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INSERATE 
te prlmeso la Admlnlstrațlune în 

Sra^ov și la armator ele 
BIROURI do ANUNȚURI: 

în Vlena la N. Dukes Nachf., 
Nux. Augenfeld & Enierio Lea
ner. Heinrich Schalok. A. Op- 
polik Nachf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. Gold- 
bergor. Ekstein Bemat, Iul iu 
Leopold (VII Erza^bot-korut).

PREȚUL 1NSERȚIU NILOR: 
o seria garmond pe o colină 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fa și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

ANUL LXV.

„gazeta* iese în flScare ji.
Abonamente pentru Anstio-Ungarla: 
Pe un an 24 oor., pe șâseluni

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

Pentru fiomânla șl străinătate: 
Pe un an 40 fmnol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franol.
Se prenumeră la tdte ofi- 

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

Abonamentul pentru Brașcv 
idmmistrațiwnea, Piața reale. 

Tfirpul Inului Nr. 30, etsgiu 
I.: Pe un an 20 oor.. pe șiee 
luni 10 oor., pe trei luni 6 oor, 
Cu dusul in oasă : Pe un an 
24 oor., pe 3 lunil2o., p» trei 
luni 6 oordne. — Un esemplar 
10 bani. — AtAt abonamentele 
o At și inBeniunile sunt a bo 
plăti înainte.

Brașov, Vineri 15 (28) Februarie. 1902.

Terorismul în dietă.
Frasa stereotipă ce-o întrebuin- 

țeză politicianii și deputății maghiari 
ori de câte ori vine vorba de ne
mulțumirea naționalităților și în deo
sebi a Românilor, este : Decă popo- 
rele de altă limbă, decă Româuii se 
simt cu ceva nedreptățiți, se pără- 
sescă pasivitatea și se vină în dietă; 
aici să-și arate ei nemulțumirile și 
plângerile, decă vor se fiă ascultat! 
și se dobendescă îndreptarea neajun
surilor, de cari șuier.

Așa vorbesc acei politician! și 
deputat! la tdte ocasiunile, der în 
ce groznic contrast se află faptele 
lor cu vorbele lor!

Se luăm ca pildă modul cum 
se portă ei ad! în dietă fată de con
locuitorii noștri Sași.

Sașii ardeleni, de când s’a inau
gurat dualismul și s’au pus temeliile 
absolutismului constitutional ungu
resc de acjl. nici o cți n’au lipsit din 
dietă. Ei au încheiat cu Maghiarii 
compromisuri peste compromisuri și 
încetul cu încetul s’au încovoiat în 
tdte cestiunile mari, de drept public 
și de egală îndreptățire națională, 
după cum au voit aceștia. După ce 
un șir de ani au încercat a face 
oposifiă moderată guvernului Tisza, 
au început din nou a se acomoda 
împrejurărilor și au intrat chiar în 
partidul guvernului, unde au stat 
începând dela Szapary pănă în ulti
mul pătrar al erei lui Banffy. De 
aici încolo pănă aifi, cea mai mare 
parte din deputății lor stând în afară 
de partide, adecă într’o posițiă de 
mijloc, nici opositională, nici guver
namentală, Sașii s’au străduit și se 
străduesc în tot chipul a îndulci pe 
cei dela putere, mărginindu-se, după 
cum a declarat vorbitorul lor, a pre
tinde respectarea legii naționalități
lor și scutul minimal, ce-1 oferă acâsta 
limbei și culturei lor germane.

Și acești Sași atât de pacinici 
și supuși legilor și orenduelilor regi- 

melor unguresc!, au ajuns, după trei- 
dec! și cinci de an! de activitate 
parlamentară, se fiă aQi într’un mod 
ne mai pomenit insultat! în camera 
ungară și huiduit! de acolo ca nisce 
făcători de rele de cătră nesăbuiții 
șoviniștl din stânga, cu asistenta în* 
tregei drepte guvernamentale, care 
consimte prin tăcere la acest tra
tament.

Nu se întâmplă pentru prima- 
oră. că deputafi naționaliști nema
ghiari se văd atacaf! cu înverșunare 
în dietă de legiuitorii unguri. Der 
metodul pus în practică acuma de 
Pichler și soți nu are precedent nici 
în camera ungară, afară pote de 
cașul când la 1867 Măcellariu, a în
cercat a vorbi românesce în dietă. 
Năvala, ce au dat’o acești gălă
gioși, turbulent! și veninoși șoviniștl 
asupra Sașilor și în deosebi asupra 
deputatului lor din Brașov Lutz 
Korodi, mai dovedesce, că se tra
teze de un atac sistematic precuge- 
tat. Acel Ungur neaoș, cu numele 
Pichler, a și spus’o verde, că scopul 
lor este de a lăți groză în dietă ca 
și afară din dietă prin terorismul 
national.

Se face asemănare cu scenele 
turbulente din „Reichsrath“ pe lângă 
cari întreruperile injurose, și gălăgia 
infernală, produsă în ședința de alal- 
tăerl a camerei ungare, ar apare 
încă moderate. Dâr alta este situa- 
țiunea în „Reichsrath" și alta în 
dieta ungară. Acolo tdte poporele 
Austriei sunt representate în pro- 
porțiune mai mult sâu mai puțin 
corăspun4etore numărului și impor
tanței lor, și odiul nu cade numai 
pe unii. In camera ungară înse Ma
ghiarii domină absolut situațiunea. 
Celelalte naționalități, afară de Sași, 
sâu nu sunt de loc representate, sâu, 
încât ar mai fi, dispar cu totul, de unde 
urmeză, că odiul întreg al scenelor 
turbulente cade asupra Maghiarilor 
și e cu atât mai mare, cu cât ata
curile și insultele lor se îndrepteză 

numai în contra celor mai slabi, a 
celor desconsiderați și asupriți.

Este fdrte rușinos lucru pentru 
îngâmfații din Sandor-utcza, că nu 
pot încăpe de câți-va Sași, cu cari 
în tot-dâuna au fost împreună și că 
se revoltâză în contra a trei, patru 
Slovaci, fiind-că s’au dus în dietă să 
se plângă de nedreptatea, ce li-se 
face.

Etă cum se țin de cuvânt le
giuitorii maghiari, etă cum sciu ei 
s’asculte de dorințele celor ce tră
iesc împreună cu ei și contribue lp 
susținerea și apărarea țării!

Ei își închipuesc, că au ajuns 
la cea mai înaltă prestațiune a for
ței brutale, de care dispun, față cu 
naționalitățile și nu simt, că prin- 
tr’asta dovedesc cea mai mare slă
biciune și neîncredere în vitalitatea 
propriului lor element.

Inzadar se silesce președintele 
camerei, Apponvi, a lua în apărare 
sălbatica manifestațiune de putere, 
crudul despotism al lărmuitorilor șovi
niștl ; înzadar declară el, că Maghiarii 
sunt în drept când vor să asigure 
caracterul național al parlamentului, 
căci tote aceste sunt și rămân semne 
vădite de slăbiciune a violentului și 
intolerantului maghiarism, care nu 
va scăpa de răfuiala cu naționali
tățile.

în dieta ungară a luat cuvântul 
Mercur!, în 26 Februarie deputatul Lind
ner, protestând contra insultelor pronun
țate în dietă contra Sașilor. Lindner res
pinge acusațiile piui Pichler, care a dis, 
că politica Sașilor este echivocă, și apără 
trecutul Sașilor. Sașii nu se tem de tira- 
nismul națiunei maghiare, căci „avem con
stituție" Pichler replică lui Lindner, luându-i 
pe Sași peste picior, — Deputatul Kollar 
Martin vorbesce despre asuprirea Slovaci
lor (Sgomot și dese întreruperi) Ungurii 
vreu se altoiescă cu forța limba maghia
ră în Slovaci. (Sgomot) Vertan Endre (ar
mean) cătră Kollar: Aici să nu faci agi
tație panslavă! Kollar, continuând: Mie se 

nu-mi spui asemenea vorbe: eu sunt preot 
catolic și nu panslavist: Eu nu vend țera. 
Ballagi (Bloch) „Ba o vindl“ — Veselovsky. 
Aceia sunt trădători de patrie, cari trag 
foldse după sgomotul, ce-1 fac pe soco- 
tela panslavismului. (Sgomot uriaș) Kollar 
Nu-e cu dreptate, că ați închis școlele slo
vace — Laszld Mihaly: Se înțelege, ați'vre 
să cresceț! Muscali! Kollar. Ungaria face 
panmaghiarism (Sgomot) Președintele: Nu-i 
permis să numesc! panmaghiarism maghia 
risarea, spiritul maghiar.

Congresul catolic unguresc.
Deja în decursul desbaterilor con

gresului catolic s’a luat decisiunea, ca 
§§-ii 11 și 12 să fie desbătuți mai la urmă. 
In ședința dela 24 Februarie s’a pus în 
discuțiune numiții paragraf!, cari tratâză 
despre administrarea fondurilor și funda- 
țiunilor catolice și despre școlele catolice.

Discuțiunea asupra acestor paragraf! 
importanți a fost forte viuă și agitată.

Ia ședința dela 24 1. c. a luat cu
vântul episcopul Szmrecsanyi dicând, că 
deore-ce episcopii și-au luat ca pildă au
tonomia catolică din Ardeal și fiind-că în 
Ardeal fondurile și fundațiunile nu sunt 
date în administrarea autonomiei, episco
patul nu condiționeză înființarea autono
miei de estradarea fondurilor și funda- 
țiunilor. Episcopii cred și așteptă înse, ca 
administrarea fondurilor se se facă con
form punctului de vedere catolic. Consi
liul de direcțiune e chemat se esercite 
controlul. Modalitatea de administrare o 
stabilesce patronul suprem. Recomandă 
modificarea propusă de episcop!.

Contele Ferdinand Zichy propune, 
ca administrarea fondurilor să se dea au
torităților catolice. — Vladimir Zichy dice 
că autonomia este un esperiment pericu
los. — Ugron G. e în contra modificării 
propusă de episcop! și propune, ca fon
durile să se administreze ca și în Ardeal.

La votare, modificarea episcopilor a 
fost primită cu mare majoritate.

In ședința dela 25 1. c. s’a desbătut 
§ 12 cu privire la școle. Abatele Feher 
Ipoly espune punctul de vedere al epis-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

(B)

Romanul unui copil bolnav.
De Catnlle Mendes

(Urmare.)

„N’am să te părăsesc", dise tînăra 
fată adânc emoționată, și se așeejă lângă pat.

Băiatul se însenină. Fericirea l’a în
tinerit, acuma era aievea copil : el zimbia, 
vorbia de mii de lucruri, cum ar vre el 
să călărescă, să fie soldat, decă din pă
cate n’ar fi așa diform.

Ea îl întrebă cum îl cliiemă.
„Pe mine mă chemă Kurtu, dise el 

„și pe d-ta?"
„Iulieta" răspunse ea.
Apoi o întrebă de vîrstă și când ea 

răspunse, 17 ani, adaogă vesel: „Așa de 
mare ?“

D-șdra de Poean abia putea crede, 
ceea-ce îi spusese doctorul, ea socotia, că 
doctorul o fi esagerat, ea înțelegea atâta, 
că prin presența ei face bucurie acestui 
copil și se simția fericită la gândul, că ; 
face un lucru bun. I

Une-ori Kurt isbucnia într’un hohot 
răsfățat, asta însă era pentru densul prea 
mult. Ii veni erăși un atac de tușă con
vulsivă și horcăia. Era înspăimîntător 
de privit. Părea, câ more. In aseme
nea momente Iulieta era îngrozită, voia 
să strige ajutor, căci se temea de ca
tastrofă. Insă nu peste mult, prin o 
voință, care era mai tare, decât suferin
țele sale, se liniști bolnavul, tusa încetă, 
el zimbia fetei și dicea: „Nu striga, îmi: 
este mai bine, bine de tot, eu sunt sănă
tos. Rămâi“.

Și tînăra fată, amăgită prin acestă 
aparentă întorcere la vieță, se aședă erăși 
și își dicea: „Nu va muri“.

De-odată, după o pausă, în care Kurt 
păruse a fi meditat asupra unui lucru 
dre-care, puse întrebarea: „Ai venit sin
gură?"

„Nu“, răspunse ea, „mama mea este 
în salonul de alături cu doctorul Delton, 
care este amicul nostru. Să chem pe 
mama? Ea va veni bucurdsă și amândouă, 
te vom îngriji, iubite Kurt".

„Și fratele d-tale?“ întrebă băiatul, 

uitându-se fix la Iulieta, „fratele d-tale nu 
te-a întovărășit"?

„N’am frate" răspunse Iulieta miiată.
„N’ai frate ? Tînărul, care vine dilnic 

nu este fratele d-tale? Cine este așa-der? 
Bărbatul, logodnicul, amantul d-tale? Nu! 

: eu .nu, mai sunt copil. Te iubesc și sunt 
gelps. Am mințit, nu mai sunt copil. Da, 
■este adevărat, că n’am decât un-spre-dece 
ani, der fie-care din anii mei însemneză 
un secol de suferințe, de gândiri. Am îm
bătrânit fără vreme, fără să sciu când, 
întocmai ca acei vînători din legenda pa
triei mele dela nord, cari se rătăcesc în 
pădure și zăresc vînătdrea sălbatică. Sunt 
bărbat și te iubesc; sunt bărbat și sunt 
gelos. Eu voiam să omor pe doctorul și 
vreu să-l omor și pe acela, pe care d-ta 
îl iubesc!. II urăsc și te urăsc! Ce cauți 
aici? Ce vrăi aici? Ai venit să mă vedi 
murind, pentru-ca să fi sigură, că nu-ți 
void omorî amantul? Du-te! Vederea d-tale 
îmi face rău, nu mai vreu se te văd, 
du-te" !

Iulieta sări în sus spăriată. La sgo
motul vorbelor aspre se deschise ușa și 
doctorul se uită în odaie.

Acum înțelese băiatul, că nu o va 
mai vede nici-odată și că totul s’a sfîrșit, 
și acest gând nu-1 putea suporta.

„Ertă-mă, domnișdrăF esclamă în 
ton implorător. „Te rog, te conjur, nu fi 
mâniosă pe mine. Sciu, că sunt rău, însă 
când cine-va sufere, devine forte curând 
rău. Rămâi numai, căci nu voiu mai 
striga, nu voiu mai fi mânios. Sunt liniș
tit de tot; erau frigurile".

Kurt vădii, că ușa s’a închis ârăși și 
Iulieta se apropia de dânsul dicând cu 
blândețe: „Sermanul meu amic."

Buna fată nu mai dise dinadins „co- 
pil“, ca să nu-1 mai supere.

„Da, sunt rău, fiindcă te iubesc și 
d-ta nu mă poți așișderea iubi," începu 
Kurt din nou într’un ton plin de amără
ciune. „Cât de fericit trebue să fie el, el pe 
care d-ta îl iubesc!. Der te rog, să nu-mi 
vorbesc! de el, căci ar trebui să mor pe 
loc. El te iubesce, adevărat, însă eu te 
iubesc mult mai mult, mult mai mult. De 
când te-am văcjut, d-ta ești unicul meu 
gând. Acolo este o seră și de acolo"se vede 
ferestra d-tale. Eu am trăit numai în 
acestă seră. Te vedeam în fie-care di. D-ta
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copatului. Autonomia trebue se aibă șcd- 
lele medii în posesiunea ei. Pentru așa 
ceva nu e necesar se se aducă o lege se
parată, căci drepturile catolicilor se pot 
validita și fără o modificare a legii. I

Contele Zichy Ferd. propune, ca și 
universitatea se fie a autonomiei.

Dr. Margalits Ede: Avem neapărată 
necesitate de-a restaura societatea catolică 
Școlele ndstre nu sunt acomodate pentru 
acesta. înșiră defectele instrucției de stat 
și dice, că guvernul ar trebui se reglemen
teze școlele naționalităților, mai ales școlele 
romănesci și sârbesc!. în școlele naționali
tăților nu se dă destulă instrucție din lim
ba maghiară. Din punct de vedere națio
nal maghiar nu se pot ridica escepțiuni 
în contra școlelor catolice. Propune ca 
dreptul de inspecțiune a guvernului asu
pra șcdlelor se fie menținut și în autono
mie.

Congresul a respins propunerea și a 
primit — § 12 cu modificările propuse de 
episcopat.

Din dieta ungară.
Ședința dela 25 Februarie.

Pichler GybZb se ocupă cu Sașii. în
cercă se arate cu date, că instrucția în 
școlele săsesci nu se face în spirit ma
ghiar. Băeților de școlă li-se dau cărți 
nepatriotice. Pe Secui îi fac urmași ai 
Țiganilor. Korodi Lutz a dăruit studen
ților o carte, cartea lui Zimandy despre 
Ludovic Kossuth. (Mare sgomot).

Olay: Rușine, că un astfel de ora 
ocupă loc în parlamentul maghiar. Tră
dător „bilang* (vagabond). Trebue dat 
afară.

Presidentul: Rog pe d-1 deputat Olay 
se nu folosescă astfel de espresiunl.

Olay L: Me rog, un astfel de om 
trebue dat afară din parlamentul maghiar. 
Un astfel de om nu pote șede aici. Ru
șine! Trebue dat afară! (Vii aprobări în 
stânga estremă.)

Nessi P.: Din ori-ce parlament ar fi 
isgonit.

Olay L: Pușlama, ticălos cel ce a fă
cut acesta! Rușine!

Korodi L.: Am aiurit multe de a- 
cestea.

Ballagi G: La asta n’au nici un răs
puns.

Kubik B: Obrazul lui suportă ori-ce.
Presidentul: Nu folosiți, d-lor, astfel 

de espresiunl. căci altfel voiu fi silit a vă 
chema la ordine.

Kubik B: Are piele grosă pe obraz.
Presidentul: Mă rog, nu folosiți ast

fel de espresiunl neparlamentare. (Strigări 
în stânga estremă : Le merită 1)

Olay L: Nu esistă espresiune pe care 
să n’o merite un astfel de om.

Presidentul: Vă rog, să fiți liniștiți 
Pichler: Sașii die, că ei sunt apos

tolii culturei. Poporul săsesc e silitor și 
patriotic, numai conducătorii lui sunt de 
vină...

Olay L: Din asta trăesc.

nu mă vedeai, căci eram bine ascuns. Când 
îți întorceai capul, mă ascundeam numai de 
cât. Eram fericit și nefericit în același 
timp. Visam cu ochii deschiși: Eram de 
douădeci de ani, eram frumos. La un bal 
ți-am fost recomandat și am jucat împre
ună.

„în setă sunt multe flori. Mie îmi 
plac cele albe, fiind-că semănă cu d-ta. 
Când te-ain vădut întâia dată, de atuncia 
sunt deja doi ani — era într’o Marți, o! 
eu am memorie forte bună — erai îmbră
cată într’o haină albă și aveai viorele în per, 
ca și astădi. Mult mi-am bătut capul să 
aflu, 6re erau flori naturale, ori artificiale. 
Erî aveai o haină de înătasă, sură. De 
sigur era înătasă, căci strălucia la lumina 
sdrelui.

„Te iubesc și sunt fericit. Ndptea 
visez și nu sunt visuri, căci nu dorm. 
Doctorul îți pote spune, că nici odată nu 
dorm. Eu meditez numai și mă "gândesc 
la d-ta. D-ta ești singura mea gândire. 
D-ta ești lângă mine. Inse nu ca acuma, 
lângă patul meu de morte. Noi suntem 
într’o pădure frumosă unde se află un 
vechiu castel. Mama trăiesce în acel castel.

1
Kubik B: Omeni, cari însală lumea.
Dr. Schmidt (sas): La ordine, Ia or

dine! Asta totuși e prea mult.
Pichler: Domnii conducători sași sunt 

paraziții poporului săsesc. Sașii die, că ei 
trăesc aici de 800 de ani ca popor cul
tural. Nu-i adevărat. Vechia națiune sa
xonă abia decă mai are câți-va membrii, 
cari adi se numesc Sași. Ei sunt grupuri 
cari au emigrat aici în cursul a 150 de ani. 
Vechii Sași veniți aici au fost omeni in- 
culți. (Pildner: Nu-i așa). Au venit unul 
câte unul, având câte un florin în bu
zunar.

Dr. Smidt: Bine ar fi să aibi d-ta 
atâta, cât au avut ei.

Pichler: Sub Maria Teresia au fost 
colonisați din pedepsă Germanii în Ardei; 
mulți din ei după ce și-au făcut temnița. 
(Ilaritate).

Rakosi V: Tot ca pedepsă se-i trimi
tem de unde au venit.

Pichler: Nu Germanii cei vechi, ci 
aceia, cari au emigrat mai în urmă se 
plâng cu d-1 Korodi de asuprirea Sașilor. 
Au venit aici ca cerșitori și miserabili 
și adi trăesc în avere și vadă. Și totuși 
se plâng! (Mișcare). Decă Sașii vor con
tinua așa: provocă tiranismul național. 
(Aplause și „e)jen“-uri.)

Korodi Lutz: declară, că la celea ce 
Je-a dis Pichler răspunde istoria seriosă. 
Recundsce, că cartea din cestiune (Zi
mandy despre Kossuth) a dăruit’o gimna- 
siului din Reghinul-săsesc, der a dăruit 
și alte cărți. Spune, că cartea i-a dat’o 
Lepsenyi când a făcut cunoscință cu el 
în închisorea de stat din Seghedin.

Kubik B: Pentru trădare de patrie 
ai stat acolo.

Korodi: Pentru duel. Gând am audit 
că apăruse opera lui Zimandy...

Veszi I: Nu-i operă, ci gunoiu.
Forster O : D-le secretar de stat Veszi, 

cerem tăcere.
Korodi... atunci am rugat pe Lep

senyi să trimită un esemplar din carte la 
„Kronstădter Zeitung", și Lepsenyi a tri
mis trei esemplare. N’a anunțat cartea, 
fiind-că nu credeam a fi necesar. Acum pen
tru a treia seu a patra dră văd, cum se face 
împăciuirea. Am vedut și din întrerupe
rile. cari sunt Ja ordinea dilei. Eu n’am 
obicinuit să lupt cu astfel de arme, cu 
astfel de întreruperi. Decă în chipul acesta 
vreți să resolvați cestiunea naționalităților, 
faceți-o, der nu eu trădez parlamentul, ci 
îl trădeză o astfel de purtare (Mișcare) 
Purtarea acesta trădeză, că aici nu ,pote 
vorbi un deputat sas nici cinci minute, 
fără de a nu fi infestat prin întreruperi.

Barta O: A vorbit aici un deputat 
sas căsuri întregi, fără să fi fost întrerupt 
întreruperile sunt Ia ordinea dilei numai 
de când sunteți d-vdstră aici.

Kubik B: Pe alții îi ascultăm cu cel 
mai mare respect. (Mare sgomot. Presi
dentul sună clopoțelul. Strigări în stânga 
estremă: Tot-deuna i-am ascultat pe Sași!)

Korodi L: Decă nu vreți se ne as
cultați, atunci nu mai vorbim, ci vom 
merge aca-ă și vom scrie (Mare sgo
mot în stânga și stânga estremă.)

Kubik B: Poftiți numai, stăm și noi 
față. (Sgomot).

Lukacs B: 0 se se găsescă încă 
procurori în Ungaria. Aus6 vAdeapeste

Suntem în pădurea, unde e îngropată ma
ma. E primăvară. E diraineță. în Norvegia 
sunt flori prin păduri, flori mici, mirositore, 
cum n’am vădut aici nici odată. Noi mergem 
unul lângă altul. Eu sunt tînăr și frumos 
și port o sabie, cum stă scris în romane, și 
vine un tigru și eu îl omor, căci sunt fdrtg 
curagios, de-și sunt mic. Der în viseiyn.ii 
sunt-mic; sunt mare și frumos. Noi mer
gem braț la braț și culegem flori, uneori 
ne oprim, ca să putem audi mai bine cân
tecele paserilor, și sunt fericit. Mergem lă 
mormântul mamei, ședem împreună și d-ta 
dici: E timpul de mers acasă; er eu răs
pund: Nu, trebue să așteptăm pe mama! 
Și în adevăr, ea iese din grdpă, este îm
brăcată în alb și nu e raortă. Ea te sărută 
pe frunte și dice: iubita mea fiică. Apoi 
mergem toți trei în castel, mama seriosă 
și fericită, er d-ta Iulieta, veselă și zîinbi- 
tore. D-ta îți ratjimi capul de umărul meu 
și ascultăm împreună cântecul îndepărtat 
al tăietorilor de lemne. „

(Sfîrșitul ra uima'. 

degete pentru ceea ce scrieți. (Mare sgomot 
și neliniște în stânga și stânga estremă.)

Presidentul: Binevoiți a nu vă certa.
Justh Gy: Trebuia să-l chemați la 

ordine.
Kubik B: Asta ar fi datoria presi- 

dentului. (Strigări în stânga: Nu-i permis 
se fiți îngăduitor. Pe noi pentru totă ni
mica ne chemați la ordine).

Kubik B: Am să răspund eu acelui 
domn. (Mișcare în stânga și stânga es
tremă.)

Justh Gh: Scaunul presidial n’are 
cuvinte spre a ne apăra. (Mare sgomot.)

Presidentul: Mă rog liniște. D-lui 
Justh îi observ, că din partea acesta s’au 
audit cuvinte mult mai aspre și totuși nu 
i-am chemat la ordine (Mare sgomot.)

Korodi L: Geea-ce vreu să spun aici 
pote va fi suprimat prin vociferare, der 
ceea-ce scriu încă corespunde punctului 
nostru de vedere. (Strigări: Da, căci este 
nepatriotism).

Br. Feilitzsch: E denunciare.
Barla O: Punctul d-tale de vedere 

este trădător de patrie.
Korodi L: Am cetit în foile din 

Budapesta la 7 Febr., că a apărut în „Bb- 
sencourier" un răspuns. L’a scris un 
maghiar cu iscălitura Civis Hungaricus. 
Foile budapestane au reprodus întreg ar
ticolul în formă de telegramă din Berlin. 
Articolul acela era fdrte blând față de 
naționalități (Mișcare). Poftiți numai și 
ascultați. (Mișcare. Strigări: asta nu-i ces
tiune personală!) Acest articol, die, a apă
rut în Budapesta, der la 7 Februarie ar
ticolul nu apăruse în foile din Berlin, deși 
s’a telegrafat, că apăruse în 6 Febr. In 
9 Febr. însă apare în Berlin un articol, 
der cu totul altul de cât acela, care s’a 
telegrafat aici. A apărut acolo un articol 
scris de Redacție și în articolul acesta s’a 
intercalat o adresă, der nu cu iscălitura 
„Civis Hungaricus," ci fără subscriere. 
Așa-der s’a mințit, când se dicea, că arti
colul a apărut.

Veszi J: A apărut în 9, ei și ce pote 
fi într’asta?

Korodi L: Minciuna. In articolul 
acesta era adresa, articolul unui Sas 
pe care-1 cunosc forte bine, căci sunt pu
rurea cu el.

Barta 0: Atunci e ceva bănuitor.
Korodi: Eu am fost acel Sas. In ce

lălalt articol se dicea, că Lindner face fe
deralism. Când eu scriu ceva în streină- 
tate, scriu adevărul.

Pichler vre se răspundă, der timpul 
fiind înaintat, presidentul suspendeză șe
dința.

*
„JUfcobnam/", după care dăm acest 

raport, dând semă despre ședință subtitlul 
„Reichsrath-ul în Ungaria" dice, că Pich
ler a făcut pe paznicul Ungariei în mod 
așa de brusc, încât Korodi în revol
tarea lui a trebuit să declare, că Maghia
rul numai prin sgomot scie să învingă, să 
convingă și se'resolye cestiunea naționalită
ților. „In mijlocul unui sgomot uriaș și a 
înjurăturilor a apărat Pichler Ungaria în 
Contra Sașilor. Stânga estremă vocifera, 
înjura, își bătea joc și a tractat rassa să- 
sescă cu cele mai neparlamentare espre- 
siuni. Korodi abia a putut să vorbescă; tot 
ce a fost mai rău, mai dehonestant s’a 
strigat lui Korodi. Spiritele erau atât de 
iritate, încât presidpntul a fost silit să 
amâne pe altă di .continuarea cestiunilor 
personale. Avem așa-der prospecte de a 
se repeți scenele de adi....“

„Magyarorszâgu spune, că pe la fi
nea vorbirei lui Korodi deputății din 
stânga și drepta au părăsit sala, și astfel 
Iiorodi și-a încheiat vorbirea.

„Budapesti Hirlapu dice, că deputății 
au părăsit în massă sala și presidentul 
Tallian a ^suspendat ședința. — Tot așa 
spune și „Egyetertesu dicend, că deputății 
strigară: „S&nu-lmai ascultăm (pe Korodi) 
Să mergem acasă". Atunci Korodi ar fi 
încetat de-a mai vorbi.SOIRILE DILEI.

— 14 (27) Februarie.

„Pregătiri pentru o serbare pan- 
română". Din Budapesta se depeșeză cu 
data de 26 Febr. următdrele: „Societatea 
culturală română „ Astra" (Asociațiunea) s’a 
adresat academiei române din Bucurescicu 
rugămintea, se ia inițiativa pentru serba- 

' rea aniversării de 1800 de ani a cueeri- 

rei Daciei. Decă academia ar fi împiede
cată să ia inițiativa, atunci societatea 
„Astra" va lua singură măsurile ca ani
versarea să se serbeze cel puțin în Tran
silvania în mod demn". — Ei, și ce ar fi, 
decă s’ar serba aniversarea colonisării 
ndstre pe aceste plaiuri? De ce consciența 
neliniștită a șoviniștilor vede chiar și în
tr’o inofensivă aniversare istorică — miș
cări nepermise politice ?

Crucea roșie. Adunarea generală a 
reuniunei „Crucea roșie" din comitatul 
Brașov, care se va ține la 1 Martie 1902 
orele 4. p. m. în sala de ședințe a prefec
ture!, va ave următorul program: 1) Ra
portul secretarului reuniunei și presenta
rea socotelilor pe anul 1901, 2) Alegerea 
secretarului și cassierului. 3) Propuneri li
bere, 4) Propunerea pentru înființarea de
finitivă a fundațiunei Elisabeta.

Scire alarmantă. Redacția diarului 
„Branik" din Neoplanta s’a adresat eri pe 
cale telefonică cătră „cancelaria telefonică 
ungară", întrebând, decă e adevărată soi
rea, ce s’a răspândit în Neoplanta, că ar fi 
asasinat pe regele Alesandru. „Cancelaria 
telegrafică" s’a adresat la cancelariile 
străine telegrafice, din tdte părțile însă 
au venit soiri, că nu se scie nimic despre 
pretinsa asasinare a regelui Serbiei.

Delegația bisericei gr.-or. române. 
In numerii de eri și alaltăeri am dat — 
după oficiosul „Pol. Ert." — scirea des
pre delegația bisericei române gr.-or., care 
va remite Maj. Sale un memorand în afa
cerea mănăstirilor aflătdre în mânile Șer
bilor. După „Telegraful Român" de
legația din cestiune n’a plecat încă la 
Budapesta, er „Tribuna" din Sibiiu spune, 
că delegația va presenta Majestății Sale 
memorandul în numita afacere peste vr’o 
două săptămâni. Membrii mireni ai dele- 
gațiunei nu se vor presenta laMajestatea 
Sa, ci numai membrii episcopatului sub 
conducerea I. P. S. Sale Metropolitului 
Mețianu.

«Demonstranții contra episcopului 
Pavel". Sub titlul acesta diarul „Egye- 
tertes" a publicat o notă răutăcidsă, în 
care Spunea, că locuitorii din jurul Beiu- 
ș’ului s’ar pregăti la demonstration! ostile 
față cu veneratul episcop de Oradea, care 
s’ar fi purtat neomenos cu locuitorii din 
acele părți și că deputatul Beiușului, pri
mind mai multe plângeri dela alegătorii 
săi, are de gând să interpeleze în dietă în 
cestiunea „nedreptăților", ce le-ar fi făcut 
episcopul față cu locuitorii. — Deputatul 
Dr. Barta Ferencz, fiind absent din Buda
pesta, abia acuma a aflat despre cele pu
blicate în „Egyetertăs" și declară, că nota 
respectivă, în care episcopul Pavel este 
acusat de lăcomie și extorcare — este o 
insinuație perfidă, căci s’a convins, că 
episcopul este apimat de cele mai nobile 
sentimente față cu poporul, er de plân
geri, pe cari numitul diar spunea, că le-ar 
fi primit dela alegătorii săi, nici vorbă 
nu este.

Jubileul lui Szell. Organul Iui Veszi 
celebreză în articol de fond aniversarea 
de trei ani (26 Febr.) de când a ajuns 
Szell Kalman la putere. — Se înțelege, 
venirea lui Szell pentru Veszi formeză o 
epocă în politica ungurescă. i

Principele Enric în. America. Se 
depeșeză din New-York: La banchetul dat 
pe yachtul „Hohenzollern", principele En
ric a pronunțat un toast în sănătatea pre
ședintelui Roosevelt, în care a accentuat, 
că pentru prima-oră un președinte al Sta
telor Unite petrece pe bordul unui vapor 
ai împăratului german. Principele și-a es- 
primat mulțumită pentru primirea cordială 
și încheie cu dorința, ca prietenia între 
cele două națiuni să fie din ce în ce mai 
strînsă. Președintele Roosevelt mulțumesce 
pentru inițiativa principelui de-a apropia 
cele două națiuni. După aceea a toastat 
principele pentru Miss Roosevelt, relevând 
ca bun augur presența d-sale pe vaporul 
german.

Delapidarea din Iași. Am amintit 
de fuga lui V. Manoliu din Iași, care a 
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luat cu sine 120.000 lei din banii epitro- 
piei Sf. Spiridou. țbarui „Patriotul" din 
Bucuresci nu crede, că Manoliu va pute 
ii readus, și citeză un cas analog: Acum 
câți-va ani a fugit din țeră Ungureanu, 
fost director al sucursalei Băncei Agricole 
din Galați. Consulul german, la interven- 
țiunea guvernului român, a mijlocit ares
tarea fugarului de cătră căpitanul vapo
rului, bordul acestuia fiind considerat te
ritoriu german. Vaporul acosteză în port 
și odată în portul american, înceteză es- 
teritorialitatea vasului și Ungureanu se 
găsi, conform dreptului ginților, pe teri
toriu american. LaNew-York, Ungureanu, 
printr’un advocat Leibovici, originar din 
România, intenteză proces căpitanului va
porului. Resultatul: poliția din New-York 
■restitue lui Ungureanu suma de 80.000 lei 
-ce-i fusese confiscată, der căpitanul va
porului a fost condamnat la 600 de mărci 
.amendă, pentru arestarea ilegală. Astfel, 
speranțele epitropilor sunt cu totul iluzorii.

Liberarea misionarei Stone. O 
nouă telegramă din Salonic anunță, că li
berarea misionarei americane și a compa- 
nidnei sale Zilka, împreună cu copilul 
acesteia, născut în captivitate, a avut loc 
în diua de 23 Februarie dimineța în Stru- 
mița, aprope de Valandaov, 25 chin, dis
tanță de linia ferată Salonic-Ueskub.

Cassa de ajutorare a bolnavilor 
din Brașov. Duminecă, în 2 Martie, la 
orele 10 a. m. se va ține o întrunire în 
sala hotelului „Orient" Nr. 1 pentru a dis
cuta mat multe cestiuni, ce intereseză 
cassa de ajutorare a bolnavilor. Președin
tele, d-1 Victor Neustădter și șeful de bi
rou Edmund Kopanitsch, învită la acăstă 
întrunire pe on. stăpâni de arteliere și pe 
toți membrii.

Pentru comercianții d** lemne. La 
«camera de comerciu și industrii din Bra
șov se află un tablou alcătuit în ministe
rial r. u. al agriculturei asupra materiale
lor de lemn cferit în anul 1902 spre ven- 
dare de cătră proprietarii de păduri din 
Ungaria și Transilvania. Oei interesați 
•sunt puși în cunoscință despre acesta cu 
adaosul, că pot consulta acest tablou în 
cancelaria numitei camere.

Din Chioar.
— 24 Februarie 1902.

Asupra capitalei fostului district al 
Chioarului s’au năpustit de. când cu des
ființarea lui și alipirea Șomcutei la comi
tatul Sătmariu tote puterile adverse, cu 
scop de a-o desbrăca de caracterul ei ro
mânesc și de a-i imprima un caracter un
guresc.

Se adusese aici un popă catolic șo- 
vinist, care a fost cel mai mare agent al 
maghiarisării. De acela înse ne-a scăpat 
provedința. S’a zidit o biserică frumdsă 
•catolică tocmai în piață, se înțelege, cu 
subvenții și ajutore, căci cei o sută și 
•câți-va de Unguri catolici n’ar fi fost 
capabili să-și zidescă biserică și să-și în
trețină popă. S’a făcut școlă de stat, când 
în Șomcuta era deja o școlă confesională 
românescă, care stătea la înălțimea cerin
țelor pedagogice și didactice. iȘi s’au fă
cut multe-multe lucruri, pentru a răspândi 
maghiarizarea.

Dumnedeu însă i-a întărit pe Chio- 
reni în credință cătră legea și neamul lor 

.și cu sacrificii enorme își mențin și adi 
școlă, lărgită și înfrumsețată, er în locul 
bisericei celei vechi s’a ridicat o biserică 
pomposă cu două turnuri, câre ar pute 
ocupa un loc de frunte în ori-ce oraș.

Săracii Ohiorenii, cari șî-au dat vo
tul lui Dr. Iosif Papp, de frica să nu fie 
ales un Bamberger, care promisese lui Dr. 
Takâcs nu sciu câte deci de mii, cu cari 
se zidescă și o biserică calvină în Șom- 
-cuta (pentru 60 suflete), își mușcau de
getele și se uitau cu lacremile în ochi la 
șcdla lor susținută cu atâtea sudori și scă
pată de atâtea pericole, când au cetit, că 
•deputatul lor a cerut în dietă, ca să ne 
•dăin copiii la școli uflguresci.

Va se dică munca nostră de atâția 

ani, creițărașii luați dela gură, ca se pu
tem concura cu șcdla ungurescă, să fi fost 
zadarnică? însuși deputatul cercului, care 
se pretinde a fi Român, face apologia 
școlelor maghiare în dietă!

Și biserica? Sfânta nostră biserică, 
în care ne mai mângăiăm la slujbă au- 
dind evanghelia și predica în limba părin
ților noștri, unde va ajunge ea?

Căci copiii unui Pap Iozsi, cari nu 
sciu de loc românesce, de bună semă vor 
cere se li-se cânte unguresce, ca să înțe- 
legă și ei, er tatăl lor, după câte am au
dit, că a pronunțat în dietă verdî uscate, 
trebue să susțină de sigur și liturghia ma
ghiară, altfel n’ar fi consecvent cu sine 
însusi.I

Cam asemenea gânduri vor fi trecut 
prin creerii sărmanilor Chiorenî, pe cari 
deputatul lor i-a făcut de rîsul lumei în 
dieta ungară, căci săptămâna trecută, ve
nind acasă, s’au făcut sforțări pentru a 
câștiga un preot român, care să-i ție un 
discurs de felicitare lui Papp Iozsi, prin 
care se se potă lăuda, că uite, Românii 
îl aprobă.

Ei bine, nu s’a găsit nici un preot, 
nici un fruntaș z Român, care se se fi 
pretat la un rol atât de înjositor.

Cu tote acestea s’a înjghebat un fel 
de alaiu cu torțe și s’au ospătat omenii 
cu „horincă", cum se numesce pe aici. 
Discursul de felicitare l’a ținut popa cal
vin din satul vecin Berchez, apoi la ban
chet a vorbit judecătorul din Șomcuta 
si alții.t •

Era de față și un unchiti al lui Papp 
Ioszi, d-1 Sandru Pop, din Baia-mare, care 
însă de sigur o fi regretat, că s’a dus, 
căci ori-ce om cu bun simț a trebuit să 
se scandaliseze de tonul pe care l’a în
trebuințat d. e. judecătorul, vorbind la 
adresa Românilor, cari țin la limba și li
teratura lor, ca despre nisce bandiți. D-1 
Sandru Pop s’a vădut nevoit a-1 îndruma 
pe numitul judecător, ca să întrebuințeze 
un ton mai calm, ceea-ce a și avut efec
tul unui duș rece asupra înfierbântatului 
toastant. Chiar și față cu contele Teleky 
Ge'za încă s’a văcjut nevoit d-1 Pop a lua 
cuvântul și a-i rectifica lacundsele cu- 
noscințe istorice relative la Chioar.

D-1 Sandru Pop să tragă învățătură 
de aici, și să nu mergă altă-dată la ban
chete de felul acesta, chiar de ar fi date 
în ondrea nepotului seu.

încât pentru eroul dilei, d-1 Papp 
Iozsi, s’a ilustrat erăși printr’un toast, în 
care a condamnat politica de pasivitate. 
Decă ar trăi tatăl său, pe care tot Chioa- 
rul îl venera atât de mult, de sigur, că 
ar plânge de halul în care a ajuns fiul lui.

— io.

Fâșie Todor
Un alt ipochimen, și frate de cruce 

cu Ioșcuța!
Cercul electoral Ceica din comitatul 

Bihorului, representat odinidră de Alexan
dru Roman, adi e representat în dieta 
ungară de Fășie Todor.

A vorbit și el în dietă și s’a făcut 
de rîs.

Înainte de tote și-a spus pățaniile de 
astă tomnă, când l’au luat Românii din- 
tr’o comună cu- pietri și a fugit, mâncând 
pământul, și abia a scăpat într’o pădure.

Asta o spunea la adresa independiș- 
tilor, cari au ațîțat poporul cu fel de fel 
de năzdrăvănii.

Pe urmă a trecut don Fășie la poli
tica de naționalitate și a spus, că la 1848 
mulți tineri români au lucrat alăturea cu 
Kossuth (Dragoș!), dr în timpul absolutis
mului, el vecinie cânta imnul maghiar și 
împreună cu alțî tovarăși români spărgeau 
ferestrile la husarii lui Bach.

Noi îl seim pe don Fășie, că pe la 
1864 făcea pe grozavul naționalist român.

Atât era de Român pe acele vre
muri, încât ca jurassor, nu umbla altfel 
îmbrăcat, decât în costum național româ
nesc !

„Sapientis est consilium mutare in 
melius44 ar dice un amfibiu pricepător de 
limba latinescă!

JLiteratură.
Dicționar mitologic, cuprindend di

ferite numiri de persone și lucruri din ve
chia mitologie grecă și latină pentru usul 
școlar și privat de Gavril Pop, canonic. 
Fascicolul IV (final). Blașiii 1901. Tipo
grafia seminarului archidiecesan. Prețul 
20 bani.

Budapesta, 26 Febr. Ședința de 
acți a dietei a fost erăși bogată în 
scene violente. Deputatul slovac Kol
lar s’a plâns de închiderea șcălelor 
slovăcescî. T6te mijlocele se aplică 
numai ca copiii slovaci se fie înstră
inați de părinții și rudele lor. — 
Strigări din tote părțile: popă pan- 
slavistd — Deputatul Bornem;*sz<i a cțis, 
că e destul de trist, că și Slovacii au 
inteligență.—Kollar'. Maghiarul încă 
scie, ce însemneză lanțul de sclav 
și cât de mult dbre prigonirea. — 
Laszlo V: Astea sunt glasuri muscă- 
lesei. (Mare sgomot. Strigări: învețați 
unguresce). — Kollar-. Nu se pote 
spune răutatea acelora, cari mereu 
acusă de panslavism pe aceia, cari 
nu-șl lapădă limba, cari așa cjicend 
cu sângele din inimă scriu pentru 
a cultiva poporul și a-1 reține aici 
în patrie. Opinia publică maghiară, 
care cu orore își întorce fața dela 
tbte cuvințelele ce se încep cu „pan*, 
cade în păcatul panghiarismului —\Ha- 
dilc: Fie-țl rușine! Ce fel de vorbe 
sunt astea? Șgomot uriaș. Sbierete: 
Afară cu el! — Presidentul: Nu-i per
mis în camera acăsta, ca cineva să 
impute maghiarismului și să numescă 
panmaghiarism tendințele acestei 
țări, acestei națiuni de a sebte în 
relief caracterul național. (Aprobări 
din tote părțile.)

La începutul ședinței după Lind
ner a luat cuvântul Pichler în cesti- 
une personală. A încercat să com
bată pe Korodi și cjise: „Korodi a 
amenințat eri cu aceea, că decă nu-i lă
săm pe Sași se vorbesca, vor merge 
acasă și vor scrie. La asta răspund 
cu vorbele ce le-a cjis Bem unui 
Sas prins, care aparținea batalionului 
leului (Lowen-batalion). Sasul plân
gea amar, pentru-că fu prins, er Bem 
l’a mângâiat cjif-ând: „Nu plângele- 
ule, dute acasă și n’are se ți-se în
tâmple nimic44. Acesta este răspun
sul națiunei maghiare la amenință
rile Sașilor aici și la plângerile lor 
acasă. mergă acasă și nu li se va 
întâmpla nimic“.

Bucuresci 26 Februarie. La ma
nifestația de eri a meseriașilor au 
luat parte vr’o 2000 de omeni. Mul 
țimea vuia să pătrundă la cameră, 
să vorbescă cu ministrul președinte. 
Poliția și gendarmii călări i-au respins. 
Mulțimea a atacat pe gendarml și 
polițiști cu pietri. Au fost răniți 
atât din polițiști, cât și din mani
festant!. Ac}i deputatul Epurescu în 
urma evenimentelor de eri, a cerut 
punerea la ordinea dilei a legel me
seriașilor. Sturdza ministru președinte 
admi.te ca proiectul se vină în de - 
baterea camerei Sâmbăta viitbre. 
Deputatul Dr. Radovici interpeleză 
în Gestiunea tulburărilor de eri, acu 
sând pe conservatori ca ainoii mo
rali. Cere pedepsirea culpabililor.

Cetinje, 26 Februarie. Dela gra
niță se anunță, că încăerărl sânge
ros© s’au întâmplat între soldații 
turci și între Albanesl. Soldații turci 
au vrut să prindă pe ucigașii șefului 
al banes Mollcu Zellca, der poporul s’a 
opus. In lupta, ce s’a produs, au că- 
dut: 60 de omeni. Lupta continuă și 
revolta se estinde.

Producțiuni și petreceri.
Tinerii universitari români din 

Clușiit învită la Serata dansantă, ce o vor 
aranja Joi la 6 Martie st. n. a. 1902 în 
sala hotelului „Central44. începutul la orele 
8 sera. Prețul de întrare după plac. Ve
nitul curat este destinat spre augmenta
rea fondului pentru edificarea unei bise
rici gr. cat. române din Olușih. Damele 
sunt rugate a-se presenta în „toilete de 
soiree". NB. Marinimosele oferte se pri
mesc cu mulțămită, la adresa d-lui Ale- 
sandru C. Pteancu când, de prof. în 
Glușiu strada Jtîkai nr. 6, și se vor cuita 
pe cale publică.

Ulpiu de Almășescu, stud, iur., Au
gustin Andreiu, stud, iur., Cornel Antal, 
stud, iur., Romulus Avram, stud, iur., Ba- 
siliu Bașiota, stud, med., Antoniu Bogdan, 
stud, iur., Alesandru Bogya, stud, iur., 
Emil Bozac, stud, iur., Aurel Bozac, 
stud, iur., Silviu Brândieu, stud, med., 
Tiberius Brediceanu, când, de adv., Cor- 
neliu Oentea, stud, iur., Ion Chirilă, 
când, de adv., Aurel Ciato, când, de 
adv., Cornel Circa, stud, med., loan Cotu- 
țiu, stud, iur., Cornel Crăciunescu, stud, 
iur., Eugen Curta, stud. iur.. Aurel B. 
Gajia, stud, fii., loan Găvruș, stud, iur., 
Corneliu Gendu, stud, iur., Constantin Ig- 
nea, rig. med., Nicolae IoanovicI, stud, 
iur., Nicolae Lazar, când, adv., Traian 
Maniu, stud, iur., Iuliu Marcu, stud, iur., 
Vasile Meruțiu, când, prof., Ionel Mesaroș, 
când, de adv., loan Mezin, când, de adv., 
Tudor Moisil, stud, iur., Ioan Moldovan, 
stud, med., Vasile E. Moldovan, stud, iur., 
Cornel Muntean, stud, iur., Vaier Muște, 
rig. med., Emil Nestor, stud, med., Aurel 
Nyilvan, -când, de adv., Pavel Obădean, 
rig. în drept., Aurel Oprea, rig. în drept., 
Cornel Ordaoea, stud, iur., Vaier Ordacea, 
stud, iur., Eugen Pantea, stud, fii., Cons
tantin Pavel, stud, fii., George Pavel, 
stud, med., Aurel Petrovici, stud, iur., 
Iuliu Petrovici, stud, iur., Alesandru Pop, 
când, de adv., Alesandru Pop, stud, iur., 
Aurel Pop de Hărșianu, stud, iur., Emil 
Pop, stud, iur., Vaier Pop, rig. în drept, 
Vaier Pop, stud, med., Virgil Pop, rig. în 
drept, Teodor Popescu, stud, iur., Ni- 
colaie Prosteau, stud, iur., Alesandru 
C. Pteancu când, de prof., Ioan Robu, 
stud, iur., Constantin Sbârcea, stud, med., 
Simeon Sbârcea, stud, iur., Augustin Și- 
inonca, stud, farm., George Stoian, rig. 
med., Aron Suciu, stud, iur., Traian Suciu, 
stud. fil.. Augustin Szilvâsi, cand. de adv., 
Ioan Titieni, rig. în drept, George Triff, 
stud, iur., Liviu Turcu, stud, iur., Ioan 
Vancea, stud, iur., Camil Velican, cand. 
de adv., Nicu Vlaieu, stud, iur., Cornel 
Vulcan, stud. med.

— „Societatea de lectură" a școlari
lor dela gimnastul superior fundational 
din Năseud va aranja o serată literară- 
musicală urmată de dans, Sâmbătă în 8 
Martie st. n. 1902 în sala de gimnastică 
dela gimnasiu. începutul precis la 7 ore 
sera. Prețul întrărei de persdnă 1 corona, 
Venitul curat e destinat în favorul fondu
lui societății de lectură.-a școlarilor gim- 
nasiali. Suprasolvirile și ofertele raariiii- 
mose se primesc cu mulțămită și se vor 
publica în Raportul anual al gimnasiului

— O produciiune teatrală, urmată de 
dans se va aranja în șalele școlei române 
gr. cat. din Alba Iulia cu elevii școlei 
Sâmb. în 1 Martie st. n. a. c. începutul 
precis la 7 <5re sera. Venitul curat este 
destinat în folosul bisericei gr. cat. din 
A-Iulia maieri. Prețul de intrare: Locul I: 
de persdnă 60 cr„ locul al 11-lea: de per- 
sonă 40 cr., de familie ă 3 per. 80. cr. 
Biletele de clasa I-mă sunt numerisate și 
se. pot cuinpera înainte dela d-1 învăț, loan 
Pampu și sera la cassă. Suprasolviri se 
primesc cu mulțămită și se vor cuita pe 
calea c aristică. N. B: P. T. Public e ru
gat a-se provede cu de ale mâncării de 
acasă; de beuturi bune se îngrijesce co
mitetul aranjator.

Se vor presenta piesele: „O șe^ătore" 
localisată de I. P, și „Pază Maicii sfinte", 
dramă de A. Popp.

Proprietar: Dr. Aurel ATureșiaitu.

Redactor responsabil: Traian H.
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„Căliadarul Plugarului"
pe anul comun 1902.

A apărut și se pote procura dela Ti- 
pogrifia A. Mureșianu (Brașov) „Călindarul 
Plugarului? pe anul comun 1902.—Anul X.

Acest călindar, care se estinde pe 
9 cole de tipar format 8° mare cuprinde:

In par tea calendaristică: Cronologia 
anului 1902; Regentul anului; Sărbătorile 
<i alte dile schimbătore; calculul sărbăto
rilor mai mari; Porturile etc. Urmeză par
tea strict calendaristică: cele 12 luni ale 
anului cu sfaturi pentru plugari și semnele 
de timp după calendarul de 100 de ani.

Urrnăză Genealogia domnitorilor ; Ta
xele telegramelor și poștelor; Competing 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; jșTer- 
gurile din Ardeal, Bănat și Țăra ungu- 
răseă în ordine alfabetică și apoi după 
lună și Tîrgurile din Bucovina; Măsu
rile metrice etc.

In partea literară se găsesc bucăți 
a'ese de cetit: „Cetatea dela Fântânele" ; 
(Moțul: Teofil Frâncu); „0 scrisore dela 
Muselim Selo" (poesie de G. Coșbuc); 
„Frumosa Irina" (baladă de St. O. Iosif); 
.Raze de primăvară" (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu" (de contele 
Lew Tolstoi); „Bătrânul clopotar" (Idilă 
de primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia" (Proverbe de Marion); 
„ Două hiene" (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului" (anecdotă, de Cărăbuș).

Partea economică: „0 ramură de pro- 
ducțiune și avuția națională" ; „Faceți 
pânză în casă" (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia": „Iernatul vitelor". — Ur-
măză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

Un esemplar „Călindarul Plugarului" 
costă 25 cr. (50 bani), plus 5 bani porto 
postai. Vencțetorilor se dă tabat cuvenit.

Călindarul are în frunte portretul lui 
George Lazar, cu biografia, (în partea li
terară.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 26 Februarie n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/(........................120.05
Renta de corone ung. 4% • • ■ 97.30
Impr. căii. fer. ung. în aur 4* l/20/0 . 120.30 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4I/2"/n. 100.80 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 96.75

Nr 9746/901.
PUBLICĂȚIUNE 

privitore la înaintarea insinuărilor din par
tea individilor, care-s obligați a plăti taxa 

pentru eliberarea dela miliție.
Insinuările au se se facă la sub 

semnatul oficiu de dare în decursul 
lunei lui Martie 1902 de cătră toți 
acei indivic|î. cari,

1) pe itru tot deuna s’au aflat de 
neapțl pentru serviciul militar și ca 
at-oi s’au șters din lista de sorti;

Bonuri rurale croate-slavone . . . 96.—
Impr. ung. cu premii................... 189.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 156.25 
Renta: de argint austr........................101.60
Renta de hârtie austr....................... 101.40
Renta de aur austr............................. 120.80
Dosuri din 1860................................. 153.75
?.cții de-ale Băncei austro-ungară . 16.31
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 716.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 700.30
NapoleondorI......................................19.07
Mărci imperiale germane .... 117.25
London vista.................... 239.97'/2
Paris vista..........................................95.45

elite de corone austr. 4% . . 9905
Note italiene................................. 93.—

Cursul pieței Brașov.
Din 27 Februarie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. „ 18.80 yj 18.84
Napoleond’orl. „ 19.- 19.04
Galbeni „ 11.34 7) 11.40
Ruble RusescI „ 127.— 75 128.—
Mărci germane „ 58.50 w —.—

10 72
Scris, fonc. Albina 5°/0

.1 X?. f

100.-
75

101.-

2) cari, cu ocasiuneaultimei asen- 
tarl s’au aflat de neapți pentru ser
viciul militar;

3) cari, înainte de trecerea tim
pului lor de serviciu militar s’au di- 
n is din causa vre-unei ataiî vătă
mări corporale, care pe respectivul 
nu-1 face neapt de lucru și a cărui 
vatamare corporală n’a obvenit în 
urma îndeplinirei serviciului seu la 
miliție;

4) cari, în sensul art. de lege 
XL ex 1868, ca susținător de fami
lie a fost eliberat dela serviciul de 
arme și după art. de lege intrat îd 
vietă VI ex 1889 din ori-ce motiv 
au fost eliberat! dela serviciul de 
arme;

5) toți cei îndatorați la serviciul 
de arme, car! înainte de expirarea 
timpului legal au emigrat din mo- 
narehia Austro-ungară.

Toți aceștia sunt îndatorați a 
insinua la subsemnatul oficiu de dare 
orășenesc, pe oblele de insinuare de
signate spre acest scop.

a) starea și caracterul.
fr) locuința,
c) cercul de asentare, respective 

comuna în carea s’au ’dispensat de 
obligămentul serviciului militar;

d) anul, dela carele va avb a-se 
socoti eliberarea dela obligămentul 
serviciului militar și

e) să arete darea directă, per- 
ceptată în anul trecut după obliga 
tul la taxă militară respective după 
capul de familie al acestuia, în co
muna căreia aparține s’au în vre-o 
altă comună.

In fine acei obligați la taxă de 
miliție, pentru cari taxa de .miliție 
sunt dator! a-o plăti în sensul § lui 
11 al art. de lege XXVII ex 1880 
apeia, cari le dau muncă, au a in
sinua numele și locuința ofer.ențiior 
lor de munăă. A

Cei-ce negligeză așternerea. in
sinuării descrise mai sus. se vor pe
depsi în sensul § lui 20 al art. de 
lege XXVII 1880 cu o amendă de 
trei seu șbse or! mai mare, decât 
taxa militară prescrisă pentru, ei.

Decă dela terminal insinuării 
pănă la espirarea eliberării de taxa 
militară, adecă pănă la 1 O 'tomvrie 
a. c. se face vre-o schimbare în re
lațiile față de acela care dă muncă 
celui obligat de a plăti taxă militară, 
in atare cas acest din urmă — în 
sens, art de lege IX ex 1883 § 4 p. 
3 e dator a face cunoscut acesta 
schimbare la aceeași autoritate la 
carea s’a făcut prima insinuare.

Acei deobligați la taxă militară 
cari afară de locul cărui aparțin în- 
tr’alt loc nu mai sunt obligați la 
dare, își pot face insinuările la sub
semnatul oficiu de dare și verbal, 
cine. îuse negligeză și acesta dispo- 
sițiune a legii amintite, se va pe
depsi as, ru.

Brașov, 21 Februarie .1902.

Oft'iul de dare orășănesc

Subscrisul îmi iau voie a adu
ce la cunoscința on. public ro
mân din loc, că am luat în an- 
treprisă din
oasele Lang și Rosenthal, numit

„La îsyoru.1 cu bere“
str. Tergul boiDor ne*. 2, 

și pot servi cu mâncări gustâse 
și fa Mituri alese, pe lângă pre
țuri convenabile și servi
ciu p r o m p t.
. Me rog de o cercetare cât mai 
numerosă a restaurantului meu.

Cu înaltă stima
Stefan Moldovan.

Sz. 11933—1901.
tlkv.

ĂRVERES8 HIRDET^ENYI KIVONAT.

A. brassbi kir. torvbnyszbk, mint 
telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, 
hogy Bădescu Vartolomeiu, vegre- 
hajr.atbuak, Puchiân A Aron vegre- 
hajiâst szenvedd elleni 100 kor. tbke- 
koveteles es jar. irâati vegrehajtâsi 
iigyebena brass oi kir. torvenyszek 
(a zernesti kir. jârâsbirbsâg) teriiletân 
lâvb bs 1-szor., a Simoni 189 sz. 
tjkvbenfogla.lt 3712, 3713 hrsz. egăsz 
ingatlanra 99 kor. 2-szor., a Simoni 
660 sz. tjkvben4117 hrsz. egesz fek- 
vîire 517 kban ezennel megâllapitott 
kikiâltâsi ârban elrendelte, 6s hogy 
a fennebb megjelolt ingatlanok az 
1902 evi Marcius ho 19-ik napjăn delelott 
9 orakor a Simoni kbzsbg hâznâl meg-

CONVOARE
Domnii membri ai societății de împrumut și păstrare „AURORA“ 

sunt invitați a participa la

a ZXVIII-a adunare generală ordinară 
care va avea loc Duminecă în 23 Martie 1902 la 10 ore a. m. în localitatea 
institutului „Aurora" din Năseud.

Pentru cașul când acbstă adunare nu s’ar putea ținea din lipsa 
voturilor recerute, prin acbata se convbcă tot-odată a doua adunare, care 
va avea loc în 30 Martie 1902 la orele și locul fixat, in care vor aduce 
hotăriri valabile membrii presențl.

OxcLixxea» cLilex:
1) Raportul direcțiunei și al comisiunei censurătbre.
2) Statorirea bilanțului pro. anul 1901, distribuirea profitului, darea 

absolutoriului pentru anul de gestiune espirat.
3) Alegerea a doi membri în consiliul administrativ pe timp de 3 ani.
4) Alegerea comisiunei censurătbre pe timp de un an.
5) Propunerile consiliului administrativ și eventual alte propuneri 

insinuate în sensul statutului.
Năsăud 23 Februarie 1902.

Nr, 439, —3.

E3A. Itâureșianu Brașov, Ternul Si&ului ftîr. 3®.
Acest stabiliment este provă^ut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot' 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putâ esecuta orl-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:s
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORÎ.

CÂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STZuTVTE.

FOI PERIODICE.
BILETE BE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.PROGRAME_ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORÎ.

ANlÎNTljMS.
ț 

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. MUHEȘIANU, Brașov. --XJ

„Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ă 10 fii. se vinde
Ia librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

tartandb pyilvânos ârverâsen a meg
âllapitott kikiâltâsi âron albi eladatni 
nem fognak.

Arverezni szândbkozok tartoz- 
nak az ihgatlanok becsârânak 10*70-ât 
keszpbnzben, vagy az 1881. LX t. cz. 
42 § âbau jelzett, ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881. evi november 1-bn 
3333 sz. alatt kelt igazsâgugytninisz- 
teri rcndelet 8. §-âban, kijelolt bva- 
dekkepes brtbkpapirban a kikuldbtt 
kezbhez letenui, avagy az 1881. LX 
t. cz. 170. §-a ertelmbben a bânat- 
pbnznek a birbsâgnâl elbleges el- 
helyezeser&l kiâllitott szabâlyszeru 
elismervbnyt âtszolgâltatni.

Brassb, 1901 bvi deczember 
ho 18-ân.

A kir. trvszek mint tkvi hatosâg.

direcțiunea»

O

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Qouvo/vtz, in lolă nvăzâmea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

prețuri-cureȘe și diverse 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul o

Tipogiafia A. Mureșianu, Brașov.

tjkvbenfogla.lt

