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INSERATE 
ie prlmeso la AdmlnlMrațluno în 

Brașov și la următorele 
BIROURI do ANUNȚURI: 

în Vlona : la N. Dukes Nachf., 
Hux. Augenfeld & Emerio Les- 
nor, Heinrioh Sohalek. A. Op- 
pelik Nachf, Anton Oppelik. 
In Budapnsta: la A. V. Gold- 
bsrger, Ekstein Bernat, iuliu 
Leopold (Vil Erzsâbet-kdrut).
PREȚUL 1NSERȚ1UNIL0R: 

o seria garmond pe o coldnă 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai des o după tari
fa și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

ANUL LXV,

,găzeta“ iese în flactre ii.
AncnaiMJitB mim Âustro-Uagaiia: 
Pe un an 24 oor., pe ș6ae luni

12 cor., pe trei luni 6 aor. 
N-rîi de Duminecă 2 fi. pe an.

Pentru România si străinătate: 
Pe un ari 40 franci, pe ș6ae 
‘uni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franci.
Be prenumără la tote ofi- 

ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Âteamentnl pentru Brașov
Ădmmistrațtunea, Piața naie. 

TGrgul Inului Nr. 30, etHgiu 
I.: Pe un an îiO oor.. pa ș^se 
luni 10 oor., po trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă: Po un an 
24 oor., pe 6 luni 19 o., po trei 
luni 6 corone. — Un esomplax 
10 bani. — Atât abc namentele 
cât. și inBci’țiunila sunt a ge 
plăti înainte,
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Al doilea period al campaniei?
iii.

Curând după întorcerea deputa- 
țiunei, care a mers cu memorandul 
la Viena, s’a petrecut în sinul par
tidului ceva, ce se reoglindeză în 
împrejurările de astăcjl într’un mod 
forte semnificativ

După tristul resultat al espedi- 
ției memorandiste mai mulțî mem
bri ai partidului nostru national în- 
grijați de viitor s’au întrunit la o 
consultare intimă. Inițiativa o luase 
d-1 Dr. Alexandru Mocsonyi, Invi
tând pe mai mulțî amici ai sei în 
Brașov la o întâlnire, despre care 
se pot ceti în „Gazeta Transilvaniei11 
dela 13 (25) Iunie 1892 următorele :

„întâlnirea are un caracter curat pri
vat și amicabil. Nu i-a lăsat inima pe 
frații noștri să vină la Brașov și să oco- 
lescă Redacțiunea „Gazetei Transilvaniei", 
și tocmai aici și-au dat întâlnire, în acestă 
Redacție, care întotdeuna a stăruit cu cre
dință pentru întărirea legăturilor de iubire 
și de încredere între fiii națiunei române.

„Ce-au trebuit însă să-și audă, ce 
am trebuit să ne audim noi pentru acestă 
„cutezare" de-a conveni și de a-ne înțe
lege ca frații unii cu alții?

„Am fost declarați apriori de unelte 
ale guvernului dușman causei ndstre !

„Și de cine?!
„Der nu vom mai continua acestă du- 

rerdsă istorie, ea își va afla soluțiunea ei 
naturală și bunul Dumnedeu va ajuta, ca 
se fie o soluțiune, precum o doresce inima 
tuturor Românilor de bun simț, precum o 
pretinde situațiunea gravă de adi: spre 
întărirea, er nu spre slăbirea solidarității 
nostre naționale!../

După câte se petrecuseră în 
cele cinci luni, ce au urmat confe- 
renței din Ianuarie a anului aceluia, 
nu era nimic mai justificat, decât 
îngrijirea, ce cuprinse pe toți mem
brii cugetători și devotați causei so
lidarității din sînul partidului. Și 
acesta cu atât mai mult, cu cât, 
cum vecjurăm. isbucnirea furiei șo- 
viniste la Turda, Șimleu etc. nu nu-

*) A se ved£ N-rii 89, 91 ai „Gaz. Trans.“ 
și articolii „Cine a spart solidaritatea ?u din „Gaz. 
Trans “ Aprilie 19G2.
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File rupte dintr’un carnet.
27 Aprilie n.

Alesandru este originar din S. Geor- 
giul Român, actualmente este profesor 
la liceul „Oodreanu" din Bârlad și — îmi 
este cumetrii.

Alesandru este bun gospodar, bun 
profesor și bun prieten.

„Beciul" îi este plin de poloboce de 
vin dela Priponesc!, biblioteca plină de 
cărți și casa plină de copii.

Decă n’ar fi copiii, Alesandru ar 
pute se fie forte bine originar din S. 
Georgiu și tot așa de bine ar pute fi pro
fesor la liceul „Oodreanu" din Bârlad, — 
n’ar pute să-mi fie înse cumetru.

La cumetrie se cer multe lucruri 
esențiale și secundare. Cel mai esențial 
lucru este însă finul seu fina și apoi 
nașul....

mai că n’a contribuit a stîmpâra 
micile patimi ale celor ce mănuau 
prima violină în comitetul central, 
ci a făcut chiar, ca aceste pătimise 
se potențeze și să dea nou avent 
încliipuirei și îndrăsnelei lor.

Caracteristic este, că încă de 
pe atunci pretinșii combatanți ultra- 
iștî începuseră a lăți idea, că ar fi 
bine să ne despărțim în două par
tide. Fire^ce că. stând față în față 
cu așa cjișii moderați, le-ar fi fost 
mai ușor „matadorilor1' de-a se țină 
la suprafață. Unitatea și solidarita
tea în partid a fost pentru ei întot
deuna o adevărată orbre, deorece 
numai nutrind desbinările își puteau 
face mendrele, seu, în limbagiul lor, 
numai așa puteau se-șl continue „po
litica lor tribunistă",

Era revoltător a vede cum 
„Tribuna" din Sibiiu culegea cu-o 
rară minuțiositate tot ce răsufla prin 
foile unguresc! despre disensiunile 
dintre Români, despre „moderați" 
și „ultraiștl". Tot ce se cjicea des
pre cei dintâi era înserat în mod 
bătător la ochi în „Tribuna" făr’ de 
nici un comentai’ seu chiar cu co
mentai' aprobator, așa că 4’aiul 
nostru s’a văcjut constrîns a-se ri
dica cu totă energia contra acestei I 
metode ticăfose. Le-am arătat atunci 
celor ce foloseau contra fraților 
arma suspițiunei c’o ușurință atât 
de condamnabilă, că ea este cu 
două tăișuri. „Fapte și argumente 
clare și obiective trebue să vor- 
bescă în discuțiunile dintre frați, er 
nu patima" le cjiceam.

Ce ar fi putut însă să convingă 
și să desmente pe aceia, cari înși-și 
nu erau decât nisce unelte?

Intențiunile lor neleale și con
trare intereselor consolidării parti
dului s’au demascat cu deosebire în 
fața întâlnirii amicale din Brașov, 
despre care am făcut amintire mai 
sus. Nu numai că în ajun avură 
obrazul a susține în „Tribuna", că 
convenirea din redacția „Gazetei 
Transilvaniei" a fost pusă la cale de 
guvern, care a făcut tote ca să aibă

Nașul sunt eu, er fina este Silvica, 
penultima fiică a lui Alesandru.

Șese ani de dile de-arândul am fă
cut Pascile împreună cu cumătrul Ale
sandru.

La Pascile din anul 1901, când am 
ciocnit oue roșii la Bârlad, am diș: „Se 
dea Dumnedeu se fim sănătoși cumetre, 
și se ciocnim și la anul".

Urarea acesta s’a împlinit: La Pas
cile din anul acesta erăși am ciocnit oue 
roșii cu cumetru, nu înse la Bârlad, ci — 
la Brașov.

Era Sâmbăta Pascilor.
După plimbarea obligătore de dimi- 

neța, mergeam încet spre Redacție. La 
colțul dela promenadă pe la orele 8*/2 se 
opresce „traivanul", ce venia dela gară.

Nu i-am dat nici o atenție. Pe stră- 
d1 e Brașovului „traivanul" face dilnic 
deci de curse. De ce să-i fi dat atenție 
tocmai „traivanului", care venia în Sâm
băta Pascilor dela gară, pe la orele 8l/2?

Cu bastonul subsuora stângă și cu

resultatul dorit de „patrioțl", dâr au 
mers pănă a trage la îndoială și de
clararea categorică, ce a făcut’o d-1 
Al. Mocsonyi într’o scrisore adresată 
directorului „Gazetei" și din care 
reieșea, că la acea convenire numai 
și numai păstrarea solidarității na- 

i ționale și susținerea nealterată a pro
gramului național din 1881 au for
mat basa discusiunilor.

Dâr „particularii", cari se făleau 
c’au înființat „Tribuna", tâte le uti- 
lisau numai spre scopurile lor parti
culare. Vorbind despre „cele întâm
plate la Brașov", „Tribuna" se silea 
a face pe lume să credă, că aceste 
ar constitui un fel de învingere 
pentru „politica comitetului", care 
ar fi fost susținută de „curentul, ce 
s’a produs în popor". După ea cei 
ce au convenit la Brașov ar fi fost 
împinși numai de temerea, că toți 
vor fi în cele din urmă siliți să 
aprobe „politica comitetului".

Vorbiau pe față și fără nici o 
sfială de-o politică specială a comi
tetului. Cui îi mai păsa de partid? 
Acesta era bun numai de a-se în
chiria comitetului și de a glorifica 
pe membrii săi. Și încă acesta po
litică nenorocită abia era inaugurată, 
Pfl avpa. ÎT1P.Q . rl.ci Q ni ciX
seze cele mai mari pustiiri!

Din delegațiunea austriacă. Co- 
misiunea budgetară a delegațiunei aus- 
triace a desbătut Duminecă 'budgetul pro
vinciilor ocupate. Discuția a fost din mai 
multe puncte de vedere, interesantă. Ra
portorul Viikovici spune, că monarchia are 
interese naționale în Balcani. Guvernul 
unguresc, dela ocupațiune încoce, vre se 
abată cu tot prețul comerciul bosniac din 
calea sa firescă, Dalmația, atrăgându-1 spre 
Budapesta și Fiume. Ar fi de dorit, ca 
Maghiarii se fie mai liberali. — Dr. Syl
vester suleveză situația de drept public a 
Bosniei. Se miră, că pe când în Ungaria 
se pune la ordinea dilei cestiuneă încor
porării, pe atunci politicianii maghiari atri- 
bue Austriei o mare poftă de mistuire. 
Banffy nu de mult a cerut intervenirea 
triplei alianțe pentru maghiarisarea Sași- 

mâna drâptă în buzunar, înăintam încet, 
der sigur spre „Tîrgul Inului".

De-odată mă apucă cine-va de 
baston.

? .?
Era Alesandru, cumetru.
— Tu aici?....
Alesandru fără să dică ceva, scote 

din buzunar două oue roșii:
— Se ciocnim!
— Stai, se mai trecă vr’o 15 ore 

pănă la înviere.
— Nu se pote, eu viu dela Năseud, 

unde am avut o afacere, și plec cu trenul 
de 11. M’am oprit aici să te văd și să 
ciocnim, cum ne-am urat la Pascile din 
anul trecut.

— Se ciocnim.
* 

:it *

La orele 12 din nopte se încep la 
tdte bisericile ceremoniile învierii și țin 
pănă pe la 3.

Ca se nu perdem ndptea, trebue se 

lor din Ardeal. Decă esistă încr’o țeră și 
astfel de dureri, atunci e o pretensiune cu
rat dușmănosă din partea Ungariei, când 
se cere încorporarea Bosniei. Crede, că 
Bosnia a fost ocupată mai ales, ca Dal
mația se primescă un razim; datoria gu
vernului este, deci, a încopcia Bosnia cu 
Dalmația.—-In răspunsul seu Kctllay, nise, că 
poporului bosniac nu i-se pdte da parla
ment. Ce privesce unirea Bosniei cu Dal
mația, cestiunea acâsta au s’o cumpănescă 
cele două guverne.

O mistificare tendențiosă. Dia- 
rele din Budapesta în dările lor de seină 
asupra procesului dela curie, deschis pen
tru contestarea mandatului Iui Hamori 
dela Ocna-Sibiiului au scris următorele: 
„Ladislau Hamori a tăgăduit, că ar fi mi
tuit, de dre-ce avea încrederea alegători
lor români — prin recomandația lui Mo
csonyi''.

Domnii Alexandru și Zeno Mocsonyi 
luând notă despre acesta, au trimis diaru- 
lui „P. Ll.“ o desinințire categorică, ac
centuând punctul de vedere, în urma că
ruia d-lor peste tot nu participă în îm
prejurările actuale la alegeri și prin ur
mare nici n’au putut recomanda pe ni
meni alegătorilor români.

X/eiA MAA1WWU4 UAH

Arad, 8 Aprilie n. 1902.
(Partisanii vicarului V. Mangra 

în Sinod.) In ședința de adi a sinodului 
eparchial al nefericitei die.cese a Aradului, 
partisanii d-lui Mangra au reportat erăși 
o învingere, firesce că cu arme de ale lor: 
terorisări, tumulturi și sbierături sălbatice, 
de care învingere însă cred, nu-1 vor 
pismui pe V. Mangra nici dușmanii lui.

Gasul este următorul. Se dice, că 
Mangra, care de altcum nu ar ave mulțî 
„votanți" pentru el din părțile Oradiei 
mari, umblă în ruptul capului, ca să-și 
câștige voturi sigure pentru alegerea de 
episcop, care nu este .îndepărtată. Din 
acestă causă ar fi intervenit printr’un pro
topop la unul dintre foștii deputați sino
dali, la un deputat mirean din cercul 
Ținea, despre care sciea, că nu-i va da 
votul seu, ca să-și depună mandatul. A- 
cestă apucătură — întrucât e adevărată ■— 
ignobilă, abia cu câte-va dile înaintea 

ne ,culcăm pe la 9. Trei dre de somn îna
inte de miedul nopții, fac cât șese după 
miedul nopții.

Așa am făcut și eu.
Pe la 12 mă trezesc în bubuiturile 

trescurilor dela Sf. Nicolae.
Visasem un vis oribil. Eram într’o 

cetate și dușmanii ne împresurară. Sburau 
obuzele și granatele în cetate, ruinând edi
ficiile și causând morte de omeni. Coman
dantul cetății dădea ordine...

Audisem pote o singură bubuitură și 
fantasia mea deja crease în vis, în câte-va 
secunde, un întreg capitol din asediul unei 
cetăți.

Ce fericitdre era realitatea pe lângă 
visul urît 1

Nu de morte era vorba acum, ci de 
înviere! Serbarea învierei Mântuitorului!

Ce desolant este a serba însă învierea 
singur!

M’am îmbrăcat cât ai bate în palme 
și am eșit.

Față ’n față cu mine locuiesce cole
gul Traian. Era lumină în casă. De sigur 
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Floriilor din ăst an a succes: respectivul 
a abdis, er M. s’a grăbit în ruptul capu
lui, ca se Eacă alegere nouă „ca cercul 
respectiv să nu rămână nerepresentat" în 
sinod. Er sinodul era deja convocat, și se 
credea pe atunci, că după finirea acestui 
sinod ord. se va efectui și alegerea de 
episcop !

Ce a făcut „zelosul14 vicariu?In sen- 1 
sul stat, orgi și a regulamentului afacerilor 
interne ale sinodului, ordonarea alegerii 
de deputați sinodali și a comisariului con
sistorial pentru conducerea actului de scru
tiniu cade exclusiv în competința consis- 
ioriului plenar-, termenele încă au se fie
— în sensul legii — măsurate așa, ba si- 
nodele electorale să fie convocate cu 8 
dile înainte, scrutiniul la 8 dile după ale
gere, er între dina scrutiniului și a des
chiderii sinodului are se fie un interval 
de cel puțin 8 dile, căci terminul de pro
test, socotit dela dina scrutiniului, este de 
14 dile. Peste astea este un lucru de sine 
înțeles că, deși legea nu opresce expres, 
acte electorale și de scrutiniu totuși se nu 
cadă în dile de sărbători mari, ca Floriile 
și Paștile.

Venerabilul vicarifi însă, pe care se 
vede că tare l’a muncit interesul cercului 
vacant (?), a ordonat alegerea ex praesidio! 
a stabilit diua alegerii pe diua Floriilor
— cu câte dile înainte nu se scie, er 
diua scrutiniului pe diua a 2-a Paștilor! 
(a 9-a di după alegere, bagsemă din causa 
primei di a Paștilor) și a mai dispus „mă
ria sa," tot pe cale presidială, ca în spatele 
comisarului mirean, se stea și protopopul 
„spre evitarea abusurilor" ! Forte îngrjat 
de „abusurî14 !

In diua de scrutiniu comisariul cons. 
mirean, singur competent în sensul legii, 
așteptă să-î vină bărbații de încredere cu 
protocdlele de votare ale singuraticelor 
comune, der, mirare, nu vin! Nu pentru 
că i-a captivat protopopul (comisariul dela 
spate?) și i-a dus la alt loc, nu la locul 
designat de comisariul competent, ci ■— 
altă minune! Comisariul nu vine! Bărbații 
de încredere, conduși firesce, de protopop, 
constată „că comisariul nu a venit," se 
constitue ei de ei — ceea-ce altcum este 
corect în cașurile când „comisariul nu 
vine," fac scrutiniul și proclamă de depu
tat pe „alesul14 părintelui Mangra. (Sehr 
gescheidt!)

Comisariul legal și competent rămas 
dere râporteza/'h'iștefii'ă 'ăîii'ăr protest',’ der 
alesul vine la sinod, ajung și actele, pro
testele etc., deși încă nu au trecut nici 
8 dile între scrutiniu și deschiderea sino
dului, nici 14 dile, timpul de protest, și 
lucrul a succes, de minune!

Și ce s’a întâmplat în sinod! Mă mai 
întrebați?

Alesul a fost verificat! Unanim! 
Mangra a învins!

Cum s’a putut asta? Ecă așa. Comi- 
siunea de verificare a respins, ea dela sine, 
tote protestele, și a propus verificarea. 
Mangra a explicat verbal în sinod, că 
consistoriul ar fi aprobat posterior dispo
sable sale presidiale în causa alegerii de 
sub întrebare (? Unii omeni dela Oradea 
spun, că membrii consistoriului n’au abso
lut nici o cunoscință despre ordonarea 
aceste alegeri, necum să-o fi aprobat pos
terior) La actul electoral însuși însă nu 
este nici urmă de act „aprobator,44 er cer- 
culariul prin care s’a ordonat alegerea, 
alăturat la acte, dovedesce, că este pre- 
sidial, și — cum se dă cu socotela — 
făcut, decopiat (cu mașină de scris, ceea 

merge la înviere. El însă nu merge singur. 
11 void aștepta să mergem împreună. 

Pdte nici eu nu voiu simți așa tare sin
gurătatea.

Luna era d’asupra „Tîmpei", pe ju
mătate acoperită de coma dealului, pe ju
mătate de nouri. Tîmpa încă presenta un 
dualism de colori: colorea ruginie, îmbră
cămintea ei de ârnă, și cea verde, care 
începu să o îmbrace odată cu învierea 
naturei!

In timp ce contemplam însă Timpa 
și luna, etă că se deschide părta și ese 
Traian cu domna și cu copila cea mai 
mărișoră, Dorica, care pentru prima oră se 
duce la înviere. Oe bucurie pe capul ei!

— Cristos a înviat!
— Adevărat, că a înviat.
— Mergem împreună la biserica din 

cetate!

La intrarea drăgălașei biserici... bracțl. 
In lăuntru tote luminările din candelabre 
aprinse și biserica gemea de omeni, având 

ce consist, din Oradea-mare nici că are) 
și espedat din Arad!

Ei bine, mă veți întreba: ce au făcut 
ceilalți deputați din Sinod? De ce au 
tăcut, de ce nu au făcut contra-propu
nere.... votare?

Etă ce: se anunțase la cuvânt de
putatului D. Rotariu, der nici nu a putut 
să-și deschidă gura de tumult, larmă, a- 
menințări.... pe urmă a dis: „între astfel 
de împrejurări nu pot vorbi la obiect, nu 
pot face propuneri".... a tăcut. S’au mai 
încercat și alții — cu asemenea resultat, 
și basta. Verificarea s’a făcut „unanim".

Mai notez, că în decursul vorbirei 
sale păr. Mangra a mai dis — între altele 
— că el nici odată nu a comis, nici va 
comite „acte de violență.*

Nu, nu, clic și eu, încheiând cu ena- 
rarea acestui frumos episod din sinodul 
episcopiei văduvite, care denotă virtuțile 
atât de frumdse ale candidatului la epis
copie.

Arad, 10 Aprilie 1902 n.
(Cilibidacke se recomandă grației gu

vernului). In ședința de eri după amiadl a 
sinodului eparchial, a ajuns la ordinea di- 
lei și s’a referat și desbătut raportul se
natului școlar dela Oradea-mare. Acest 
raport, subscris de vicarul Mangra, nu con
ține nici mai mult, nici mai puțin, decât 
rugarea adresată sinodului eparchial, ca 
acesta se autoriseze pe numitul consistoriu 
a cere întreg» dotațiune școlară dela 
guvern pentru tote școlele nostre confesio
nale din districtul Oradiei-mari!

Cu alte cuvinte: numitul consistoriu 
prin vrednicul seu vicariu închină guver
nului tote școlele nostre confesionale, căci 
sciut este, cum-că — în sensul legii și or- 
dinațiunilor școlare — guvernul, resp. sta
tul dă școlelor nostre confesionale ajutore 
numai de câte 120 corone, fără nici o in
gerință din partea statului în afacerile 
respectivelor școle ; er decă guvernul dă 
mai mult, seu dotațiunea întregă pentru 
susținerea cutărei școle, atunci statul 
numesce învețător, el disciplineză pe 
învățător, el îi prescrie și impune și 
studiile și limba de propunere în respec- , ... .*• • l A __ _ - .,
cas tote școlele nostre confes. din Bihor 
ar deveni pierdute pentru noi și pentru 
confesiunea nostră, trecând în mâna sta
tului !

La cetirea și audirea în sinod a aces
tei rugări, toți câți erau de față au rămas 
frapați. Nici chiar comisia sinodală, com
pusă încă în anii trecuți de Mangra pe 
placul lui, nici însuși referentul ei: fai
mosul „om de ordine44 Rusu Șirianu, nu 
a cutezat să-o recomande sinodului spre 
primire „en bloc11, ci a propus, ca sinodul 
să autoriseze pe lăudatul consistoriu a cere 
acel ajutoriu „din cas în cas14. Va sedică: 
se nu închine guvernului tote școlele nds- 
tre conf. de-odată, ci „în rate11 — cât de 
multe și de dese.

Se deschide desbaterea asupra ces- 
tiunei, care încă e interesantă.

Protopopul Dr. Trăilescu, luând cu
vântul, combate și cererea consistoriului 
din Oradea-mare și propunerea comisiu- 

și ei câte o luminare în mână. O mulțime 
de cunoscuți și prieteni, er cari nu-mi erau 
cunoscut! și aceia îmi erau prietini. In 
noptea învierei toți dmenii sunt frați. Der 
etă, că văd și doi ofițeri din România. Pe 
unul îl cunosc chiar, e căpitanul Florescu 
dela regimentul 2 de roșiori. A venit să 
serbeze învierea la Brașov.

Obositorea ceremonie o oficieză un 
preot bătrân, singur, cu răbdarea și onc- 
țiunea proprie generației vechi a preoților 
noștri. Cântările la sfânta liturghie le ese- 
cută un cor mixt sub abila conducere a 
unui învățător. Nisce glasuri îngeresci de 
sopran și alt domineză situațiunea.

După liturghie, credincioșii ies din 
biserică și cu luminările aprinse merg de- 
alungul strădilor — pănă acasă, unde îi 
aștâptă ouă roșii și cozonac și pască și 
mezeluri și... rîsete vesele de copii.

Christos a înviat!
Delaletca. 

nei, pe motive oneste, confesionale-școlare, 
și face contra-propunerea : Consistoriul 
din Oradea-mare se fie autorisat a cere 
ajutorul minimal (adecă cele 120 cor.) 
pănă la care guvernul nu are nici o in
gerință asupra școlelor nostre.

Jfanț/wz (cu mare însuflețire) com
bate pe Trăilescu și are obrazul a susține 
— fără de-a înșira și motive — că școlele 
vor rămână totuși ale nostre, că poporul 
este sărac: nu pote susține școlele sale, 
că cererea este legală...

Hotariu (întrerupând): legea este 
nedreptă...

Mangra (cu înverșunare): ba nu e 
nedreptă, ci dreptă este legea, căci nu se 
pote pofti dela nici un învețător calificat 
a servi pe câte 100 fi. la an.

Dr. Nestor Oprean : Mă mir forte, 
că din intransigenți ce eram, am devenit 
fl’odată atât de concesivi, încât... închinăm 
odată și bine tote școlele nostre... Decă 
ele totuși ni-se vor lua când-va, atunci 
ni-se vor lua cu sila, der nu ni-se va pute 
dice, că le am dat noi de bună voie. Pri- 
mesce părerea d-Iui Trăilescu.

Dr. Oncu : Mă rog... sinodul să nu 
între în desbaterea acestei propuneri, ci 
se dicein, că respectivul punct din rapor
tul consistoriului „să ia spre scire".

Alțl deputați esclamă: nu se pote, 
căci consistoriul cere expres „autorisarea"...

Trăilescu-. Nu reced dela propune
rea mea, cer votare nominală...

Dr. Oncu: Fiți buni, nu ne legați 
consciința (?) prin votare nominală. De 
ce să r emană numele nostre, precum vom 
vota, la protocol... (Tumult, contradiceri, 
Mangra se apropie de referent, esopereză 
o modificare în propunere).

Presidiul: Rog pe d-nii deputați să 
voteze prin ridicarea mânilor. - Se întâm
plă. Resultatul: 19 voturi pentru propune
rea lui Trăilescu, 25 voturi pentru cea 
modificată, pe placul lui Mangra, care în 
esență împlinesce voia lui.

Ei bine, ce e asta, decă nu corteșire 
din partea lui V. Mangra, spre a-se reco- 
mcuiuu. guvt'iunki! U.U V lttUIkJct la, A l cili ?

E mai mult ca verosimil, că Cilibi- 
dache-Mangra a început deja a servi gu
vernului cu probe vii, că se ține de 
„pact*, și că împlinesce cu totă conscien- 
țiositcitea condițiile, la cari s’a obligat!...

Din comitatul Huneddrei.
Deva, 11 Maiu 1902 st. n.

Stimate D-le Redactor! In comitatul 
Huneddrei erăși se „schimbă domnii"; — 
în locul forte nesimpaticului fișpan grof 
Bethlen Miklos, a fost numit: Barcsay 
Kâlmăn deputat guvernamental și vice- 
span în pensiune, — pensionat mai cu 
semă pe motivul, că nu mai era capabil 
să administreze acest comitat, fără a se 
îngrozi și cei dela putere; și acum e bun 
ca să „controleze11 administrațiunea, ajunsă 
aprope totă pe mâna consângenilor săi... 
înșiși mulțî dintre Maghiari nu-și pot da 
sema de acesta numire și sunt îngrijiți 
că ce va urma, er’ noii Românii nu avem 
pentru-ce să ne supărăm, că unul se duce, 
și nici să ne bucurăm, că va veni altul.... 
Noul fișpan a fost ales deputat în cercul 
Devei. Se înțelege, că îndată-ce s’a răs
pândit faima, că va fi numit, și mai 
ales după numire, s’au început „corte- 
șirile14 cu o agitație ne mai pomenită pe 
la noi.

Pănă adi sunt doi candidați, unul 
ocrotitul guvernului, grof Toroczkay Mi
klos, un magnat scăpătat și Rethy. Lajos, 
vestitul inspector școlar și remaghiarisato- 
rul „Maghiarilor valachisați14 din comitatul 
Huneddrei, — ambii guvernamentali și 
ambii politiciani de^luzină, ale căror merite 
publicistice constau în bîrfelile și suspi- 
ționările cele mai nerușinate aruncate asu
pra Românilor și mai cu semă asupra in
teligenței poporului român, — și din pla
nurile ridicule, cum s’ar pute maghiarisa 
Românii din acest comitat.

Și acum stradele Devei sunt cutree- 
rate de corteșî, casele se mînjesc cu ins- 
cripțiuni și placate din ambele părți, — 

corteșii te infesteză pretutindenea și nu e 
chip să scapi de visite și dintr’o parte și 
din alta.

Și când vedi, că tote acestea se în
tâmplă în centrul unui comitat emina
mente românesc, — când vedi, că ambii 
candidați și dmenii lor, cum nu se ruși- 
neză a bate și pe la ușile inteligenței ro
mâne, în tot cercul, cum se umilesc și 
câte promisiuni și laude grețose adreseză 
la aceia pe cari îi cercetdză; cum pe 
față și mai ales în ascuns, nenorociții 
funcționari români — câți puținei mai 
avem, — sunt puși Ia cele mai condam
nabile ispite și amenințări chiar; când 
vedi, cum corteșii străbat prin sate, cum 
(măgulesc) lingușesc și ademenesc țărăni
mea nostră cu fel și fel de momeli, și 
când vedi, cum unii de ai noștri, mai 
mult în ascuns și de frică, să nu-și pierdă 
slujba, fac și ei pe corteșii unuia, seu al
tuia dintre candidați, — te cuprinde o 
jale și o grije, că unde vor duce tote 
aceste.

Faptul, că doi candidați guverna
mentali stau față în față, îi jignesce și pe 
Unguri, fiind-că și la ei sunt forte mulțî 
omeni slabi de înger, cari nu ar voi să 
se strice nici cu unul, nici cu altul; — 
apoi ademenirile și presiunile directe și 
indirecte se observă deja și la ai lor, ceea 
ce pănă aci nu a fost, — nefiind trebu
ință.

La 101. c. și-a spus programul groful 
Toroczkay, er astădî Rethy. La cel din- 
tâiu a fost mare scandal, că între cei ce 
au mers să asculte programul unii au în
cepută striga: „abzug Toroczkay" și a face 
un sgomot, încât numai cu greu ș’a pu
tut începe programul; — ce vor mai face 
pănă la alegere nu se scie, der din semne 
se conchide, că vor fi mari frecări.

Scurt, am ajuns, că deja și dintre 
Maghiari fdrte multi s’au scârbit de mer
sul lucrurilor, vădând, că tote sunt nu
mai speculă și totă constituțiunea lor e 
mai mult o escamatorie, decât o reali- 
tnt.p.

Instalarea noului fișpan va fi la 20 
Main st. n. Avem să ne așteptăm deci la 
dile sgomotdse și la scene triste și co
mice.

Românii de inimă și toți cei ce țin 
Ia cinstea lor românescă, credem, că și 
cu acostă ocasiune vor sci să stea la o 
parte și vor ave tăria să resiste cu dem
nitate la tote atentatele, dovedind și astă 
dată, că fanfaronadele unguresc! nu-i pot 
atinge.

Corespon dentul.

Catastrofa din Martinique.
Despre marea catastrofă din insula 

Martinique, în urma căreia orașul St. Pierre 
a fost total nimicit, mai sosesc urniătorele 
sciri:

Din Fort de France i-se comunică 
Agenției „Havas", că erupțiunea vulcanu
lui Pelee s’a întâmplat în dori de <ji. In 
câte-va clipe massa fierbinte de lavă în
soțită de o pldie de foc, a prefăcut orașul 
într’un ocean de foc, care se întinse pănă 
la țărmul mării din apropiere și dela lo
calitatea Barbet pănă la Bourg forma o 
singură colonă de foc. Efectul erupțiunei 
s’a simțit pănă la Fort-de-France, unde 
încă cădea o desă pldie de cenușe ardă- 
tdre și de pietrii în mărimea nucilor, aco
perind teritoriul c’un strat gros de 10 ram.

Insula întregă a fost acoperită de 
un strat de cenușă fierbinte gros de 3 
mm. Incrucișătorul „Souchet" și alte va- 
pdre au plecat îndată spre locul sinistru
lui, der s’au reîntors grabnic cu sciri în- 
fiorătore.

Printre dispăruți e și guvernatorul 
insulei Martinique și soția lui, cari în diua 
ce a precedat catastrofa, au sosit în St. 
Pierre. Colinele din împrejurimea satelor 
Barbet și Du Precher sunt ocupate de 
vr’o 5000 refugiați.

Lui „Temps* i-se comunică, că întregă 
parte nord-vestică a insulei s’a nimicit. 
Afară de St. Pierre s’au mai pustiit alte 
trei localități.
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O telegramă din Martinique spune, 
că vaporele incendiate, sfărîmate și îne
cate sunt în număr de doue-deci. Consu
lul american, care fugea cu familia sa, au 
-fost ajunși de lavă și acoperiți de cenușă 
de foc. Locuitorii, cari se încercau să fugă, 
au fost seu ajunși de lava ardătore, seu 
înăbușiți de fum, seu arși de enormul in
cendiu. Cenușa înfocată cădea în mare 
pănă la o distanță de dece mile de costă. 
Din causa acâsta vaporele, cari fugeau, 
n’au isbutit se scape. Pe timpul catastro
fei marea a avut un reflux teribil.

Insula San-Vincenzo încă e învăluită 
într’un fum des. Ploia de cenușă a aco
perit orașul Barbados. Cutremurile conti
nuă cu sgomote teribile. De departe par’ 
bubuituri de tun.

Unul dintre cei scăpați povestesce, 
că tote cadavrele grămădite pe mal, erau 
cu mațele eșite afară; acesta dovedesce, 
că a fost o enormă isbucnire de gaz.SCIR1LE DILE1.

— 30 Aprilie v.

Maiestatea Sa la Oradea. Cetim 
în „P. L.“ Cardinalul Laurențiu Schlauch 
cu ocasiunea ultimei sale audiențe, ce a 
avut-o, a rugat pe Maiestatea Sa, să ono
reze Oradea cu visita sa. Monarchul a 
răspuns, că va visita cu plăcere orașul și 
noua șcdlă de cădeți și a pus în perspec
tivă aeestă visită pe luna August, pe 
când se vor țină esamenele finale în nu
mita șcdlă.

Colonisări în Ardeal.. In decursul 
lunei Aprilie s’au ținut trei conferențe în 
cestiunea colonisărilor inițiate din partea 
ministrului de agricultură. Cea dintâiu s’a 
ținut în Clușiu la 21 Aprilie privitor la 
colonisarea pe domeniul erarial dela Ko- 
lozskara (Cojocna). Consilierul ministerial 
a comunicat planul colonisării, conform 
căruia, pe domeniul erarial dela Kolozs- 
kara se vor colonisa 17 familii secuesci 
din comitatele Murăș-Turda și Târnava 
mică. - - A doua conferență s’a ținut în 
Mureș-Ludoș la 24 Aprilie. Consilierul mi
nisterial a comunicat planul colonisării, ce 
se va face pe hotarul comunei Murăș- 
Ludoș, unde stau la disposiție în acest 
scop 3793 jug. cat., din cari 2493 jug. 
cumpărate de erar dela contele Andrâssy, 
er 1300 jug. donate [statului — în schim
bul unei rente viagere — de Eczken Sân- 
dor. Pe întreg teritorul se vor plasa 141 
familii de coloniști, cărora li-se vor pune 
la disposiție moșii de câte 20—27.5 jug. 
cat. Coloniștii vor fi aședați în 2 grupe, 
anume: una în imediata apropiere a co
munei M.-Ludoș și alta la depărtare de 3 
km. înspre Sânger.—A treia conferență s’a 
ținut la 25 Aprilie în cestiunea colonisării 
■din Tritul-de-jos și de sus, unde statul a 
cumpărat dela contele Br. Kemăny Paul 
2079 jug. cat. și unde s’a proiectat a-se 
colonisa 83 familii pe teritorii de câte 24 
jug. Locuințele se vor zidi în trei grupe, 
anume: între ambe Triturile, la celălalt 
capăt al Tritului superior și între Trit- 
Turda. Atât colonia dela Ludoș, cat și 
cea dela Trit vor fi provăjute cu șcdlă 
■de stat. — Evident, că colonisările acestea 
se fac în contra Românilor.'

Alegerea din Deși'''. Campania elec
torală e vehementă. Contracandidatul lui 
Daniel, al cărui mandat a fost anulat în 
două rânduri, este Rădy Iânos. Kossuth 
Ferencz a adresat alegătorilor o scrisore 
îîn care recomandând pe Rădy, îi îndemnă 
să se declare cu demnitate maghiară (ma- 
gyar onerzettel) aderenți ai partidului in
dependent, pentru-că partidul acesta este 
.apărătorul drepturilor națiunei. Un cores
pondent al unui diar unguresc spune, că 
alegătorii păstreză scrisorea ca nisce sfinte 
mosce, chiar și Românii încă o portă în 
■curea (!) și când se întâlnesc câte cu un 
.alegător independist, spun:

„Seim de ce e vorba, dor Kossuth ne-a scă
pat de iobugie“ (!)

Duminecă a venit Râdy la Deșiri, în- 
soțit de mai multi deputațl, între cari și 
.șoviniștul Rakosi Victor, și șî-a desvoltat 

programul, rugând pe alegători să fie 
„maghiari" și să nu se lase ademeniți. 
A vorbit pe urmă Rakosi, Benedek și 
Hentaller. După acestea a fost banchet în 
hotelul „Hungaria". Numitul corespondent 
spune, că n’au fost, decât mâncări ma
ghiare cu numiri maghiare și că au ținut 
discursuri contele Korniss și Dr. „Gogo
man “. — Alegerea se va face Joi, în 15 
Maiu.

Instalarea noului vicar al Hațe
gului, Dr. Iacob Radu, fratele P. S. Sale 
d-lui episcop al diecesei Lugoșului, s’a fă
cut Dumineca trecută cu deosebită solem
nitate. In presăra instalării s’a aranjat 
în onorea noului vicar un conduct de 
torțe.

O nouă revistă română politică 
sub titlul „Privitorul? a început să apară 
în Viena în editura d-lui Aurel Onciul. 
Scopul ei, cum se dice în articolul-pro- 
gram, e „să îndrume în politică o direc
ție nouă“ și „să ridice politica dimpreună 
cu auxiliarele ei sociologice, dela nivelul 
actual de miserii, la rangul desciințe“. In 
scopul acesta, revista tinde „să analiseze 
condițiunile etnice, economice, sociale și 
politice de esistență la Români, și ast-fel 
să constate factele din cari apoi să se 
potă trage consequențele pentru politica 
militantă de tote dilele". Revista nu va fi 
nici adictă, nici dușmană partidelor esis- 
tente. Revista apare la 1 și la 15 a fie
cărei luni și costă pe an 4 cor. 80 bani 
(pentru România 6 lei). Redacția și admi
nistrația e în Briinn, Kirchengasse 2. Re
dactor responsabil: Aurel Onciul.

Cununii. D-l Dr. Vasilie Dudumi și 
d-șdra Christina Moroeanu își vor serba 
cununia religiosă Joi în 2 Maiu st. v. în 
biserica Sf. Spiridon din Bucurescî.

— D-l Grigore Popescu și-a serbat 
cununia cu d-șdra Măriți Rogdan, la bise
rica Sf. Nicolae din Brașov. — Felicitările 
nostre!

Comisari gnverniali pentru esame
nele de maturitate sulit numiți: la gim- 
nasiul român din Brașov Kunz Elek, di
rector districtual de studii în Clușiu, er la 
șcdlă comercială română din Brașov Ni- 
colau Putnoky, director gimnasial de stat 
în Lugoș.

Visai i muscălescl. Din Petersburg 
vine următdrea scire: In cercurile diplo
matice de aici se vorbesce ca de un lucru 
sigur, că principele muntenegrean Mir co 
va fi proclamat de moștenitor al tronului 
Serbiei încă în vara anului acestuia. Ca 
preludii, regele Alesandru și principele 
Nichita vor fi dspeții Țarului, în luna 
Iulie, la Spala, unde va fi de față la cons
fătuire și un representant al Austro-Un- 
gariei, putere garantă a „status-quo“- 
ului în Balcani. îndată după întdreerea 
regelui Alesandru la Belgrad, ar fi să se 
facă proclamația privitdre la declararea 
succesorului tronului.

Xavier de Montepin. Cine nu cu- 
nosce numele celebrului romancier fran- 
ces, contele Xavier de Montepin? Fructi
ferul scriitor a repausat în diua de 30 
Aprilie în etate de 79 ani. Cu el se coboră 
în mormânt ultima, der nu cea mai puțin 
ilustră figură din renumita pleiadă a ro
mancierilor populari, al cărei șef fusese 
Dumas-tatăl.

Ex-regina Natalia a fost primită în 
audiență de cătră Papa împreună cu sora 
sa, princesa Ghica, Vineri la orele ll'/2. 
Regina a vrut să sărute piciorul lui Leo 
XIII, Papa însă a făcut semn să se ridice. 
Audiența a durat trei sferturi de oră. Na
talia a fost primită cu ceremonialul, ce se 
cuvine personelor suverane.

(’onjuctivita în armată. Printre 
soldații regimentelor din Budapesta este 
forte răspândită conjunctivita granulosă 
(trachoma). In spitalul de garnisonă nr. 17 
sunt mai bine de 200 paciențl. S’au luat 
severe măsuri de isolare. Pacienții după 
vindecare vor fi concediat! pe timp mai 
îndelungat, așa că nu vor lua parte la 
manevre.

Un mammut. Se scrie din Salonta, 
comit. Bihorului, că s’a găsit acolo, cu 
ocasia unor săpături, scheletul unui mam
mut, la care sunt conservați forte bine 
cei doi colți mari.

Kefyr. Cel mai bun remediu pen
tru bole de piept, de stomac, anemie, 
nervositate este Kefirul. Kefirul dă sânge, 
dă putere. In fie-care di se găsesce bun 
și prospăt la văduva Amalia Slenner 
Strada aței 7, Brașov. Kefyrul este in
ventat de profesorul Gerberth.

O escrocherie monstră.
Nu seim, decă titlul de mai sus este 

de ajuns pentru a caracterisa înșelătoriile 
diavolesc! iscodite de un creer de femeie, 
și cari au costat deja vieți dedmeni, vie
țile nenorociților creditori, cari vădându-se 
frustrați, s’au sinucis.

Istoria este lungă și încurcată, noi 
vom căuta însă a o resuma cât se pote 
de scurt.

O fată îndrăcită din jurul Toulousei 
(Francia) a născocit esistență unui testa
ment, a unui milionar american cu nu
mele Henry Crawford, care însuși n’a 
esistat, despre care însă spunea femeia, 
că ar fi murit la 1883 "și ar fi lăsat un 
testament datat din Nizza 6 Sept. 1877, 
în care totă averea și-o lasă fetei The- 
rese Daurignac. Moștenirea făcea tocmai 
100 milione de franci.

Devenită milionară Theresa Daurig
nac s’a măritat cu un advocat de frunte, 
d-l Humbert, fiiul unui fost ministru de 
justiție, și a cumpărat un palat, în Paris, 
un castel și o moșie la țeră, firesce, tote 
pe credit, acordat cu multă bunăvoință 
în vederea moștenirei de 100 milione.

Lucrul dracului însă! Peste puțin 
timp se presentă la M-me Humbert doi 
nepoți de ai repausatului, cari presentă și 
ei la rândul lor un testament datat tot 
din Nizza și din același an și di. Conținu
tul testamentului al doilea era diferit de 
primul testament. In acesta moștenirea se 
împărția în 3, și anume între cei doi ne
poți și între Maria Daurignac, sora dom- 
nei Humbert, er celor doi nepoți li-se or- 
doneză a depune la o bancă din Franța 
un capital, din ale cărui procente M-me 
Humbert să primescă în fie-care lună o 
rentă de 30.000 mărci.

De aici, firesce, s’a născut o serie de 
procese fără sfîrșit, cari dau de lucru 
instanțelor judecătorescl din Francia deja 
de'douădeci de ani. Nepoții lui Crawford cari 
se dice că trăiesc în America și pe cari ni
meni nu i-a vătjut nici-odată, deschid procese 
și fac apeluri și recursuri pe la tribunalele 
din Francia prin advocați, cărora le tri
mit procură în regulă și onorarie, er M-me 
Humbert duce în timpul acesta o vieță 
luxuosă și luxuridsă și face datorii de 40 
milione de franci.

Cura însă nu există proces așa de 
lung, care să nu aibă și el odată un sfîr-, 
șit, Vinerea trecută unul dinte creditori, 
care cerea să i-se plătescă suma de 130000 
franci, și-a dus procesul la maidan, obți
nând sentința de a se deschide lada de 
fer pecetluită în de comun acord cu si
giliile nepoților Crawford și a domnei 
Humbert..,Ei. bine, lada cu pretinsele îni- 
lione, pe,basa căreia în timp de 20 ani 
s’au făcut 40 milione datorie și atâtea 
procese fictive, și pe care nimenuia nu ia 
trăsnit prin minte, s’o cerceteze, decă este 
ceva în ea, în sfîrșit s’a deschis Vineria 
trecută și s’a găsit în ea — o cutie golă 
de giuvaericale și nisce plicuri de scri
sori.

Atâta.. *
Istoria acesta formeză actualmente 

obiectul sensațional de conversație în 
tdtă Francia și în totă lumea.

Par-că aud! o poveste orientală din 
1001 de nopți.

POSTA REDA CȚI UNEI.
Florica. — C. Asupra sfântului giulgiu dela 

Turin vom mai publica o dare de seină, încă și 
mai detailată, făcută de Henri de Parviîle.

B. — V. — S’a espediat.

Literatură.
Au apărut:

— Opt piese teatrale pentru șco
lari și școlărițe, Dialoguri și triloguri, de 
Maria Drăgan, învețătore. Editura libră
riei Ciurcu, Brașov 1902. Prețul 40 bani.

VARIETATE.
Vindecarea prin sugestiune. In 

Petersburg trăiesce un preot renumit 
rus Batuska Ioann Kronstandtski, pe care 

| populațiunea ortodoxă rusă îl privesce de 
sfânt. Tătă lumea rusescă se duce la dân
sul spre a afla alinare în suferințe și aju
tor în cașuri de lipsă. Acestui preot i-se 
atribue și puterea de-a scote pe necuratul 
din om, după cum făcea Mântuitorul 
Christos.

Etă cum a vindecat el pe o femeie, 
care de câte ori audia clopotele seu se 
făcea vre-o ceremonie divină, cădea la 
pământ și începea a sbiera cu voce săl
batică și îngrozitore și scăldată în sudori 
tremura în tot trupul, fiind cuprins de 
sgârciuri grozav de durerdse.

Femeia, după-ce prin nici un mijloc 
nu se putii vindeca, fii dusă la vestitul 
preot, care tocmai servia în biserică. După 
ce numitul preot săvârși serviciul divin, 
se pregăti să împărtășescă pe numita fe
meie cu sf. cuminecătură. La vederea cu- 
minecăturei, femeia fu din nou cuprinsă 
de accese spasmodice, și începu să-și sgă- 
rie fața și să-și .smulgă părul din cap. 
Abia 3 bărbați vînjoși au putut-o ține în 
frâu. Preotul îi puse apoi mânile pe cap, 
o privi țîntă în față și dise cu o voce se
veră și tare: „In numele Domnului nostru 
Isus Christos, îți poruncesc, diavole, se 
ieși din aeestă femeie!“ Aceste cuvinte 
le repeți de mai multe-ori. In biserica 
plină de credincioși, se făcuse o tăcere 
adâncă. Se audia numai cuvintele preotu
lui: „Eși afară, drace, eși repede!“ pre
cum și strigătele de durere ale femeei și 
cuvintele: „îndată ies“.

Acesta dură cam 3 minute. Atunci 
încetară strigătele de durere ale femeii, 
și ea cădii, cu ochii închiși, în brațele în
soțitorilor săi. Preotul loan se întorse spre 
ea și-i dise de trei ori: „Deschide-ți 
ochii!“. Bolnava îndeplini cu mare încor
dare porunca. Preotul îi porunci apoi să-și 
facă de trei ori cruce. Femeia își făcu 
cruce la început cu greu, der apoi tot 
mai ușor. Apoi preotul dise cătră omeni : 
„Acum lăsați-o, e pe deplin vindecată!" 
și-i dete sf. cuminecătură, care femeia o 
lua fără împotrivire. Ii spuse apoi să se 
rdge lui Dumnedeu, care i-a ajutat să 
scape de neeuratul.

Aeestă vindecare curidsă făcu asu
pra privitorilor'cea mai adâncă impresiune. 
Fie-care credea, că preotul are putere de-a 
scote pe satana din omeni. Omenii cu 
carte își esplică însă lucrul astfel, că fe
meia suferia de epilepsie, de care preotul 
a vindecat’o prin sugestiune, metod de 
vindecare întrebuințat în secolul acestaîn 
multe cașuri.ULTIME SG1R1.

Paris 12 Maiu. La balotajele 
de erl s’au ales: 3 conservatori, 17 
naționaliști, și 16 republicani anti- 
ministeriall, 29 republicani, 42 radi
cali, 40 socialiști radicali, 21 socialiști 
și 4 Guesdiști. Mandatele naționa
liștilor sunt in număr de 59.

Celor ce se intereseză pentru loteria 
de clasă se recomandă zarafia institutului 
„Naționale Wechselstuben Actiengesell- 
schaft" în Budapesta, căci abstrăgând dela 
aceea, că câștigurile cele mai multe s’au 
făcut cu losuri cumpărate d’acolo, apoi și 
cauțiunea de 330,000 cor. depusă de ins
titut la direcția loteriei, oferă deplină ga
ranție pentru împlinirea exată a obliga- 
mentelor cătră cumpărătorii de losuri. Co- 
mitenților din provincie, la dorință insti
tutul le plătesce câștigurile cât de mari, 
prin mijlocirea băncilor din provincie, său 
case de economii, fără provisiune ori 
spese.

Proprietar: Dr. Aurel Alureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop
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Cursul la bursa din Vîena.
Din 12 Maiu n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/0...................
Renta de corone ung. 4l)/0 . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur •
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%.
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4% ....
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 25
Renta de argint austr. .
Renta de hârtie austr. .
Renta de aur austr. . .
LosurI din 1860. . . .
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 685.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 670.—
NapoleondorI . ..............................19.09
.Mărci imperiale germane . . . .117.32’/2
London vista..............................  240.42’/2
Paris vista.......................................95.45
Rente austr. 4n/0 de corone . . . 99.65
Note italiene.................................. 93 35
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97.80
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Cursul pieței Brașo
a Din 13 Maiu n. 1902.

18.98 Vend.
18.40
19—
11.30 

126—
58.50
10.72

Bancnot rom. Cump.
Argint român.
Napoleond’orî.
Galbeni
Ruble R:>sescl
Mărci germane
Lire turcescl
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—
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Nr. 3641-1902.

PUBLICĂȚIUNE 
referitore Ia examinarea consemnărilor 

dare pentru drumurile comitatense 
In sensul art. de lege I, din

1890, se aduce la cunoscință publică, 
că conscrierea și consemnarea dărilor 
pentru drumurile comitatului pe anul 
1902 sunt gata și în termin de 15 
cjile, adecă: dela 15—30 Maiu inclu
siv, tot omul le pOte lua în vedere, 
în localul oficiului de dare orășenesc 
în orele antemeridiane dela 8 —12.

Tot-odată se comunică, că până 
la 7 Iunie a. c. tot omul pdte reeura

în contra posițiunei de dare pentru 
drum la comisiunea administrativă 
comitatensă, substernându-șl recursul 
la oficiul de dare subsemnat.

Recursele prezentate după acest 
termin se vor respunde din oficiu, 
fiind întârziate.

Brașov, 12 Maiu 1902.
Nr. 523 1—2 Perceptoratul orășenesc

Nr. 7322 -1902.

despre pregătirea catastradui 
das*e pentru păment.
Direcțiunea reg ungară pentru 

Catastru, a cărui reședință este în 
Clușiti. a trimis pe dl comisar de 
Catastru Adolf B a r t h 1, ca se facă 
lucrările trebuincidse pentru înfiin
țarea unui cadastru nan despre darea 
de pământ

Acest domn va îucepe (filele 
acestea lucrările sale în orașul nos
tru Brașov

Aducem acesta la ounosciința 
tuturor proprietarilor de păment, carr

au primit prin comasație astfel de 
pasțele de păment, cari dela primi
rea acelora încocî le-au împărțit între 
mai mulți proprietari.

Tot-deodată provocăm pe acești 
proprietari, ca sâ documenteze îna
intea numitului domn comisar, — 
fie cu documente sâu cu eventuale 
schite ce a’ar fi luat despre împăr
țirea parcelelor — în ce mod s’a 
făcut împărțirea pămeut ilui din acele 
parcele și pentru-ce soiu de cultură 
s’au destinat acelea.

Fiind-că consemnarea corectă 
a datelor recerute pentru înființarea 
unui catastru de dare fără greșeli 
este de importantă vitală și pentru 
proprietarii de păment, de aceea pro
vocăm pe toți proprietarii de pă
ment, se dea d lui comisar de ca
tastru, care fimeționeză ca prețuitor, 
orl-ce deslușire ar cere 
mod de tot consciențios 
orientator.

Brașov, în 5 Maiu
518,2—2. Magistratul orășenesc.

și într’un 
și deplin

1902.
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eiix sezrutt în loteria, tzeovita acei posesoxl de 
LOSURl de CLASĂ îtLi fit

cari și le-au procurat direct pin colectura nostră. Cu losurile vîndute prin noi s’au făcut pană acuma 
masite ©âștigwl' iprmcîpaSe ca; ă 100.000, 30.000, 20.000, 10.000, 5000, 2000, 1000, 

500 etc. Corone. In total am plătit la On. noștri cliențl aprope:

> ■■ ' ȘEASE MILIONE CORONE, m o o o - - >
gSF" Deja, in 22 ftțaiu st. n. a. c. Începe prima tragere a loteriei Z-a âe clasă. 

Conform phuMidm dm:
100,000 de losuri se trag 50,000 câștiguri

jpxirx vzrxxxaxe tot al dlmlea !®s ©âștigă I
’k# H

II.

îxAtregri. 
â K 1®.—

j-u.rxxetăți sfertu-xi
â K 6.- aO.-

optîxxxi 
â l< fi .W

so în. maze etleg-'ere le,
JAȘtOR I,, ADfcO & FRATELE, 

societate de "canoă în corn.»rodită, ZE3 ZES S O F7”_ < > s ■* - * - O-------------------------------------- V 7 ---------------------------

Comandefe din afară le efectuin prompt. C4șt«fjurije le plătim fără nici o detra ere și sub cea mai mare discreț’une

B® 41

Din causa desfacere! totale de negoț vend tote mărfurile aflătore în prăvălia mea

din Strada Porții Nr. 24 -
de acum înainte le vend cu prețuri fabulos de ieftine, 
precum: camgarn, ștofe de lână, Cheviot, Loden, precum și costume de bărbați și copil, mai departe covore 

pentru trepte, țole pentru cai precum și tote necesariile pentru croitori ș. a.
2-3.(506)

■i-.' oo1

Tot aci so pot cumpăra tote necesarele unei boite, precum și prăvălia de este de închinat A

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.


