( . loan Rusu m. p.,
cassar.

Stefan Albu m. p.,
controlor.

Petra Rimbaș m. p.,
comptabil.

m. p.,

loan
Aron

Nicolae Obedău m. 
George Imperat m.

Subsemnata
regulă și în consonanță cu registrele societății. 

Brad, la 31 Ianuarie 1903.
Petru Gligor m. p.

P-»
P-,
comisiune de

Consiliul admir.istrativ:

Vasiliu Damian m. 
președinte.

Câmpean m. p.,
Feier m. p., 
supraveghiere am

P-, Dionism Sida m. p., Vasile Boneu m. p.,

Alesandru Draia m. p., 
Toina Oțâl m. p.,

esaminat conturile presente și le am aflat în deplină

Nicolae Be de a m. p., 
loan Roman m. p.

loan German m. p. Simeon Băcilă m. p.

bSicăpii unui amiircciu mai snatt 
de odată se face scădSsn&nt, 
care cresce cu cât pubiccarea 
se face maâ de snu9te»or*L

Admimstr. «Gazetei Trars.'?
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

IHF r Gazeta Transilvanieia
cu numerul ă 10 fii. se vinde
la librăria și Nic. I. Ciur cu

la Eremias Nepoții.


