
REDACȚJLUNEA, 
ÂăifiiiiistFaținiiea și Tipografia 
Brașov, piața mare r/n, <î£?. 
ScriMon nefrancato nu se pri

mesc.— Manuscripte nu se 
retrimit.

inserate 
do nrlmeso la AJmlnlatrațluno în 

Mm^GV yi la următârele 
BIROURI de ANUNȚURI: 

în Viena.* la N. Dukes Nachf., 
Nux. Augenfeld & Emqric Lea
ner, Heinrich Schalck, A. Op- 
pelik Nachf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. G-old- 
berger. Ekstein Bernat, Iul.iu 
Leopold (VII Erzsâbet-korut).
PREȚUL INSERȚIU NILOR: 

o aeriu garmond pa o colonâ 
10 bani pentru o publicare.— 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

ANUL LXV.

„gazeta* iese în fiecare $1.
AboaainBatB scatiu Aastro-Ungaita: 
Pe un an 24 oor., pe ș6se luni

12 oor., pe trei luni 6 oor. 
N-rii de Dumtnecă 2 Jl. pe an. 

Pentru Eumeaia și străinătatE: 
Pe uh an 40 franci, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Dutninecâ 8 franoî.
8e prenumără la tdte afi- 

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

Abonamentul jm Brașov
Adinmistrațtunea, Piața rraie. 

Târgul Inului Nr. 30, eteiiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 oor., pe trei luni 5 cor, 
Cu dusul în casă : Pe ur an 
24 cor., pe 6 luni 12 c., petrei 
luni 6 oorâne.— Un esemplnr 
10 bani. — Atât abc namentele 
o&t și inserțiunilc sunt a se 
plăti înainte.

Brașov, Miercuri 12 (25) Iunie. 1902.

Zadarnice svercoHri.
Până la ce grad s’a urcat pa

roxismul salvatorilor cu brevet ai 
națiunei maghiare și ai patriei, ni-o 
arată și cașul cu confiscarea volu
mului istoric, scris de d-1 T. V. Pă- 
cățianu și apărut de curend în Si- 
biiu sub titlul „Cartea de aur“. 
Acesta era primul volum al unei 
espuner! mai largi de fapte istorice 
și a unei colecfiuni de documente 
relative la suferințele și luptele din 
trecut ale poporului român.

Nu s’a mai pomenit într’un stat 
ce pretinde a fi constituțional o ast
fel de urmărire. Esemple de acestea 
găsim în cailele nostre încă numai 
în împărăția autocratică rusescă. Der 
și acolo în timpul din urmă s’au 
schimbat multe, fiind supuse asemeni 
urmăriri unui control mai riguros. 
Censura din Rusia a înaintat și ea 
cu timpul și s’a civilisat într’atât, 
încât se pote admite, că cu anevoie 
s’ar face așa de ridiculă ca se ur- 
mărescă o carte și pe autorul ei 
pentru descrierea obiectivă a unor 
evenimente petrecute înainte cu 
cinci-cjec! de ani.

Cu tote astea de s’ar întâmpla 
în Rusia confiscări și urmăriri de 
soiul celei puse la cale de cătră pro
curatura din Clușiu, ar mai ave încă 
un înțeles, căci Rusia e stat poliție
nesc absolutist, unde mai esistă sis
temul de deportare și unde scriito
rul unei cărți neofensive ca cea amin
tită, fiind dat în judecată și fiind pă
gubit în avutul său prin confiscarea 
cărții, resultatul muncei și al jert
felor sale materiale, s’ar mângâia cel 
puțin, că scapă numai cu atâta și 
nu e trimis cu vre-un transport nou 
de deportați la muncă silnică în 
Siberia

Aici la noi însă în era „adevă
ratului liberalism*4 * profesat de șeful 
guvernului unguresc, aici în statul 
milenar, ai căruia cărmuitori se fă
lesc, că vor cuceri întreg răsăritul 

2) Fejer, Codex dipl IV. 3. -186. 1268.
3) Densușianu, Documente privitore la isto

ria Românilor. Vol. I, p. 249—250. 1247.
4) Densușianu, Documente privitore la isto

ria Românilor. Vol. I, 2. 280. 1383.

cu cultura lor maghiară, apare mă
sura luată în contra volumului isto
ric din cestiune și a scriitorului seu 
ca una din cele mai ridicole și odi- 
ose tot-odată ca o încercare nepu- 
tinciosă de a-se opune puterei ire- 
sistibile a desvoltărei istorice, ce 
mână necontenit înainte elementul 
român.

Numai polițaii și procurorii un
guresc! sunt încă atâta de naivi a 
crede și a spera, că prin ast-fel de 
măsuri vor fi în stare vre-odată a 
pune stavilă curentului naționalist 
în sînul Românilor, a acelui curent 
care se nutresce parte mare din 
faptele și tradițiunile trecutului plin 
de suferințe, jertfe și lupte.

Ce zadarnice svîrcoliri! Au vrut 
păzitorii ordinei și a liniștei publice 
se ferâscă statul și națiunea ma
ghiară de-o „primejdia11, prin confis
carea. și procesul ce l’au pus la cale 
în cașul de față. Și ce au dobîndit? 
încă abia s’a început cercetarea și 
etă, că s’a și alarmat totă Români- 
mea din țeră prin straniul procedeu 
al confiscărilor, ce s’au făcut prin 
tote părțile, pe unde a ajuns câte 
un esemplar al cărții urmărite.

Publicul român, care nu vedea 
nimic neobicinuit în acea colecțiune 
de fapte și documente istorice, află 
acum, că procurorul dificulteză cu 
totul 85 pagini ale cărții din ces
tiune, între car! nu mai puțin decât 
58 de pagini din discursul lui Simeon 
Bărnuțiu, rostit la ‘2 (14) Maiu 1848 
în catedrala Blașiului!

Pote — cțicem pote, —nu tocmai 
puțini dintre Românii cu carte, mai 
ales dintre cei ce vor se înote cu 
nouele curente, nu se mai gândeau 
la cele ce s’au vorbit pe Câmpul Li
bertății înainte cu cincl-decl de anî. 
Acum vine însuși procurorul și le 
arată indirect, că ideile și principiile 
manifestate atunci, încă n’au eșit cu 
totul din modă.

Din Bucovina.
Sâmbătă, 21 Iunie n., s’a deschis 

dieta Bucovinei în Cernăuți, după un inter
val de un an.

în diua. ce a premers deschiderei, 
delegații esmiși de partidul conservator 
român și de partidul poporal național au 
stipulat un compromis relativ la coopera
rea politică a ambelor partide române, cu 
reserva espresă, ca individualitatea poli
tică a respectivelor partide rămâne nea
tinsă. în compromis se prevede ca organ 
comun o dirigență compusă din membrii 
delegați din ambele partide. Decisiunile 
dirigenței vor fi obligătore pentru fie-care 
membru al ambelor partide. Deputății am
belor partide, din camera imperială și din 
dieta țării, vor forma un club parlamen
tar comun. Prin adoptarea definitivă a 
compromisului din ambele părți, politica 
Românilor bucovineni va deveni înafară 
unitară și solidară, va ave și efecte bune 
privitdre la disciplina internă.

*
Diarul „Parlamentăru din Viena pu

blică în ultimul său număr o corespon
dență din Cernăuți, în care ocupându-se 
de numirea, ce se așteptă la scaunul me
tropolitan, recunosce, că vicarul general 
Vladimir de Repta este singurul candidat, 
care prin atitudinea sa conciliantă și-a 
câștigat atât simpatiile Românilor, cât și 
pe ale Rutenilor. Pentru numirea la scau
nul vicarului general însă, corespondentul 
bucovinean ar vede bucuros numirea con
silierului consistorial Gheorghe Hanickij, 
rutean. Pentru acest scaun și pentru scau
nele de protopopi catedrali, spune, că sunt 
și candidați români, între cari amintesce 
pe profesorul universitar Const. Popovici, 
despre care spune, că mai înainte îl chema 
Popoviă, Calinescu (mai înainte Kalino- 
wicz), Ciuntuleac (mai nainte Ountuljak).

Este generală plângerea, că Românii 
din Bucovina se ruteniseză și pentru prima 
oră vedem în foia slavă din Viena, reven- 
dicându-se nume binecunoscute românesc! 
— pentru națiunea rutenă. Și acestea sunt 
semne ale timpului!...

Korn și Pavlovici.
Ni-se trimite din Viena numărul dela 

20 Iunie al (jiarului „Wiener Allgemeine 
Zeitung“ avend un prim articol sub titlul 
de mai sus. Acest diar, după cum ni-se 
comunică din Viena, e guvernamental și 
mai jidovesc, decât însuși „N. Fr. Pr.“ 
Etă de ce ni-se pare destul de interesant 
acest articol, pentru a-1 reproduce în tra
ducere :

Din Ungaria ne vin acum dilnic sciri 
despre escese de patriotism. întrega țeră 
este în agitație și ori-cine, care nu suflă 
în cornul șoviniștilor, este declarat de 
„dușman al patriei" de cătră „patrioții" 
patentați. Gona după „dușmanii patriei" 
a devenit o lozincă și aprăpe să se intro
ducă un regim de terdre ; și curios lucru, 
cei mai zeloși sbiri ai acestui regim portă 
nume „maghiarisate" și par a nu se mai 
sătura de denunciațiuni. Acesta e un 
simptom rău. Este un simptom, că din acel 
cavalerism legendar, ce se atribuia de 
cătră nisce visionari romantici națiunei 
maghiare, nu mai esistă nici urme, și încă 
și mai mult un simptom, că liberalismul 
maghiar, despre care se vorbesce încă 
mult în străinătate, astădi nu mai este- 
decât un nume deșert. Cu adevăratul li
beralism nu se pot uni întâmplările din 
ultimul timp, cum e condamnarea redac
torului Korn, pentru o poesie germană 
națională, și ațîțarea organistă contra de
putatului Pavlovici, pentru-că — se <jice 
— ar fi insultat nisce copii de ungur, 
cari își cântau imnul lor național. Acestea 
sunt divagațiuni ale unui sentiment na
țional exaltat, maladiv, cari vor provoca 
uimirea și desaprobarea cea mai viuă, er 
reputația statului ungar va suferi forte 
mult.

Adevărat, că este ușor de înțeles, de 
unde a întrat în Unguri așa dintr’odată. 
(Diarul vienez e în erdre. G<5na după 
„dușmani de ai patriei" este de dată 
veche. — Trad.) grdza de „dușmanii pa
triei" și frica de mișcarea națională a po- 
porelor nemaghiare locuitore în Ungaria. 
Esperiențele din timpul din urmă, în spe
cial resultatul alegerilor dietale, au făcut 
să se producă înaintea Maghiarilor stafia
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Chinesiatul familiei Băsărabă
din

Țera Hațegului.
Comunicare făcută. în ședința Societății istorice 

dela 16 Februarie a. c.
(Continuare.)

Cunoscem cinci chinesiate române din 
secolul al XlII-lea și al XIV-lea, cari în 
ce privesce mărimea lor, cuprindeau ți
nuturi întregi.

Canonicul numit Magister Rogerius 
din Orade, în descrierea, ce o făcuse des
pre devastările Tătarilor peste Cărpați, 
ne spune, că acești Tătari instituise Chi- 
nesi prin ținuturile, ce le ocupase, adecă 
schimbase pe vechii "prefecți ai districte
lor și provincielor, și că unul din acești 
Chinesi guverna (regebat) mai mult de o 
miie de sate1).

Ungaria, declară regele Bela IV în 
manifestul său dela a. 1268, a fost mai

’) Magistri Rogerii, Miserable Carmen c. 35. 

înainte de invasiunea Tătarilor „plină de 
popor“, der acum, dice densul2), în cele 
mai multe locuri se văd numai deșerturi. 
Un chinesiat de una miie sate, seu că
tune, pe timpul invasiunii tătarilor, repre- 
senta astfel un teritoriu administrativ, cel 
puțin tot așa de mare ca unul din comi
tatele actuale ale Ungariei.

In scurt timp după retragerea Tăta
rilor, regele Bela IV dăruiesce cavalerilor 
Ioaniți întrega țera Severinului, dimpre
ună cu chinesiatele românesc! situate din 
colo de Olt, er dincoce de Olt, regele le 
dăruesce întreg teritoriul cuprins sub . nu
mele cel vag de „Cumania“, adecă pănă 
departe în interiorul Asiei, cu tote că de 
fapt regii Ungariei n’au avut și n’au eser- 
citat nici-odată vre-o autoritate suverană 
asupra ținuturilor dincdce de Carpați.

In acest document regele Bela se 
esprimă astfel: Dăruim și conferim lui 
Rembald, marelui preceptor al Hospitalu- 
lui din Ierusalim, și prin el dăruim casei 
acesteia a cavalerilor Ioaniți, întrega țeră 
Severinului dimpreună cu chinesiatele lui 

Ion și Farcaș pănă la fluviul Oltului, cu 
escepțiune de țera chinesiatului lui I/y- 
nioy voivodul, pe care o lăsăm Românilor, 
după cum tot ei au stăpânit’o și pănă 
acum3 *).

Avem așa-der aici trei chinesiate 
române pe teritoriul Olteniei (afară de 
districtul castrului Severin), unul al lui 
Ion, altul al lui Fărcaș și al treilea al lui 
Lynioy. Fie-care din aceste trei chinesiate 
avea astfel o estensiune teritorială mai 
mare, decât un județ actual. Ou deosebire 
însă chinesiatul lui Lynioy ne apare ca 
cel mai însemnat. Regele Bela îi dă un 
epitet particular de „terra Kenezatus“, 
țera chinesiatului, er chinesul Lynioy mai 
avea tot-odată și titlu de „Voivod" peste 
ceilalți chinesi.

In fine mai cunoscem și un al cin
cilea chinesiat important românesc din 
părțile superiore ale Ungariei.

La a. 1383 regina Ungariei Maria se 
esprimă astfel într’un act de donațiune: 
Am hotărît să dăm pentru tot-deuna chi- 

nesiatul Românilor din comitatele Bereg și 
Satmar lui Ion, lui Șandrin și lui Stefan, 
feciori ai decedatului Stanislav, care fu
sese Voivod peste Românii reginei din 
comunele Kerechkey și Buchnicze, și care 
chinesiat le-a fost dăruit lor încă de ră
posata bunica nostră, de fericită memo
rie ').

Avem aci un singur chinesiat peste 
tete satele românesc! din două comitate 
mari ale Ungariei, un chinesiat dat pen
tru tot-deuna, seu cu drept ereditar, unei 
singure familii române.

Originea chinesiatelor românescl se 
reduce la timpuri, ce trec departe peste 
marginile istoriei.

In diplomele regilor Ungariei, precum 
și în alte acte publice de peste Carpați, 
se face adese-ori amintire, că chinesii ro
mâni se aflau în posesiunea chinesiatelor 
sale încă din timpuri, ce trec departe 
peste memoria generațiunilor — a qua/m 
pluribus temporibus iam retrolapsis; — ab
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(sic) cestiunei naționalităților, cu t<5te efec
tele ei periculose, pe cari acestă problemă 
le esercită asupra unui stat în care s’a 
împământenit. Ungaria se află într’o si
tuație analdgă cu a Austriei. Intemeiatorii 
istorici ai statului ungar sunt în minori
tate față cu celelalte popore, cari în tim
pul nostru, care se pdte numi timpul sen
timentului național încordat, își formuleză 
față cu statul pretensiunile lor naționale. 
In Austria s’au ridicat aceste pretensiunl 
înainte de asta cu mai multe decenii, în 
Ungaria se formuleză abia acuma (?); 
acesta îi face pe Maghiari, cari, grație 
sistemului lor electoral, sunt în adevăr 
rassa domnitore, îngrijați și spăriați, îi 
îndemnă la escese de șovinism și, ceea-ce 
este și mai periculos, Ia nedreptăți ma
nifeste. Șese luni temniță pentru opoesie 
în fond cu desăvîrșire inofensivă, care nu 
spune nimic alta, decât ca Germanii din 
Ungaria să țină la limba și naționali
tatea lor, — apoi gdna în potriva depu
tatului șerb Pavlovici, care tăgăduesce 
energic învinuirile, ce i-se aduc — și în 
sfîrșit alte cașuri analoge întâmplate mai 
’nainte însoțite de întrega garnitură des- 
gustătdre a patriotismului de bâlciu, aces
tea sunt simptome de o disposiție, cari 
nu produc de loc o bună impresie despre 
liberalismul unguresc, despre justiția un- 
gurescă și despre politicianii unguri. . .

Galea, pe care au apucat Ungurii, 
spre a-și ajunge scopul, este falsă și duce 
tocmai acolo, unde n’ar vre să ajungă. 
Decă ori-ce manifestație a sentimentului 
național nemaghiar se declară a fi crimă 
contra statului ungar și se pedepsesce, 
atunci forurile ungare în curând nu vor 
mai fi suficiente, pentru a pedepsi tdte 
aceste „crime“. Faptul, că Maghiarii în 
Ungaria sunt mai puțini, decât Germanii, 
Românii și Slavii la olaltă, nu se pdte 
declara cu forța ca neexistent, și decă va 
fi peste tot posibilă maghiarisarea lor, apoi 
acesta nu s’ar pute face decât într’untimp 
necalculabil, și nici atunci nu prin aceea, 
că îi vor pune la temniță, ci prin o tratare 
bună, prin acordarea unei libertăți depline, 
ce se cuvine cetățenilor unui stat modern. 
Sentimentele germane seu slave nu es- 
clud posibilitatea de a fi cineva un bun 
cetățen ungar. In special Germanii nici
odată și nicăiri, trăind printre popore 
străine, n’au fost periculoși statului strein, 
căci altminteri s’ar fi audit din tdte părțile 
de condamnări, ca aceea a lui Korn. 
Germanii din Alsația au fost întotdeuna 
cei mai buni Frances! și Germanii din 
Statele-Unite sunt tot așa de buni Ame
ricani ca și concetățenii lor Englezi. Cu 
atât mai regretabile sunt tdte aceste ca
șuri din timpul din urmă, cari dovedesc 
frica nervdsă, cu cari întâmpină Maghiarii 
potențarea mișcării naționalităților. Din 
păcate, vecinii noștri au un prisos de tem
perament și astfel nu ne putem aștepta, 

că se vor calma mai curând. Ni-e temă 
însă, că va fi prea târdiu și că s’a cultivat 
cu forța o mișcare, care la începutul ei, 
cu puțină blândeță, răbdare și dreptate — 
s’ar fi putut suprima.

Vorbirea din Aachen a împeratului 
Wilhelm.

Am amintit erl, că la 20 Iunie n. 
împăratul Wilhelm 11. a fost în Aachen, 
sosind aici din Bonn, și a ținut o vorbire 
remarcabilă în vechia capitală a împărați
lor germani. Etă ce a dis împăratul drept 
răspuns la salatul primarului din Aachen:

După-ce mulțumi pentru primirea, ce 
i-s’a făcut, spune, că avea o mare dorință 
de a veni în Aachen, unde a fost invitat. 
Orașul Aachen este lâgănul imperiului 
german. Aici șl-a ridicat tronul Garo'l-cel- 
Mare și lumina lui a făcut strălucitor acest 
oraș. Atât de însemnată și mare a. fost 
figura puternicului principe german, încât 
vechii cesari romani din Roma i-au oferit 
și l’au designat de moștenitor al imperiu
lui roman, ceea-ce a fost de sigur o estra- 
ordinară recundscere a aptitudinelor rassei 
germane, care își făcuse atunci apariția 
în istorie.

După-ce spune, că era greu de a 
uni problemele și funcțiunile împăratului 
roman cu demnitatea și natura regelui 
german, și după-ce arată cum generațiile 
împărătesei de mai tâdiu au pierdut popo
rul german, împăratul continuă:

„S’a format un alt imperiu, poporul 
german a căpătat erășl un împărat al său, 
câștigându-1 cu sabia în mână pe câmpul 
de luptă, și etă că stindardul imperiului 
fâlfăe erășl în înălțime. Problemele însă 
sunt altele. Inafară trebue se ne restringem 
la granițele țârii nostre, pentru-ca oțeliți 
din nou înăuntru se ne pregătim pentru 
problemele, ce așteptă acum poporul nos
tru și cari n’au putut fi resolvate în evul 
mediu. Vedem, că deși imperiul este tînăr 
încă, se întăresce în sine din an în an, pe 
când încrederea față de el se consolideză 
tot mai mult din tdte părțile, âr puternica 
armată germană sprijinesce pacea europe- 
nă. Conform caracterului german, înafară 
trebue să ne mărginim, pentru-ca înăuntru 
să putem fi cu atât mai nelimitați. Limba 
nostră își întinde granițele sale și peste 
ocean, departe se întinde sciința și esploră- 
rile nostre. Nu este operă pe acest teren, 
care nu s’ar afla în limba nostră, sciința 
nu isvoresce nici o gândire, pe care n’am 
pădi-o noi mai întâiu, pentru-ca s’o ia 
apoi și alte națiuni. Acesta este imperiul 
spre care tinde spiritul german. Decă 
prin urmare vrem se corespundem în tote 
direcțiunile problemelor ndstre, nu trebue 
să uităm, că basa străveche pe care s’a 
creat imperiul, își are rădecina în simpli
tatea, temerea de Dumnedeu și moralitatea 
antecesorilor noștri.

„Cum a apăsat mâna pedepsitdre a 
lui Dumnedeu țâra nostră în secolul tre
cut! Insă în uzina miseriei, brațul prove- 
dinței a făurit o forță puternică și a călit 
fierul din care s’a pregătit sabia. Astfel 
aștept și dela D-vostră, dela preoți și 
lumeni de-opotrivă, se-mi ajutați pentru 
a susține religiunea în popor. împreună să 
ne îngrijim a menține puterea sănătosă, 
basa morală a seminției germane. Acesta 
însă numai așa e cu putință, decă vom 
ține religia, la ambele confesiuni.

„Bucuria mea este cu atât mai mare, 
cu cât pot să împărtășesc căpeteniilor bi
sericesc! o scire de care sunt mândru a-o 
comunica. Aici se află generalul Loe, sluș- 
bașul credincios al regelui său. De aici 
l’am trimis în Roma la jubileul sfântului 
părinte și când i-a presentat urările nds- 
tre și darurile mele jubilare, apoi într’o 
convorbire confidențială l’a lămurit asupra 
stărilor esistente în provinciile germane, 
Sf. Părinte a răspuns: că-i face bucurie 
de a-i pute spune, că tot-deuna a avut pă
reri bune despre pietatea Germanilor și mai 
ales despre pietatea armatei germane; 
i-a mai spus însă și altceva, și l’a rugat 
să comunice împăratului:

— „Țera din Europa, unde mai e- 
sistă disciplină și ordine, unde esistă vada 
autorităților și respectul față de biserică, 
unde ori-care catolic pdte neturburat să 
trăescă în religiunea lui, acea țeră este 
imperiul german — și acesta împăratului 
german are s’o mulțămescă".

„Asta me îndreptățesce a declara,că 
ambele ndstre confesiuni au pururea în 
vedere marea țintă de a susține și întări 
frica de Dumnedeu și respectarea religiunei.

„Indiferent, decă suntem dmeni mo
derni, ori lucrăm pe un teren seu altul. 
Cel ce nu-și întemeeză vieța pe religiune, 
acela e pierdut. Așa vreu și eu, și fiind-că 
în diua acesta și în locul acesta nu se cu
vine numai a vorbi, ci a face și vot, dtă prin 
acâsta eu me leg, ca întreg imperiul, po
porul întreg, armata și casa mea se le pun 
szib cruce și sub scutul ei, sub scutul Ace
luia, despre care apostolul Pavel a dis, 
că în altceva nu este mântuire și că dme- 
nilor nici nu li-s’a dat alt nume, prin care 
să se mântue, și care a dis despre sine: 
„Ceriul și pămeptul vor trece, der cuvin
tele mele nu vor treceu.

împăratul încheih golind paharul în 
ondrea orașului în convingerea, că cuvin
tele, ce le-a spus, au cădutîn pământ bun.

Autonomia Macedoniei si Albaniei.1
Am primit la redacțiune trei nu

mere ale noului organ bimensual al co
mitetului pentru autonomia Macedoniei 
și Albaniei, întitulat ,,L’Autonomie11 12, ce 
este tipărit în limba francesă și englesă 
și apare în Londra, începând dela 10 Maifi 
anul curent.

8) Kurz, Magazin f. Gesch. Siebenbiirgens.
II. 297. 1377. — Ibid. 315. 1427. — Fejer, Genus 
Ioannis Corvini, 180. 1453—4.

D) Pesty, A Szor. Bânsâg. III 17. 1411. — 
Ibid. III. 68. 1454. — Pesty, Olâh keriiletek, 52. 
1391.

lu) Pesty, Olâh keriiletek. 69. 1444 — âr- 
chiv des Vereines f. siebenb. Ldkde. N. F. XV. 3. 
454. 1577. — Densușianu, .Documente. I. 2. 130. 
1366.

n) Pesty, Az Olâh keriiletek, 52. 1387.

12) Densușianu, Documente. Vol. II. 2. 273. 
1482.

13) Kemâny, în Magazin f. Geschichte Sie- 
benbiirgens. II. 315. 1427.

H) Densușianu, Monumente pentru istoria 
Țerei Făgărașului. 17. 1632.

15j Pic, Abstammung der Rumânen. p. 142.
1893.

10) Densușianu, Monumente pentru istoria 
Țârei Făgărașului, p. 74. 1518.

,7) Pesty, Olâh keriiletek, 82. 1478.
ls) Pesty, A Szorenyi Bânsâg. III. 134—135. 

1500. — Ibid. III. 135—1.36. 1500. — Ibid. III. 
145. 1503. — Despre sensul mai mult etnografic 
decât geografic al terminului de „Volachia“, care 
se reduce la o epocă forte vechia, vom vorbi cu 
altă ocasiune.

In fruntea numărului prim comitetul 
amintit publică o petițiune adresată M. 
S. Imperiale Sultanului Abdul-Hamid, care 
se introduce cu următorele rânduri:

Sire,
De o jumătate de secol reformele 

sunt promise, însă nici una din aceste 
promisiuni multiple nu s’a ținut.

Tot-deuna situația niîstră a rămas 
aceeași, tot-deuna aceleași arbitrarietăți 
(volnicii) administrative, totdeuna opresiu
nile de tot feliul, abusuri ale funcționa
rilor și perceptorilor de imposite, atacuri 
nesfîrșite cu mâna armată comise dilnic 
prin trupele regulare contra bunurilor, 
femeilor, copiilor noștri.

Protestăm contra acestei stări de 
lucruri, care este o persecuțiune sistema
tică a popdrelor, ce locuesc Macedonia și 
Albania, persecuțiuni erigeate de sublima 
Pdrtă în principiu de stat, având ca sin
gur scop esterminarea acestor popore. 
Reformele, de atâtea-ori promise, ar fi 
putut schimba situațiunea nostră de cu
ceriți în aceea de supuși leali ai Dinastiei 
Vostre imperiale.

In numele acestor legitime aspira- 
țiuni, venim a reclama dela Majestatea 
Vostră Imperială, de a ne acorda și de a 
pune în esecuțiune proiectul de reforme 
ce urmeză:

Urmeză 12 articole, în care se cere 
formarea a două provincii: Albania cu- 
priiidând teritoriile vilaietului Scutari și 
Jannina, și Macedonia, cuprindând vilaie- 
tele dela Kossovo (S. Kople), Bitolia și 
Salonic. Aceste provincii să rămână sub 
autoritatea politică și militară directă a 
Sultanului în condițiunile autonomiei ad
ministrative.

Sultanul va ave dreptul de a pro- 
vede apărarea frontierelor pe uscat și pe 
mare ale celor două provincii, ridicând 
fortificațiuni la frontieră și susținând 
acolo trupe.

Ordinea interioră va fi susținută în 
fie-care provincie de-o gendarmerie inter
națională și de-o gendarmerie indigenă, la 
a căreia compunere se va ține cont de 
naționalitatea și religiunea locuitorilor.

Trupele regulare turcesc! destinate 
la serviciu în garnisonele fruntariei nu vor 
pute fi cantonate la locuitori. Trecând 
prin provincii, ele nu se pot opri timp mai 
îndelungat aici.

Un „înalt comisar“ de origine și de 
naționalitate europenă va fi numit, ales 
fiind de cele șese puteri pentru trei ani. 
El va ave la disposiție un corp de gen
darmerie internațională pentru susținerea 
securității interiore în cele două provincii.

Sublima pdrtă va numi pentru am
bele provincii câte un guvernor general 
de naționalitate europână, cu consimță
mântul puterilor pe cinci ani.

O comisiune europenă se va forma, 
ea va fi asistată de o delegațiune indi
genă compusă din representanți, aleși de 
poporațiune, urmând proporția diferitelor 
naționalități și religiuni.

Acesta comisiune va elabora, în 
acord cu înalta Portă, organisarea celor 
două provincii, și pănă atunci comisiunea 
va fi însărcinată cu administrația auto
nomă a celor două provincii.

Articulii ultimi dispun, că tratatele 
și convențiunile încheiate de Părtă cu

olim permultorum preteritorum annorum 
curricula etc.3).

Nici regii Ungariei nu sciau, de când 
se începuse instituțiunea chinesiatelor ro- 
mânesci, nici chinesii români înșiși nu pu
teau spune, de când strămoșii lor se aflase 
în posesiunea chinesiatelor sale.

Moșiele și satele românesc!, ce com
puneau un chinesiat, se numia cu privire 
la persdna chinesului: „possessiones more 
Keneziatus“, „possessiones more Kenezia- 
hium ceterorum Volahorum“, „possessiones 
nomine Keneziatus“r‘).

încă de pe la începutul secolului al 
XlI-lea se manifestă o tendință constantă 
din partea statului de a reduce numărul 
chinesiatelor românescl, de a restrînge 
drepturile chinesilor de a-i asimila cu no
bilimea ungurescă, însă cu tdte acestea 
chinesiatele române de peste Garpați se 
bucurară încă pănă pe la începutul secolu
lui al XVI-lea de anumite privilegii și 
libertăți'1').

!) Pesty, Olâh keriiletek, 56. 1420.
“) Pesty, Olâh keriiletek, 55. 1406. — Ibid 

57. 1420. — Ibid f6. 1420.
7) Pesty, Olâh keriiletek, 73. 1457.

Un singur chinesiat, decă era mai 
mare, ori mai multe chinesiate împreună, 
decă erau mai mici, constituiau în aceste 
timpuri un district administrativ.

Aceste districte portă în documen
tele oficiale ale Ungariei și ale Transilva
niei numele de „districtus olachales“s), 
„sedes valachicales“, „Provinciae1^); er co
munele românesc! din cari erau compuse 
aceste districte, sunt numite „possessiones 
olachales“ur), „liberae villae keneziales“' j

Aceste districte numite olachales se 
bucurau de o administrațiune particulară 
"națională, politică, judiciară, financiară și 
militară. Ele se guvernau după legile lor 
proprii. Era un fel de autonomie distric

tuală, care se basa pe nisce vechi con- 
svetudini, numite în documentele Unga
riei: „antiqua libertas“'2), „antiqua consve- 
tudo“, „antiqua et laudabilis consvetudo11'3) 
„vetus consvetudo'~'A'j „antiqua lex‘''3), „lex 
terraej seu „consvetudo terrae13 * 15 *).

Aceleași obiceiuri românescl, în afa
cerile de drept civil și penal, purtau nu
mele de „lex antiqua11, „lex antiqua dis- 
trictuum volahicalium universorunp17 *) „Jus 
wolachie11, „ritus volalviP'3).

In Polonia vechiul obiceiu, după care 
se administrau comunele și chinesiatele 
românescl, se numia de asemenea „jus 
valachicitmP, „jus et consvetudo Valacho- 
rum“.

Cu privire la coloniele și chinesia
tele române din Polonia, contele Alexan
dru Stadnicki se esprimă astfel: „Aceste 
sate se numesc române, fiind-că erau be
neficiate cu usul dreptului român, adecă 
se cârmuiau cu legi și cu obiceie române, 
după cum acesta este specificat cu clari
tate seu cel puțin menționat în tdte pri
vilegiile în modul următor: „Quarum vil- 
larum Cmethones fieri debent et locabun- 
tur înjure Valachico“.... seu: Eximimus 
etiam dictae villae Cmethones ab omni
bus juribus Ruthenicis, Polonicalibus et 
Theutonicalibus ac quibus aliis, solum il- 
los in jure Valachico conservabimus"19).

(Va urma).

19) Disertațiunea contelui Alex. Stadnicki 
din a. 1848, la Hasdeu, Archiva'istorică. Tom. IV. 
MaterialurI pentru istoria colonielor române în 
Galiția p. 9.
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puterile străine, vor fi aplicate în cele 
două provincii ca în întreg imperiul, și că 
în ce privesce drumurile de fer drepturile 
și obligațiunile sublimei Porte sunt inte
gral susținute. In fine cele două provincii 
vor suporta o parte din datoria publică 
otomană. — Petiția se încheie cu cu
vintele :

„Sire,
„De mai mult ca patru secole îm

părații otomani sunt stăpâni, prin dreptul 
de cucerire, ai frumdsei nâstre patrii. Drep
tul de cucerire, Sire, e un tratat unila
teral, care lasă intact și cu totul în partea 
învinsului dreptul la resistență, dreptul 
la revoltă, la lupta pentru independență; 
acest drept nu se prescrie, el rămâne în 
vigăre atâta timp, cât timp esistă cuce
rirea".

Despre cuprinsul celorlalte două nu
mere ale interesantului organ „L’Autono- 
mie" vom vorbi în alt număr.SOIRILE D1LE1.

— 11 (24) Iunie.

Monarchnl nostru în Dresda. Ma
iestatea Sa monarchnl Francisc Iosif a 
plecat Duminecă sera la Dresda, ca să 
asiste la înmormântarea decedatului rege 
Albert al Saxoniei. — In 23 Iunie n. ja 
sosit la Dresda și împăratul Wilhelm cu 
împărătesa.

Ceva interesant. Archiducele Fran
cisc Ferdinand a plecat alaltă-erî la Lon
dra. Interesante, că membrii austriac! din 
suita archiducelui: prințul Sapieha, prin
țul Liechtenstein și contele Buquoi au 
mers mai întâiu la IConopist și de-acolo 
au plecat împreună cu archiducele prin 
Linz cătră Londra. Nu așa însă a făcut 
contele Festetich Tasilo, membrul maghiar 
al suitei. El a plecat singur singurel, fără 
de a merge la Konopist, și singur face 
călătoria la Londra. Nu-i așa, că e ceva 
interesant și în demonstrația acesta?

Din archidiecesa Blașiului. R.-si- 
mul d-n Dr. Isiclor Marcu, canonic și fost 
secretar metropolitan, a fost numit Rector 
la Seminariul teologic în locul regretatu
lui Basiliu Rațiu. — Cu terminul de 15 
Iulie, s’a publicat concurs la parochia și 
protopopiatul Ibașfaleu. Cu același termin 
•s’a publicat concurs la parochia Boian, 
distr. Dicio-St.-Mărtin.

In Lugoș s’a celebrat în catredala 
română gr.-cat. în diua de Rosalii, o li
turghie solemnă de II. Sa episcopul Dr. 
D. Radu, asistat de membrii Capitulului 
diecesan și de preoțimea gremială. După 
liturghie episcopul a ținut o predică oca- 
sională și fiind-eă în acea (,li s’au predat în 
mod solemn însemnele capitulare membrilor 
capitulului, P. S. Sa li-a adresat acestora 
cuvinte frumdse. La ora 1 d. a. s’a dat la 
■curtea episcopescă un prând festiv la care 
au participat membrii Capitulului și ono- 
■rațiorii societății din Lugoș.

Călătoriile Suveranilor. La ordi
nea dilei sunt călătoriile, ce le fac 
■căpeteniile statelor. împăratul Wilhelm 
•căletoresce de-alungul Rinului și nu 
este oraș, în care intrând, să nu țină 
vorbiri pline de însemnătate. — Princi
pele Ferdinand al Bulgariei a fost deja 
la Petersburg. La reîntorcere are de 
gând se mergă în Viena, ba chiar și în 
Roma vre se facă o visită. — Țarul Ni- 
colac încă va face -o călătorie. Se dice, 
că de astă-dată va merge la Sofia, er în 
drum spre Sofia și trecând prin România 
va face o visită la Curtea română. — Re
gele Alexandru al Serbiei se pregătesce 
se mergă la Petersburg, căci nu vre se 
apară mai puțin amic al Rușilor, decât 
principele Ferdinand. — Despre președin
tele republicei franoese Loubet se dice, 
că va visită coloniile francese din Africa 
.și de-acolo se va duce în Italia. Decă 
acesta se va întâmpla aevea, atunci călă
toria lui Loubet în Italia ar fi o confir
mare și mai strălucită a amiciției fran- 
•ceso-italiene.

Vaticanul Ia încoronarea Regelui 
Eduard. Papa a decis, că delegațiunea 
care-1 va representa, la încoronarea rege
lui Eduard al Angliei, nu va asista la Te- 
deum-ul ce se va cânta la catedrala pro
testantă din Westminster. — Șeful misiu- 
nei va remite Suveranului o scrisore au
tografă a Papei, prin care acesta îl feli
cită de încetarea resboiului din Africa- 
de-Sud.

„Patimile lui Christos". Duminecă 
și Luni săra în sala cea mare a redutei, 
d-1 Allesch cu societatea sa, a representat 
tablouri și scene din istoria vieții și a 
suferințelor lui Christos. Societatea este 
compusă din 30 persdne și toți s’au achi
tat în mod splendid de rolurile lor. In 
special directorul Allesch, care a repre
sentat pe Christos, ne-a frapat prin mi
mica sa desăvîrșită. Scena intrării trium
fale în Ierusalim, cina cea de taină (după 
Leonardo da Vinci), Christos înaintea lui 
Caiafa, înaintea lui Pilat, lăpedarea lui 
Petru, cu deosebire însă scena restignirei 
și a luării de pe cruce-, au fost forte reu
șite. Regretăm, că publicul nostru nu șl-a 
dat concursul în măsură mai mare.

Aniversarea luptei dela Custozza. 
Regimentul nr. 50 din localitate a serbat 
adi a 36-a aniversare a luptei dela Cus- 
tozza. Amănunte despre serbare vom da 
în numărul de mâne.

întărirea garnisonelor din Mace
donia. In urma scirilor despre noue agi
tațiuni secrete ale revoluționarilor bulgari, 
e vorba ca Turcia se trimită în Mace
donia trupe nouă pentru întărirea garni- 
sdnelor. Instrucțiuni severe au fost trimise 
valiilor, ca să procedeze cu cea din urmă 
energie contra emisarilor comitetelor re
voluționare.

Planurile Rusiei în cestiunea Fir- 
milian. Din Salonic se scrie, că consacrarea 
lui Firmilian nu s’a putut face în locali
tate, pentru-că eforia de acolo a avisat 
pe Mitropolitul grec, că a doua (li după 
oficiarea sacrărei călugărului sârb, va tre
bui să-și facă bagajul. — Asupra inter
venției Rusiei în favdrea lui Firmilian, 
circulă versiunea, că cei din Petersburg 
vor să aibă la Ueskueb un Metropolit eșit 
din sînul bisericei ortodoxe pure, nu schis
matice, cum ar fi fost cașul cu un Metro
polit bulgar. Rusia, urmăresce un scop 
bine determinat: instalarea la Constanti- 
nopole a unui Patriarch slav, și atunci 
influența ei în Orient și în Palestina va fi 
covîrșitore.

Tauri furioși. Nu de mult s’a în
tâmplat în Chiheriul de jos (Mureș-Turda), 
că un taur a omorît pe păzitorul său. 
Acuma se vestesce un nou omor, săvîrșit 
erăși de un taur într’o altă comună ve
cină, G. Orșova: Nichita Blos cu alțî 6 
tovarăși a vrut se ducă în diua de 19 
Iunie un taur din Orșova la Reghin. Nu 
eșiseră însă bine din sat și taurul, rupând 
funiile, s’a repedit la Nichita și luându-1 
în cdrne, l’a trîntit cu atâta putere la 
pământ, încât și-a dat pe loc sufletul.

Comploturi nihiliste. Din Peters
burg vine scirea, că ministrul de interne 
pregătesce o radicală modificare a regu
lamentelor polițienesc!, agravându-le în 
urma deselor atentate, ale căror victime 
au fost, în ultimul timp, înalț! funcționari 
ai imperiului. Se va crea un regim draco
nic în ce privesce întrunirile de mai mult 
de două persone.

Botha și Dewett. Circulă svonul, că 
generalii Botha și Dewett vin odată cu 
Kitchener, în Europa. Cei doi generali 
buri vor fi presentați regelui de însu-și 
fostul comandant suprem al forțelor brita
nice în Africa-de-Sud.

Un uns de hystero-demonoinanie. 
D-1 Dr. Dupouy (d’Auch) publică în nu
mărul dela 21 Iunie al diarului „La Libre 
Parole* un cas din cele mai interesante 
de hystero-demonomanie. In mănăstirea din 
Grăzes (Aveyron), dice medicul frances, se 
află actualmente o călugăriță posedată, 
presentând caractere neuro-patologice iden

tice cu acelea ale epidemiei hystero-de- 
monomaniei din evul mediu. Se poves- 
tesce, că acâstă călugăriță, cu numele 
sora Saint-Fleuret, înțelege limbile străine 
și răspunde în acele limbi, pe cari ea nu 
le cundsce. Ea afecteză positur! stranii și 
portă pe corp stigmate, cari semănă cu 
nisce arsuri. Ea proferâză cuvinte infame, 
blasfemâză, are ordre de hainele călugă
resc! și t<5te aceste fenomene persistă cu 
tot exorcismul episcopului. — Dr. Dupouy 
face un studiu asupra acestui cas, aseme- 
nându-1 eu alte cașuri analoge din evul 
mediu și atribuindu-1 unor tulburări com
plexe ale sistemului nervos și unor simp- 
tome funcționale, ce depind dela sensibi
litatea generală, a organelor simțurilor, a 
organelor active, ale mișcării și ale inte
ligenței.

Reuniunea femeilor române greco- 
catolice din Zlatna învită la petrecerea 
de vară împreunată cu concert urmat de 
dans, ce se va aranja în 29 Iunie st. n. 
1902 în „Costa oprită" cu continuare în 
grădina Hotelului „Gluck-Auf“. Prețul de 
intrare: Locul numerotat: 2 corone. Lo
cul de stat: 1 cor. Bilete se pot procura 
la d-1 Iuliu V. Albini și la cassă. Venitul 
curat este destinat pentru fondul reuniu
nii. Suprasolvirile se primesc cu mulță- 
mită și se cuiteză pe cale diaristică. In 
cas de timp nefavorabil petrecerea se va 
ține în pavilonul Hotelului „Gliick-Auf". 
De mâncări și beutur! bune și gustdse s’a 
îngrijit comitetul.

Petrecere. Inteligența română din 
jurul Lechinței-săsesci învită la petrecerea 
de vară, ce o va aranja Duminecă la 13 
Iulie st. nou 1902 în Hotelul „Opidan" 
din Lechința-săsescă. începutul la 6 ore 
sera. Prețul de intrare: de o personă sin
guratică 1 cor. 60 fii., în familie 1 cor. 
40 fii. Venitul curat este destinat în fa
vorul bisericei gr. cat. din Herina. In pausă 
se vor juca „Bătuta", „Oălușerul" și „Ro
manul".

Mișcarea populaținnei României 
în 1901.

Ministrul domeniilor publică în „Mo
nitorul oficial", un tablou statistic de miș
carea populațiunei în România pe 1901.

După datele provisorii oficiale, avem: 
La sfîrșitul anului 1900, populațiunea 

probabilă a țării se ridică la 6.001,219 
suflete.

Căsetorii: 43.750. Dintre căsătoriți 
sunt: 82.377 ortodox!; 3323 mozaici, 1988 
catolici, 256 protestanți, 193 mohamedani, 
74 Armeni, 289 lipoveni.

Divorțuri: 1329.
Nășeați: 240.704. Dintre cari: 124.105, 

băieți, 116.599 fete, legitimi 218.158, ne
legitim! 22.448 După religiune: 223.616 
ortodox!, 8.994 mozaici, 4896 catolici, 686 
protestanți, 1440 mohamedani, 147 Armeni, 
520 Lipo veni, 23 diverse religiuni și 
necunoscute.

Morți: 160.351. — După sex. 84.721 
bărbați, 75.630 femei- După religiune: 
148,840, ortodox!, 5477 mozaici, 3554 cato
lici, 413 protestanți, 1223 Mohamedani, 191 
Armeni, 502 lipoveni, 124 alte religiuni și 
necunoscute.

Excedentul de nasceri: 80.353. După 
sex. 39.384 băieți, 40.969 fete. După re
ligiune: 74.776 ortodox!, 3517 mosaic!, 1342 
catolici, 274 protestanți, 207 mohamedani, 
382 lipoveni.

Excedentul de decese. După religiune: 
44 Armeni, 101 diverse religiuni și ne
cunoscute.

Programa esamenelor.
dela gimnasiul și clasele elementare gr. or. române 

din Brad, la finea anului școlar 1901—1902

Esamenele publice de încheiere.
Marți în 25 Iunie. Dela 8—10 a. ra. 

cl. I. gimn.din: Română, Maghiară, Istoria 
naturală. Dela 10'/4—1. p. m. II. gimn. 
din Latină, Geografie, Geometrie desemn. 
Dela 4—6. p. Im. Gimnastica cu ambele 
despărțăminte.

Miercuri în 26 Iunie. Dela 8 — 10. a. 
m. cl. III gim. din Religie, Latină, Geo
grafie. Dela 10'/4—1 p. m. IV. g. din Ro

mână, Algebră, Germana, Istoria patriei. 
Dela 4—5 p. m. Cantul cu tdte clasele.

Luni in 24 Iunie. După, finirea ser
viciului divin, esamenul cu cl. III. elemen
tară din tdte obiectele de învățământ. 
Dela 3—6 p. m. cl. IV. elementară din 
tdte obiectele.

Esamenele de scripturistică cu priva- 
tiștii se vor ține în 22 Iunie, er cele ver
bale în 23 Iunie.

Joi în 27 Iunie. După finirea servi
ciului divin, cu doxologia, solemnitatea 
încheierei anului școlar, împărțirea premii
lor și a testimoniilor.

La aceste esamene, precum și la în
cheierea solemnă a anului școlar, se învi
tă cu totă stima părinții și amicii acestor 
institute culturale.

Brad, în 7 Iunie 1902.
Georgiu Pârău, . 

dir. gimnas.

BucursscT, 23 Iunie. Vineri nop- 
tea au fost împușcațl doi bulgari 
contrabandiști, cari voiau se între 
în Dobrogea prin punctul Caciamac. 
VeJicicu Pesof a fost isbit în cap și 
a murit pe loc, er Ioachim Stoicef 
a fost lovit în coste și a murit mai 
târejiu. Ioachim Iancof a fost prins 
viu de cătră sentinele. Ceilalți patru 
au reușit să fugă în ținuturile Do- 
brogei.

Dresda, 23 Iunie. Adi la 9 ore 
săra se face înmormântarea regelui 
Albert.

Londra, 23 Iunie. Serbările de 
încoronare s’au început acți prin re
tragerea curții în palatul Buckingam
— Principele Ferdinand al Româ
niei a sosit ieri aici.

Viena, 24 Iunie. Guvernul aus
triac a decis a densența tratatele co
merciale.

Londra, 24 Iunie. încoronarea a 
fost de ocamdată amânată din causa 
slăbiciune! Regelui.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 23 Iunie 1902.

FI. Pomul verde: Hindler, voiagior 
Budapesta, Tomola, inginer, Budapesta; 
Pildner, advocat, Cohalm; Lendvay, voia
gior, Seghedin.

H. Europa: B. P. Hașdeu, profesor, 
Bucuresci; Weinrob, Feiglstock, Frohlich, 
Prager, Lorenz, Boisits, Sirnkovics, Buda
pesta; Hercz, Viena, voiagiori; D-na Weiss 
Tușnad, d-na Auer, Bucuresci, Radvansky 
Sibiiu, Popp, Ibașfaleu.

FL. Orient: Bilinescu, Binder, Zotu, 
Birkenthal, toți din Bucuresci.

II. Bucuresci: Grtinstein, Grossmann, 
Budapesta; Raymond, Harve, Veres, locot. 
c. și r. Graz; Hazarovitz, Gheorghiu, Fuchs, 
Bucuresci; Levi, Stuttgart.

Proprietar: Dr Aurel Alureșianu. 
Redactor responsabil: Traian IT- JPop.

Stabiliment de hydrotherapie
Wăllischhof

— stațiunea de tren Brunn—Maria Ensers- 
dorf 30 minute depărtare dela Viena —■

arangiament modern, prețuri moderate.
(medicul, folosirea băilor, locuință, provi- 
siunea întregă 21—32 fl. la săptămână, 
amăsurat locuinței).

Cu prospecte și informațiuni detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovicl, Dr. Marius Sturza, 

medic consiliar medic dirigent în Wallisch- 
Viena XV Mariahilfer- hof p. u. Maria-Enzers- 

strasse Nr. 136. dorf bei Wien.

țȘOOOOOOOOOOCBOOOiO
DOCTORUL 

ALEXANDRU de VÂIDÂ-VOEVOD 
specialist pentru bele interne 

CARLSBAD,
Alte Wiese, „Blaner Schlttssel". 

BaaesoQs-seaaaeoâ
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Dela „Tipografia Â. Mureșiann“ 
din SSrașov, 

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

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Opiniunea publică, conferența ținută 
a Atheneul român de 0. Dissescu la 27 
Februarie 1885. prețul 50 b. plus porto 5 
bani.

Dialogul Ți sânului cu Sân-Petru la 
porta raiului seu glume și petrecere de 
ajuns. Manual lucrat după biblia țîgănes-ă 
de Aron Boca Velchereanu 50 bani plus 
5 b. porto.

Monologe de Antoniu Pop:
Nr. 1. Pe neașteptate . . . 08 b.
Nr. 2. Pentru ce am rămas

flăcău bătrân.................................. 16 b.
Nr. 3 La anul nou .... 08 b.
Nr. 4. Ce nici prin minte nu

mi-a trecut .................................. 08 b.
Nr. 5. O pățanie....................08 b.

Tote la ola’tă 48 b. plus 10 b. porto.
Asupra situațiunei, artico'i și foișore de 

ionfl A. Lăpedat. Preț. 40 b, pl. 10 b. porto)
Influința francesă în România de Al. 

Xenopol profesor la universitatea din Iași 
Cu 50 b. -|~ 5 b. porto.

Pribeag, ediția 1-ă de Ioan Iosif Sce- 
op‘.rl Preț. cor. 1. 50 b. pl. 10 b. porto.

Poesii de Al. A. Macedonski. Preț. 
3 cor. pl. 20 b. porto.

înfocata și nenorocita dragoste a lui 
Filarot și Antusei, o povestire forte frumbsă 
în versuri, păstrată din bătrâni. Preț. 24 b. 
pl. 3 porto.

Prosă și versuri, fabule de Gr. M. 
Alexundrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

Istoria lui Stan Pățitul. Partea a Il-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Tom 
Totan învățător, preț. 20 b. plus 3 b. porto

Scriitori, cetitori și critici de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

Lira Sionului seu cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Buna chiverniselă, carte pentru toți 
întocmită după ideile lui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păcățianu. 40 bani plus 5 b. 
porto.

Monologuri în versuri seria a 2-a după 
Auguste Vacqnerie. Eugene Alauuel, Uh
land, Emile Goudean. E. Grenet-Dancour 
și L. Ralisbonne de NicoRe Țincu, 1 cor. 
.plus 5 h. porto.

îmbunătățirea stărei săten'Ior de Gr. 
G. Pencescu, preț, 50 b. —5 b. porto.

Cu verful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antoniu Pop 1 Cor. plus 10 b. 
porto.

Ionel educațiunea unui bun copil. Carte 
pentru părinți și alți educătorl. „Principele 
morale și creș’ineșcl“ de care trebue să se 
conducă părinții in educațiunea copiilor 
Jor. Copiii bine crescuți sunt cea mai scumpă 
visterie a părinților și cel mai bun prinos 
p.e altarul neamului de F. Gr, Borqovanu 
profesor de filosofie și pedagogie. Prețul 
2 cor. plus 2'.) b. porto.

Poesii de Vasile Ranta Buticescu. 
Edițiunea „Amicului Familiei11. Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Sz. 4034—1902.
tlkv.

Ărverâsî hirdetmenyî kivonat.
A fogarasi kir. jărăsbirbsâg, mint telekkbnyvi hatosâg kozhirre teszi 

hogy a „Furnica11 tak.-penztâr vegrehajtatonak Green Juon a lui Bucur 
vâgrehajtâst szenvedd elleni 500 kor. tOkekoveteles ea jârulâkai irânti 
vâgrehajtâsi ugyâben a brassoi kir. torvszek (a. fogarasi kir. jârâsbirosâg) 
teriiletân 16v6, a vajda-teleki-râcsei 1121 sz. tljkvben fekvo 479/1, 480/1
hrsz. âpiiletes ingatlanra 388

6
kor.,

n
2243
3097/1

hrsz. ingatlanra
n

11
27

kor.
555050 hrsz. ingatlanra

485/1 n n 99 w 4906/1 Ti 55 10 75

733/1 n ,5 38 w 5072 T 55 5 55

770/1 34 n 5297/1 T) 51 21 75

1742/1 11 w 5485/1 n 55 36 75

koronâban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverâst el rendelte,
âs hogy a fenn&bb megjelolc ingatlanok az (902 evi Julius ho 17-ik nap- 
jân delelbtf 9 drakor a Vajda-Teleki-Rec.se kozsâghâ.zânâl megtarXando 
nyilvânos ArverAien a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsăranak 10’’/,-ât 
k6<zpenzben. vagy az 1881. LX t. cz. 42. § âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 .november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8. § âban, kijelolt ovadâkkâpes ertâkpapirbau a kikiil- 
dOtt kozehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-a ertelmeben a 
bânatpenznek a birbsâgnâl elbleges elhelyezeserdl kiâllitott sz bâlyszerâ 
elismervenyt âtszolglltatni.

Fogaras, 1902 evi âprilis ho 24-ik napjân.
A kir. jărasbiro’ăg, mint tlknyvi hatosăg.

Istoria legii noue scrisă de Dr. Victor 
Szmigelski. Tomul II: Isus '-a preot. Cu 
aprobarea Prea-veneratului Ordinariab me
tropolitan gr. cat. de Alba-lulia și Făgă
raș. Prețul 3 cor. 40 b. plus 20 b. porto.

Escursiunî pe munții Țerei Bârsei și 
ai Făgărașului din punctul „La om“ de pe 
„Bucecl“ păuă dincolo de „Negoiul“. Des
coperiri, întregite cu schițe istorice despre 
Castelele și țera. Făgărașului de I. Turcu, 
proconotar pensionat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

națională,u care de 
bucate a bucătăriei române, francase, ger
mane și ungare. Felul bucatelor sunt în
șirate tote în ordine alfabetice după numele 
lor. Limbagiul e ușor. Costă numai cor.
1.60  (plus 40 bani porto.)

Jlfama sfânta lui Augustin de Emil 
Bougaud, traducere de Salba. Editura d-lui 
prof. Dr. E. Dăianu. Tipografia archidie- 
oesană din Blasih. Cart°a are 31 oble de 
tipar (500 pagini) și este fructul osteuele- 
lor unor labor,oșl studențl în teologie dela uni
versitatea din Budapesta. Guvernul „Șaiba11 
ne reamintesce societatea literară cu ace
lași nume a teologilor dm semiuarul desfi 
ințat „S-ta Barbara14 din Viena. .cărei so
cietăți îi mulțumim publicarea Fabiolei și 
a unei părți din oatechismul cel mare al 
lui Deharbe. Traduoătorii ne ofer o lectură 
edificătore în st.il îngrijit, tiparul cm ar, 
hârtia bună. Prețul unui esemplar legat 
elegant în pânză este 4 oorbne (-[- 30 b 
porto) Un esemplar broșat 3 oorbne (-(- 
30 b. porto).

Cursul la bursa din Viena.
Din 23 Iunie n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0......................120.75
Renta de corone ung. 4% . . . 97.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/20/0 . 119 —
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/0. 100.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.80
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 207.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163 50
Renta de argint austr.......................... 101.65
Renta de hârtie austr..........................101.60
Renta de aur austr............................. 120.90
LosurI din 1860.................................. 152.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 78
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 699—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 679.25 
NapoleondorI.......................................19.08
Mărci imperiale germane . . . 117.30
London vista.............................  240.12 */2
Paris vista.................................. 95.32
Rente austr. 4°/0 de corone ■. . 99.75
Note italiene.................................. 94.—

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Iunie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. V 18.80 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 n 19.07
Galbeni n 11.20 10.30
Ruble RusescI n 2.54 n —;—
Mărci germane n 117.25 n —.—
Lire turcescl n 21.40 n 21.50
Scris, fonc.Albina 5°/0 101— 102—

8z. 2938—1962,
tikvi. ,Arveresi hirietmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jrbirbsâg, mint telekkbnyvi hatbsâg, kozhirrb teszi, 

hogy „Furnica11 fogarasi tak,-pânztâr râszv.-târs vhgrehajtatonak Cucu 
Niculae es târs vegrehajtâst szenveddk elleni 240 korona tbkekdveteles 
6s jârulekai irânti vegrehajtâsi iigyeben a brassdi kir. torvânyszâk (a 
fogarasi kir. jârâsbirbsâg) teriileten levo also-ârpâsi hatârân fekvo. az 
also-ârpâsi 338 sz. tljkvben 5972/1 hrsz. egesz ingtlanra 83 kor.,
5974/1 hrsz. egesz ingatlanra 53 korona, azutăni 342 szamu tljkvben 
810—816/11 hrsz. alatt egesz ingatlanra 188 kor., az 5617.5618, 5621/8 
hrsz. alatti egesz ingatlanra 50 kor., az 5681 — 5686/10 hrsz. al. egesz 
ingatlanra 123 kor., a 23 sz. tljkvben Cucu Miklbsne szl. Bogdan, Cu
cu Miklds, Văzul, Emiliân es Valâr neven âllb :

3592 hrsz ingatlanra 25 kor.37, 38, 39 hrsz. ingatlanra 363 kor.
471/1 5? 55 17 77 4001 77 71 31 71

570/1 75 75 20 55 4052 55 57 38 1?
699 75 75 12 77 4334/2 55 51 17 1?

1455 5? 75 10 77 4336/1 71 51 17 7?
1605 77 55 14 •n 4735 71 55 26
2121 55 75 14 n 4794 11 14 77

2168 77 75 25 77 4932/1 5? 77 12 W
2170/1 55 77 24 n 5322 11 ff 32 5)

2281/1, 2350/1 55 30 ii 5495 71 55 18 >7

2445/1 55 57 30 <51 5497 Y> 15 6 n
2731/2 5? 77 5 n 5755 Vi » 55 77

2732/2 55 55 38 ii 6173/1 H 57 14 75

3057 55 55 70 77 984/2 b 15 2 17

3306/1 55 55 4 .51 1609 11 51 103 5?

3399. 3407, n A 1 koronâban, vbgiil a 217 sz. tljkv-
3419 55

ri
77 ben A f 1 rndsz. 474/1, 474/2 hr.-

szâmu ingatlanb61 Cucu Vasile lui Niculae jutalekârâ 28 koronâban
ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârbân elrendeite, 6s bogy a fennebb 
megjelolt mgatlanok az 1902 evi Julius ho 10-ik napjăn deleldtt 3 orakor 
Also-Arpâson megtartandb nyilvânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi 
âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10”/0-ât 
keszpenzben, vagy az 1881. LXt.cz. 42 §-âbau jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881. âvi november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. §-âban, kijelolt ovadekkepes ârtâkpapirban a kikiildott 
kezâhez letenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a ertelmâben a bânat- 
pânznek a birbsâgnâl elâleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elis
mervenyt âtszoigâltatni.

Fogaras, 1902 evi âprilis hb 14-ik napjân.
A. kir. jârăsbirosâg mint tlkonvvi hatosăg.

Schupiter, 
1 — 1.(577) kir. aljbiro.

Plecarea și sosirea trenurilor ie stal rog. ung. în Brașov.
Vaiabsi din î Mahl st. n.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5’40 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 7’48 min. sbra.
IV. Tr. acc. la orele 10’26 m. sera.

Dels Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5’ i5 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11’4Q a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2’19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tr. mixt, la ora 6-— min. sera.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(are legătură cu Tușnad la 6ra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la ora 10.46 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8’50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3T5 m. p. m.

Dela Brașov la Zernesci" (gar. Bartolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 9’2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 3’44 min. p. m.
III. Trenul mixt la ora 614 m. d. am.
IV. Trenul mixt la ora 9’42 m. sera.

Dela Brașov la Ciuc-Gy.imes:
I. Trenul de pers, la ora 5T9 min. dim.

II. Trenul mixt la ore 8’50 mim. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3’15 min. p. m. 

(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyirnes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aoeel. la orele 5’7 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiă la 6. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9’7 min sâra.

Dela Bucuresci la Brașov:
*1. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.
II. Trenul mixt, la ora 9’23 min. p. m.

III. Trenul pers., la ora 5.— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7’49 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
V. Tren accel. la orele 10’14 m. sâra.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ore 8.25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georgîu, Ciuc-Sereda 6ra 3’20)
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

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

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu.}
I. Trenul mixt la ora 7’02 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m.
III. Tren mixt la ora 8’18 m. sera.

Dola Ciuc-Ghimes la Brașov:
1. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6’50 min. seta.
IV. Tren mixt la ora 10’5 m. sera.

"TT" T S.
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potă face și reîno 

ari și când dela 1-ma și 15 a fiă-curei luni.
Domnii abonați să binevoiaecă a arăta în deosebi, când voiesc 

ca eapedarea 3e li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou sh binevoiască a scrie adresa, 

ămurit și să arate și posta ultimă.
Adjiwstraț. „Gaz. Transă

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.


