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in jurul unei serbări.
Sunt câte-va luni, de când pressa 

oposițională kossuthistă agită puter
nic pentru-ca. „țâra întregă" se ser
beze cu sgomot și alaiu a suta ani
versare a nascerei lui Ludovic Kos
suth. Atât în Budapesta, cât și în 
orașele mari și mici din provincie, 
ba chiar și în micile localități popu
late de Maghiari se fac pregătiri 
mari pentru serbarea de la 19 Sep
temvrie.

Inițiativa a luat’o partidul inde 
pendist, în frunte cu Kossuth-fiiul și 
cu topi admiratorii aventuriosului re
voluționar și demagog de la 1849/49. 
S’au dat apeluri și s’au făcut soma- 
țiuni în termini imperativi, ca nimeni 
se nu se sustragă acestei „mari și 
sfinte îndatoriri naționale maghiare", 
vorba fiind de preamărirea unuia din 
„cei mai mari și mai meritoșl băr
bați" ai Maghiarilor. Partidul inde- 
pendist a cerut guvernului și cercu
rilor oficiale se participe la serbare, 
căci la din contră „partidul va pre
cede contra lor ca față de dușmanii 
națiunei" și „decă Szell și Apponyi 
nu vor participa, are se-i gonâscă din 
scaunele de care sunt nevrednici".

Ne aducem aminte, că deja fap
tul că dieta a fost amânată prin res
cript regesc până la începutul lui 
Octomvrie, îi făcuse nervoși pe kos- 
suthiștii de tote nuanțele. Organele 
lor interpretau vacanța îndelungată 
în sensul, că totul s’a făcut din causa 
serbării-Kossuth, nevrend adecă cer
curile oficiale, ca parlamentul să par
ticipe în corpore la serbare.

Asupra atitudinei guvernului față 
cu serbarea de la 19 Septemvrie mult 
timp s’a păstrat o adencă tăcere. 
Răbdarea kossuthiștilor a fost pusă 
prin acâsta la mare încercare și îm
prejurarea, că cjîaiustica oficiosă nu 
înregistrâză decât în mod sporadic 
soirile despre pregătirile, ce se fac 
din partea „obștei" pentru a serba 
aniversarea „idolului națiunei", i-a 
pus pe gânduri pe conducătorii par
tidului independist.

Să facem o ultimă somațiune! 
și-au cția ei. Și au făcut’o. In confe- 
rența de la 14 August, deputății 
kossuthiști au luat hotărîrea se in
vite guvernul de a participa oficial 
la festivitatea, ce se va aranja în 
Septemvrie. A doua <ji vme „Pester 
Lloyd", organ carerepresentăvederile 
cercurilor guvernamentale, și pledeză 
— deși indirect—într’un articol pentru 
participarea guvernului la glorifica
rea lui Kossuth, scriind, că nu tre- 
bue să se creeze aparența, că dra
gostea pentru cel în viâță (Majestatea 
Sa) nu s’ar pute aduce în armonie 
cu alipirea cătră memoria celui mort 
(Kossuth) nici „poporul" se nu fie 
obicinuit a părăsi cultul idealelor 
sale ...

Trei dile după acest sfat bine
voitor dat guvernului, se presentă 
la contele Apponyi, presidentul ca
merei deputaților, vice-presidentul 
partidului independist Toth J. și-i 
comunică hotărîrea partidului privi- 
tore la sărbarea de la 19 Septem. 
Apponyi a obiectat, că ia spre sciință 

hotărîrea numai ca espresia dorinței 
partidului, căci presidentul camerei 
nu păte primi ordine, decât de la 
cameră. Toth i-a răspuns, că și par
tidul seu admite principiul relevat 
de Apponyi și că nu vre să esercite 
presiune, der partidul independist e 
de convingerea, că „șeful represen- 
tanței naționale e dator moralmente 
a participa la acesta serbare de pie
tate națională".

In convorbirea, ce a urmat aces
tui schimb de vederi, contele Ap
ponyi a declarat lui Toth, că. va par
ticipa oficial în persănă la serbare, ca 
president al camerei, și va învita 
pe deputați, ca la 19 Septemvrie se 
se adune în cameră, de unde va 
conduce pe cei presenți. A mai spus 
Apponyi, că va depune și o cunună 
pe mormântul lui Kossuth.

Suntem așa-der în clar. Cultul lui 
kossuth a învins și de astă-dată 
asupra considerațiunilor de natură 
politică seriosă și delicată.

Concesiunea, ce s’a făcut astfel 
din partea guvernului — căci nu se 
pdte; ca contele Apponyi se fi făcut 
declarațiile amintite fără scirea și 
aprobarea ministrului president Szell 
— va da kossuthiștilor o îndrăsnâlă 
și mai mare în urmărirea scopurilor 
lor politice și de partid. O dovadă 
despre acesta ni-o dă un articol pu
blicat în numărul dela 19 August al 
organului „Fuggetlen Magyaror- 
szăg" în care se agită puternic în 
contra pactului ce vor să-l încheie 
guvernele din Viena și Budapesta, și 
în care se cțice între altele:

„Nimeni se nu-șl închipuăscă, 
că regele s’ar învoi se fie de față 
Ia serbarea-Kossuth chiar și numai 
un cantonier dela căile ferate, de 
cumva n’ar fi împrejurări silite acele, 
cari să-l îndemne a fi concesiv.... Re
gele n’ar suferi nici 24 de ore pe 
acel ministru-președinte, care ar cu
teza se esprime în fața lui numele 
lui Ludovic Kossuth, și dâcă totuși 
guvernul va participa la serbare, 
asta însemnă ceva rău. Timeo Dana- 
os (t dona ferenies. Să fim der pe 
pază, căci presența guvernului la 
serbarea-Kossuth va costa națiunea 
jertfe nespus de mari, și decă într’a- 
devăr guvernul va merge la serbare 
el va confisca din nou drepturile na
țiunei pe tinqp de <fece ani.... Zadar
nic s’a plănuit în Viena, ori în Ra- 
tot, seu în Ischl, ea pe tema serbării- 
Kossuth să contrabandeze erăși în 
cartea legilor maghiare teritoriul 
vamal comun. Partidul independist 
nu consideră participarea guvernului 
la serbarea-Kossuth drept un succes 
și nu va face în schimb nici o conce
siune.,. în lupta pentru teritoriul va
mal independent"...

A comenta ceea-ce scrie foia 
kossuthistă, e de prisos. Noi am con
statat simplu faptul, pentru-ca să se 
vadă, cât de mult au avansat sub 
era lui Szell aspirațiunile partidului, 
care nu se împacă de loc cu crea- 
țiunea deia 1867 și vre o Ungarie 
în chipul după cum șl-a imaginat’o 
Kossuth.

Cu serbarea, în sine, noi Nema
ghiarii n’avem nici în clin, nici în 

mânecă. Nu-i pismuim pe adversari, 
pentru-că li-se dă prilej a manifesta 
în chip sgomotos în jurul memoriei 
unui bărbat al lor, pe care-1 cred 
mare și nemuritor. Se manifesteze 
și să eredă! Be -nu pretindă însă și 
dela, noi — cum li-e obiceiul — a 
slăvi memoria aceluia, care, după a 
nostră părere, apelând în mod con
damnabil la pasiunile masselor și 
usând de patimile acestora în nisce 
momente de cea mai grea cumpănă 
pentru țeră și poporele ei, a făcut 
ca pustiirile pricinuite de furia res- 
boiului civil, să fie mult mai mari și 
mai adenc simțite, decât „creațiunile" 
pretinsului său talent de conducător 
politic.

Cultul lui Kossuth precum în 
trecut așa și în present, e o dovadă 
de nematuritate politică.

Pactul. „Montagsrevue'1, organ des
pre care se țlice, că e inspirat de minis
trul președinte Koerber, scrie următdrele 
despre conferențele din Ischl:

„Dr. Koerber nu este dispus a ceda 
nimic din prelensiunile, ce le-a ridicat. 
Mai înainte se puteau face măguliri cu- 
tărui guvern pentru finalisaera operei pac
tului. Din causa acesta a trebuit să se 
aducă jertfe mari. Astăzi însă Austria în
tregă e convinsă, că acestă parte de im
periu nu pote se mai aducă jertfe și este 
esclus, ca pactul să păgubescă și în vii
tor interesele austriace. Nu mai mere-e, 
ca se se caute compensații în tariful va
mal autonom față cu pretensiunile juste 
austriace și aici Ungaria va întâmpina în 
ministrul președinte Koerber oposiția cea 
mai hotărită. Koerber doresce pacea, der 
a făcut tote pregătirile pentru cașul când 
nu s'ar pute încheia un pact echitabil*.

„Pester Lloyd11 declară următdrele, 
pe basa informațiunilor, ce le-a primit'din 
Ischl: 1) In cestiunile, cari formeză așa 
numitul pact și au servit de basă a tra
tărilor între cele două state ale monar
chies s’a dobândit o deplină înțelegere în
tre Szell și Koerber. 2) Deosebiri și dife
rențe de vederi mai esistă decât asupra 
câtorva puncte din tariful vamal autonom 
Este însă esclusă o neînțelegere asupra 
acestor puncte, astfel, că din causa lor 
dualismul nu se va nărui. 3) Szell a fă
cut, ce-i drept, concesiuni în unele cesti- 
unî, der a primit compensații în alte 
puncte. 4) Pactual actual este important 
ppntru Ungaria din causă, că decă parla
mentul austriac nu l’ar primi, atunci pac
tul acesta ar forma pentru Ungaria basa 
procederei de sine stătătore.

In prejma redeschiderii „Reichs- 
rat“-ului. Parlamentul austriac va fi con
vocat — după cum s’a anunțat deja — 
cătră finea lui Septemvrie. Noua campa
nie parlamentară se prevede că va fi 
fdrte agitată, cu tote scirile despre împă
carea ceho-germană. Nu numai Cehii ti
neri, ci și feudalii cehi sunt nedumeriți 
asupra situațiunei. „Slavische Correspon- 
denzu publică în privința acăsta o scri- 
sdre importantă a unui feudal ceh, din 
care estragem următdrele: „S’ar înșela 
mult și ar fi o ’desconsiderare deplină a 
stării faptice atât din partea amicilor noș
tri din tabăra cehă, cât și din partea ca
binetului și a Germanilor, decă reserva

nostră din ultima sesiune a dietei ar fi 
interpretată în sensul, că noi acceptăm 
starea actuală a lucrurilor, că o aprobăm și 
procedem după principiul quieta non mo
nere. De pace nu pote fi vorba, dor decă 
neivirea pe timp limitat a erupțiunilor se 
interpreteză în acest sens. Noi stăm în 
Austria, ca și mai înainte, pe teritoriu 
vulcanic și pericolul cutremurelor nu este 
înlăturat. Câtă vreme nu se va face acesta 
nu pote fi vorba de pace, ba nici de ar
mistițiu. A crea pacea, este 'trăba esecu- 
tivei, care însăși a produs stările actuale 
prin anularea limbei oficiale interne, și 
esecutivei îi incumbă datoria de a astupa 
isvorul din care în tot momentul se pote 
scurge din nou obstrucția representanților 
poporului ceh“....

Cum lucreză adversarii noștri ț
Nu e vorba de stăruințele pe teren 

eminamente politic ale adversarilor lim
bii și naționalității poporelor nema
ghiare, ci de munca lor intensă pe teren 
cultural.

O dovadă palpabilă găsim în privința 
acesta în anuarul „Kulturegylet“-uhu din 
Ungaria-de-nord, a părților țării locuite de 
Slovaci. Acăsta societate de maghiarisare 
administreză un fond de 180,771 cor. ’ In- 
cassările și le-a duplicat de doi ani în- 
coce. Are actualmente 701 membrii fon
datori, 230 pe vieță, 5948 ordinari și aju
tători, cu totul deci 6880 membri.

Anuarul spune, că instituțiile de care 
se servesce societatea pentru a răspândi 
limba maghiară, sunt „kișdedov“-urile, asi- 
lurile de copii, bibliotecele și corurile, 
cari tote funcționeză corăspundetor aștep
tărilor. Societatea subvenționeză și susține 
35 „kisdedov“-uri în cari 1800 de copii 
slovaci sunt crescuți în limba maghiară; 
afară de acesta subvenționăză permanent o 
șcdlă primară și câte-va asiluri.

Din punct de vedere al maghiarisă- 
rii, conducerea societății a dat o deosebită 
atențiune bibliotecelor poporale și reuniu
nilor de cetit și de cântări. A organisat 
16 biblioteci nouă la granița de limbă 
maghiaro-slovacă, stăruind pretutindeni, 
,ca limba maghiară se prindă rădăcini în 
popor.

Der „Kulturegyletu-ul din Ungaria- 
de-nord nu s’a mulțumit a lucra numai 
pe teren cultural. El a desfășurat—spune 
anuarul — o viuă activitate și în contra 
societății germane „Alldeutscher herein", 
participând la mișcarea, ce s’a pus la cale 
nu de mult între șoviniști, ca membrii nu
mitei societății să nu vină în Ungaria. A 
făcut așa-der și politică, deși „kulturegy- 
letiștii" se bat în piept ca fariseii și se 
joră, că ei nu fac politică.

*
Nu ne trece prin gând a disputa 

Maghiarilor dreptul de a-se interesa de 
răspândirea limbei lor, decă acesta se face 
fără păgubirea și strîmtorarea limbilor ne
maghiare. Să o facă, dăr în același timp 
să lase și Nemaghiarilor dreptul firesc, de 
a-șî cultiva limba lor.

Așa ar trebui să fie, însă nu este 
așa. Din chiar datele anuarului amintit 
reiese, că activitatea „Kulturegylet“-ului 
din Ungaria-de-nord, ca și a celui arde
lean, este direct îndreptată în contra Ne
maghiarilor, în tdte direcțiunile. Adi ni
meni nu se mai îndoesce despre acesta și 
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n’o mai negă nici șoviniștii, dat fiind, că 
stat și societate maghiară șî-au pus de 
țintă supremă: maghiarisarea.

Din chipul cum lucrăză adversarii 
noștri am pute să învățăm și noi ceva. 
Pe măsură ce cresc și se întăresc nisuin- 
țele lor de asuprire și contopire, trebue 
să crescă și să se întărescă și lupta nos- 
tră de apărare. La atacurile lor pe teren 
cultural să opunem resistența nostră le
gală pe același teren, sprijinind și ocro
tind cu sfințenie și supreme sforțări insti
tuțiile, cari ne asigură în măsură fie cât 
de minimă limba și naționalitatea. A ne- 
gligea organisarea resistenței și a devia 
din calea singur mântuitdre, ar însămna 

xsă ne subscriem înși-ne sentența de morte 
națională, — căci fără de limbă nu esistă 
nici naționalitate, nici libertate națională.

Adunarea „Asociațiunei“.
Convocare.

In sensul §§-lor 23 și 26 din sta
tute, membrii „ Asociațiunei pentru lite
ratura română și cultura poporului ro
mân'1 se convocă în adunare gene
rali ordinară la Oravița pe cjilele de 
14 și 15 Septemvrie’st. n. 1902.

2) VedI „Statistica din 1750“
3) Vedl G. Schaser, Denkwiirdigkeiten aus 

dem Leben des Freilierrn Samuel v. Brukenthal,
. Hennannstadt. 1848 p. 8 și 12.

Programul adunării este:

Ședința primă. Duminecă în 14 
Septemvrie st. n. 1902, la orele 11 
înainte de ameacjl. Ordinea de cji: 
1. Deschiderea adunării generale. 2. 
Constatarea delegărilor presenți. 3. 
Raport despre activitatea comitetului 
central în anul 1901. 4. Alegerea co- 
misiunilor: a) pentru esaminarea ra
portului general; b) pentru esamina
rea rațiocmiului pe anul 1901 și a 
proiectului de budget pe anul 1903; 
c) pentru înscrierea de membri. 5. 
Propuneri eventuale.

La orele 5 după amecji ședința 
festivă a secțiunilor sciintifice-literare.

Ședința a doua. Luni în 15 Sep
temvrie st. n. 1902, la orele 10 îna
inte de ameacji. Ordinea de cji: 1. 
Rapdrtele comisiunilor. 2. Fixarea 
locului pentru proxima adunare ge 
nerală. 3. Disposifiuni pentru verifi
carea proceselor verbale. 4. închide
rea adunării generale.

Se observă, că eventualele pro
puneri au să fie presentate în scris 
presidiului Asociațiunii (în Sibiiu, 
Str. Morii Nr. 8), cu 8 4^e înainte 
de adunarea generală.

Sibiiu, din ședința comitetului 
central al „Asociațiunii pentru lite
ratura română și cultura poporului 
român", ținută la 16 August 1902.
Dr Alexandru Mocsonyi m. p.

Dr. Iile Beu m. p., 
secretar II.

Lupte înverșunate in Franța.
Scirile ce sosesc din Franța semna

lezi o mare surescitare a spiritelor.
In Bretagne lupta între țărani și ar

mată a luat proporții escepțional de mari 
Populația din localitățile Folgoet, St. 
Meen și Ploudaniel, înarmata cu cose, 
furci, topore s’a postat dinaintea șcdlelor 
congreganiste, împiedecând apropierea au
torităților civile pentru evacuarea localu
rilor. Prefectul a conjurat mulțimea, să 
renunțe la o Jresistență zădarnică. Capii 
țăranilor însă au răspuns: „Murim mai 
bine aci cu toții, de cât să lăsăm călugă
rițele în voia guvernului11.

Resistența a fost mare cu deosebire 
în Ploudaniel. Doi comisari c’un lăcătuș 
și cu gendarmerie s’au presentat înaintea 
porței școJei, unde erau postate două 
compănii de infanterie. Ploia curgea vale. 
Comisarul a cerut deschiderea porții, 
der n’a fost ascultat. *In momentul când 
lăcătușul voia să deschidă porta, țăranii 
din interiorul clădirei îl bombardară. Ță
ranii n’au cedat nici după a doua provo
care a comisarului. Atunci el a dat ordin 
muncitorilor și soldaților să spargă păre- 

tele. Spargerea a fost însă zădărnicită de 
țărani, cari aruncau cu pietri. Locotenen
tul de gendarmi și comisarul au încercat 
să se urce pe zid, țăranii însă i-au alun
gat cu bastone. După aceea țăranii au 
aprins snopi de paie și lemne udate cu 
petrol și au silit pe soldați și muncitori 
să se retragă. Comisarul a mai încercat 
odată să străbată în școlă, der țăranii, 
cari cântau cântări bisericesc!, l’au împie
decat. După o luptă de 2 ore, comisarul 
și muncitorii s’au retras obosiți.

Atitudinea țărănimei a fost estraor- 
dinar de amenințătore în Saint-Meen unde 
resistența a fost condusă de abatele Gay- 
raut. In jurul șcălei țăranii au ridicat ba
ricade. Când subprefectul s’a apropiat de ba
ricade, țăranii au început să strige „Tră- 
ăscă surorile (călugărițele)! Trăiescă li
bertatea!" Țăranii cântau Marseliesa, ca 
să dovedescă, că sunt buni republicani. 
După așteptare de o jumătate oră ge'n- 
darmeria s’a pregătit de atac, în timp ce 
miliția voia să iinpresdre baricadele. O 
mare încăerare se produse atunci. Țăranii 
bombardară pe gendarmi cu pietrii și cu 
bucăți de lemne. O piatră a rănit grav 
la cap pe comisarul Lomont. Gendarmeria 
a început atacul și ocupă un teren de 50 
metri. Abatele Gavraut cerii un armisti
țiu. Când atacul se reîncepu, lupta pe 
stradă isbucni din nou. Din ferestrile șco- 
lei, femeile țăranilor aruncau cu tot felul 
de murdării asupra soldaților. Porta șc<5- 
lei a fost spartă cu securi și abia astfel 
a succes autorității să străbată în școlă 
și să dea cetire decretelor guvernului.

*
După o telegramă din Paris, sesiu

nea ordinară a consiliilor generale din 
întrega Franță, a fost deschisă. Cele mai 
multe consilii au votat adrese de felici
tare guvernului pentru firmitatea cu care 
procedeză contra șcdlelor congreganiste, 
er altele, cu deosebire cele din Vendee și 
Finistere, au protestat cerend redeschide
rea șcdlelor.

Preșeședintele consiliului de miniștri 
Combes, care este și președinte al consi
liului general din Charent-Inferieure, a 
declarat, că se pdte conta pe tot devota
mentul său întru „apărarea" republicei.

Sbuciumările din Franța nu vor con
tribui de loc la întărirea republicei. Regi
mul republican, ori cât ar fi de tare, și 
ori cât de mari represalii ar aplica față 
de „turburători", va eși slăbit din lupta 
acesta înverșunată cu proprii săi cetă
țeni.

Ori cum s’ar judeca situația actuală 
din Franța, un lucru e mai pe sus de 
ori-ce îndoială: țera trece printr’o gravă 
crisă internă, prin mari și seriose sguduiri.

Clerul român în secolul XVIII.
(F i n e).

In sensul decretului adeseori cita't 
din 9 Sept. 1743 și a altora, cari au ema
nat mai târd'U, preoții uniți aveau să capete 
pretutindenea loc de casă parochială Der 
nici aceste porunci nu s’au executat în 
unele părți, pe cum se vede din conscripția 
de la 1750, și ast-fel preoții erau siliți a 
plăti o anumită taxă pentru locul, pe care 
ședeau. Unii plătiau un galben, alții 8 fi. 
unguresc!, alții, pe lângă acești bani, mai 
aveau să dea domnilor și câte o piele de 
vulpe și chiar și contribuție, întocmai ca 
iobagii.

Dotarea clerului unit la 1762 se pdte 
vede din conspectul generalului Buccow 
din 5 Sept, același an. întreg clerul unit 
avea în posesiunea sa agri de ll,728l/2 
galete = circa 5865 jughere, fenațe de 
5916 care de fân = circa 2958 jugăre, vii 
de 385372 vedre de vin, er sesiuni interne 
pentru case parochiale 1726.’) Multe din 
aceste averi în urma revoluției lui Sofronie 
s’au luat din mâna preoților uniți, fără însă 
să le capete cei neuniți.

Pe când clerul unit, în unele părți 
seu de loc, seu numai eu mari greutăți 
putea ajunge la validitarea drepturilor

J) Dr. II. Pușcariu, Documente, I. p. 244—5 

sale, contrarii lui se siliau a-i pune sarcini 
Cât se pdte de mari și de nedrepte.

Pe basa conscripției oficiale a tuturor 
locuitorilor din Transilvania și a averilor 
lor, săvîrșită în anul 1750, când se con- 
scrie și clerul și poporul unit,2) contele 
Gavrilă Bethlen a făcut un nou sistem 
de contribuțiune, care fu Introdus în anul 
1754.3)

Cu ocasiunea acesta dreptul clerului 
unit de a fi scutit de contribuție, prin 
aplicarea nedrdptă a noului sistem de dări, 
devenise aprope ilusoriu. In sensul acestui 
sistem și a decretului împărătesc din 3 
Octomvre 1753, atât preoții romano-cato- 
licî, cât și preoții altor confesiuni recepte 
aveau să fi scutiți de dare numai cu pri
vire la beneficiile parochiale, adecă cu 
privire la porțiunile canonice, der după 
averile lor proprii moștenite de la părinți, 
ori cumpărate, trebuia să plătescă darea, 
și fiind-că preoții uniți în multe părți nu 
aveau porțiuni canonice, trebuia să li-se 
considere ca porțiuni canonice moșiile lor 
proprii și ast-fel acestea aveau să fie scu
tite de dare. In aplicarea acestui principiu 
se făcea însă abus, contrar obiceiului de 
mai înainte, care scutia pe toți preoții 

-uniți, ori câți ar fi fost într’o comună, și 
ori cât de mare ar fi fost moșia unuia 
seu altuia.

Ca să înfunde cât mai mulți preoți 
sub sarcina dării, „manipulanții“ de dare 
diceau, că după ce decretul împărătesei 
Maria Teresia din 9 Septemvre 1743 a 
limitat numărul preoților uniți, nu se pote 
permite, ca într’o comună mare să fie 
scutiți de contribuție mai mult de un 
paroch și doi capelani, într’o comună de 
mijloc mai mult de un paroch și un ca
pelan, și într’o comună mică mai mult de 
un singur paroch. Erau însă comune, cari 
aveau și câte 7 preoți, și ast-fel mulți 
preoți, în contra obiceiului de până atunci, 
cădură sub sarcina dării. Aceiași „mani- 
pulanți" cu privire la moșiile proprii ale 
preoților făcură restricțiunea, că moșia 
care trece peste nouă gălete și patru cară 
de fân, are să fie taxată cu dare în contra 
obiceiului de mai înainte, după care ori 
cât de mare ar fi fost moșia, ea nu era 
taxată cu dare. Preoților uniți le cădea 
greu aceste restricțiuni, mai vârtos, că 
vedeau, că în districtul Halmagiului, făcut 
părtaș privilegiilor ilirice, preoții neuniți în 
sensul rescriptului împărătesei din 8 Oc- 
tomvrie 1755, nu plătiau nici dare, nici 
decime, er preoților latini împerătesa prin 
decretul din 21 Ianuarie 1755 le făcuse 
favorul, ca nu numai porțiunile canonice, 
ci și moșiile lor proprii se fie sczdite de 
dare, decă venitul acestora nu trece preste 
200 fi. Renensi. Afară de aceea erau mulți 
preoți bătrâni cari nu mai puteau funcționa, 
și acuma ajunseră la adâncile lor bătrâ
nețe să plătescă dare în contra obiceiului 
anterior împreună chiar și cu acei fiii ai 
lor, cu cari trăiau într’o casă și la o masă. 
Asemenea erau forte multe văduve de 
preoți, cari scutite fiind mai înainte, acum 
se vedeau supuse unor dări grele.

Preoții uniți nu se puteau de loc 
acomoda împrejurărilor schimbate în de- 
favorul lor și în favorul preoților celor
lalte confesiuni din țeră, și ast fel mulți 
dinți e ei nu plăteau ceea ce li-se părea a 
fi o nedreptate. Executorii de dare se 
aruncau deci asupra lor, îi legau. îi băteau 
îi chinuiau și îi batjocoriau preste ori ce 
închipuire. Preoții asupriți alergau în tote 
părțile pe la diregătoriile țârei se-și caute 
dreptate și scut, și pe timpul cât pribegiau, 
bisericele rămâneau fără de slujbă și cre
dincioșii fără de taine și mângâierile re- 
ligiunei. Tot așa pățiră și celelalte fețe 
bisericesc!. In sensul decretului împără
tesc din 3 Octomvre 1753 cantorii, clo
potarii, feții (crisnicii, sacristanii), învăță
torii, cari mai înainte erau scutiți și de 
darea (taxa) capului și de contribuțiune 
după moșiile lor proprii, aveau să fie scu
tiți și mai departe de darea capului, și de 
contribuția după pământurile bisericescl, 

ce pote le aveau în folosință, der după 
moșiile proprii trebuiau se plătescă dare. 
Și fiind-că erau de tot rare acele fețe bi
sericesc!, cari să fi avut în folosință moșii 
bisericescl, mai toți cantorii, clopotarii, 
feții și învățătorii cădură sub sarcina dării.

Era o nemulțumire generală în Cler 
pentru acesta situație insuportabilă. La
crimile și suspinele preoților celorlalte 
fețe bisericescl trebuiau să misce inima 
archiereului lor, care prin representațiuni 
energice și pline de espresiuni vii de du
rere cerea alinare, când dela guvern, când 
dela tesaurariat, când dela împărătesa. 
După multe tratări în fine episcopul ajunse 
de acord cu guvernul în ce privesce nu
mărul preoților, ce trebuiau se se scutescă 
de dare în fie-care comună, și proiectul 
relativ fu așternut împărătesei. Acesta 
prin decretul din 20 Decemvrie 1757 sta
tor! în fie-care comună numărul preoților 
scutiți de contribuție. Der deși în urma 
acestei hotărîri mai înalte scutirea se es- 
tindea la mai mulți preoți, decât se sta- 
torise în decretul împărătesei din 9 Sep
temvrie 1743, totuși mai rămâneau încă 
mulți preoți supranumerarî. Episcopul, ca 
să-i scutescă și pe aceștia măcar de taxa 
capului, i-a rânduit să fie învățători, can
tori, feți. Și fiind-că erau și sate, cari nu 
aveau nici un preot, de ore ce nu aveau 
intravilane, pe care se-i așede, episcopul 
dispuse, ca unii din preoții supranumerarî 
din comunele vecine să slujescă la astfel 
de sate, ca pe calea acesta să-i potă scuti 
de dare.

La aceste suferințe se adăugau al
tele de tot soiul. Domnii de păment se 
făceau ei înșiși judecători asupra perso- 
nelor, cari voiau să se preoțescă, că ore 
au acelea cualificațiunea de lipsă la ca
riera acesta, ori ba. De multe-orî nu se 
respecta privilegiul forului, în sensul că
ruia preoții aveau să fie judecați de fo
rurile ecclesiastice și nu de cele civile. 
Judecătorii civili tratau preoții, ca pe 
cele mai de jos animale, numindu-i câni 
și pui de câni. La o simplă bănuială pre
oții, în contra privilegiului citat, .erau 
prinși, legați și tirîți publice pe stradă și 
aruncați în temniță, cu un cuvânt se fă
cea tot ce era cu putință pentru nimici
rea bisericei unite, ca nu cumva prin ea 
să ajungă și Românii la ceva bine.

La tote acestea s’a mai adausresbo- 
iul dintre frații de un sânge, provocat de 
lăcomia Sârbilor, Grecilor și de ura con
fesiunilor acatolice, pentru ca preoții uniți 
să fie calumniați, aruncați între hotare, 
scoși din casele lor în timp de iernă cu 
femeile și pruncii lor, despoiați, bătuți, 
chinuiți și maltratați în tot chipul.

Cine să se mire după tote acestea 
suferințe adeverite cu sute de acte, că 
biserica unită a fost aprope nimicită pe 
timpul episcopului Aron? seu cine să nu 
se mire, că a mai rămas în viață și s’a 
recules pe încetul din nou?

Regele Carol și chestiunea evreescă.
Pairului „Neue Fr. Presse" i-se telegrafiez^ 

din Berlin :
„Regele Carol a primit în timpul din 

urmă în audiență particulară pe doi Evrei 
fruntași. Cu amândoi s’a întreținut asupra 
situației Evreilor din regatul său. Marco 
Mendel, un exporter de frunte din Galați, 
a zugrăvit regelui situația tristă a Evrei
lor din acest oraș și a arătat tot-dată pe
ricolele, ce ar resulta pentru orașul Iași, 
decă emigrările ar continua. Regele a apro
bat modul acesta de a aprecia situația și 
a rugat pe acel comerciant, de a face 
tot posibilul, ca se împedece emigrările 
Evreilor.

„O importanță și mai mare are primi
rea marelui rabin din Londra Dr. Gasler, un 
savant de prima forță, care înainte de 15 ani, 
de și Român (sic) de nascere, a fost espulsat 
din România, fiind-că a luat apărarea co
religionarilor săi. Acest Român (sic) a re
ferat regelui despre situația desperată a 
Evreilor români (!), cărora nu le-a rămas 
alta, decât să emigreze. Regele a răspuns, 
că emigrările au urmări nefavorabile atât 
pentru Evrei, cât și pentru Români. La 
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acesta Dr. Gaster a replicat, că nu este 
alt mijloc pentru împedecarea emigrărilor, 
decât îndulcirea legilor aduse contra Evrei
lor. In special ar trebui abrogată legea 
espulsărilor, er comunitățile ar trebui să 
obțină permisiunea de a se organisa. Aces
tea le-a recunoscut regele de juste și 
apoi a adaogat textual : „Sper, că decă 
veți visita țera peste doi seu trei ani, veți 
găsi aici o altă situației

Suntem siguri, că corespondentul 
<jiarului evreesc și-a presentat dorința sa 
drept realitate, interpretând cuvintele re
gelui în favorul 'aspirațiunilor sale. Căci 
opiniunea generală a tuturor factorilor 
normativi în România este tocmai, că e 
timpul suprem de a apăra moștenirea ro
mână prin măsuri restrictive față cu stră
inii și nu de a deschide porți largi pen
tru aservirea țării

SOIRILE D1LE1.
8 (21) August.

Punerea pietrii fundamentale la 
catedrala din Sibiiu. Luni 18 Aug. n., 
s’a făcut cu deosebită solemnitate cere
monialul punerii pietrii fundamentale la 
catedrala gr. or. română din Sibiiu, a că
rei zidire s’a început prin acesta. Ceremo
nialului i-a premes celebrarea sfintei li
turghii la biserica din suburbiul Iosefin, 
unde a pontificat I. P. S. Sa metropolitul 
I. MeUanu, asistat de asesorii M. Voileanu, 
Dr. R. Roșea, protopop I. Papiu, archi- 
diaconul Dera. Câmpeanu. La orele 10'/4 
cortegiul a plecat din residența metropo
litană, corul intonând „Bine ești cuvântat 
Christose Dumnezeul nostruu. Ajunși la 
destinație, se face sfințirea apei după care 
I. P. S. Sa ține o vorbire oeasională 
emoționată și oetesce literile comemora
tive. Atât vorbirea Metropolitului, cât și 
literile comemorative le vom publica în 
numărul de Duminecă.

Șovinism la congresul din Agria 
al pompierilor. Dumineca trecută s’a ți
nut în Agria (Eger) congresul XV al so
cietății pompierilor din Ungaria. La acest 
congres s’au dus, ca representanți de ai 
pompierilor din Brașov, domnii Schuster, 
Schwecht, Jobi, Glockner, er din Preșmer 
d-1 Binder. Colegii maghiari se uitau chio- 
rîș la pompierii sași, cum de au îndrăsnit 
a-se presenta cu inițialele F. F. (Freiwil- 
lige Feuerwehr) pe pept și nu cu O. T. 
țOnkentes tuzolto). Amabilii colegi s’au 
■năpustit asupra Sașilor, voind să le rupă 
'însemnele cu inscripția germană. Numai 
grație intervenției pompierilor din Agria 
s’a evitat un scandal și mai mare.— „Kr. 
Ztg.“ își esprimă speranța, că președintele, 
d-1 Schuster va lua măsurile necesare, 
pentru a obține satisfacția cuvenită pentru 
insulta din Agria. — Precum se vede, șo- 
viniștii nu lasă să trecă nici o ocasiune 
pentru a demonstra contra compatrioților 
fior de altă limbă.

Noul protopop al Clușiului. Con- 
Aistorul archidiecesan din Blașiu a numit 
pe d-1 Dr.. Eliă Daianu de protopop în Clușiu 
D-1 Daianu a fost pănă acuma profesor 
la facultatea de teologie din Blașiu și 
profesor auxiliar la gimnasiul din același 
oraș. Noul protopop s’a distins pe terenul 
literar și e cunoscut ca om activ, sobru 
jși bun predicator. Numirea sa va fi în
tâmpinată de sigur în districtul protopo- 
pesc al Clușiului cu satisfacțiune.

Un ajutor de judecător — dat în 
judecată pentru agitație. Au trecut mai 
multe luni, de când am adus scirea, că 
ajutorul de judecător (subjude) d-1 Chilbea 
■din Câmpeni a fost suspendat și dat în 
■judecată, fiind-că a avut o altercație cu 
șeful său, d-1 judecător Budowsky. Mo
tivul altercației, cum spuneam atunci, a 
fost, fiind-că d-1 Budowsky l’a chemat pe 
■Chilbea la oficiu într’o di, când Românii 
având o mare sărbătore, d-1 Chilbea a 
credut, că e în drept să prăsnuiescă acea 
sărbătore, ca bun creștin. D-1 Chilbea a 
■fost dat în judecată, pe motiv, că ar fi 
întrebuințat cuvinte agitatorice în potriva 
■constituției ungare. Cercetarea a condus’o 

judecătorul Borzsovai de la tribunalul din 
Turda. In luna Iunie s’a judecat acest 
proces și d-1 Chilbea a fost achitat. Pro
curorul însă a făcut recurs contra sen
tinței de achitare și afacerea să află ac
tualmente, după-cum ni-se comunică, la 
curtea de apel. Este caracteristic în felul 
său un proces, ca acesta, în care un ju
decător, chemat a împărți singur drep
tatea, este dat în judecată — pentru 
agitație.

Accidentul de tren dela Cerep- 
căuț. Cetim în „Deșteptarea11 din Cernăuți: 
Un trist accident de tren s’a întâmplat pe 
linia liberă a căii ferate Suceava-Cer- 
năuțl, lângă stațiunea Cerepcăuț. Trenul 
de persone Nr. 314, ce plecă la 6'20 ore 
din Ițcanî, a plecat Vineri sera ca de 
obiceiti din Suceva cu viteză normală. 
Ajuns pe linie între stațiunile Ruda și 
Cerepcăuț, trenul din causă necunoscută 
pănă în moment, ,a deraiat. Opt vagone 
de persone, vagonul de serviciu, apoi va
gonul ambulanței poștale și un vagon de 
tren accelerat, ce a fost atașat acestui 
tren, au fost răsturnate. Dintre personalul 
trenului și persdnele ce călătoreau, două 
persone au fost greu rănite, constatân- 
du-se la ele fracturi de ose, 15 persăne 
au fost ușor contusionate. Medicul căilor 
ferate din Hliboka a fost citat imediat la 
fața locului, a sosit în 30 minute și a dat 
primele ajutore celor răniți. Cu un tren 
special au sosit din Cernăuți patru medici, 
cari au dat îngrijirile necesare celor ră
niți. Pasagerii au fost transportați cu un 
tren special spre Cernăuți. întreruperea 
pe linie va dura vr'o 60 de 6re. Circulația 
trenurilor de-ocamdată se face cu trans- 
bordarea călătorilor în locul deraiării tre
nului.

împușcarea uimi Român din Ho- 
inorod. In diua de 19 August pe la orele 
6 p. m. un Român din Homorod se în
torcea de la tîrgul din Barot, unde cum
părase nisce vite. Intre Agustin și Racoș, 
voind să trecă pe podul de peste Olt al liniei 
ferate, cantonierul a vrut să-l oprescă. Româ
nul,nevoind probabil a da ascultare avertis
mentului, cantonierul a întrat în canton, 
de unde aducând o pușcă a rănit cu o 
împușcătură pe una din vite la piciore. 
Românul năcăjit de acostă faptă brutală a 
cantonierului, l'a întrebat, că de ce îi îm
pușcă vitele și că mai bine se-1 fi îm
pușcat pe el, decât pe bou. „Stai, că te 
împușc și pe tine", ar fi răspuns canto
nierul, și cu acesta a culcat la pământ cu 
o împușcătură pe Român. Erî, în 20 Au
gust, a eșit o comisiune din Sighișdra în 
anchetă la fața locului și a făcut autopsia 
cadavrului, care a fost transportat la Ho
morod. Pasagerii de pe calea ferată, co
mentau eri viu acest incident.

—Nouă ni-se pare, că fapta cantonie
rului este din cele mai grave și reclamă o 
investigație seriosă, din care decă va re- 
sulta vinovăția lui, trebue să fie pedepits 
în mod esemplar. Mereu se scrie prin 
diare despre vărsări de sânge comise de 
jandarmi, acuma să și fi luat nasul la 
purtare și cantonierii căilor ferate? (5re 
cetățenii să nu mai fie acuma siguri de viața 
lor și a vitelor lor nici din partea slugi- 
torilor de la căile ferate?

Generali buri îii Anglia. Trei dintre 
cei mai viteji generali ai Burilor, Botha, 
Dewet și Delarey au petrecut câte-va <jile 
în Londra, unde au fost sărbătoriți din 
partea populației într’un mod escepțional 
de simpatic.

Ei au sosit tocmai în diua, când s’a 
făcut marea revistă a flotelor englese, la 
care au fost invitați să asiste. Cei trei 
generali au refusat de a participa, fapt, 
care a produs sensație pretutindeni în An
glia, ba chiar și în străinătate. Botha, De- 
wett și Delarey s’a dus cu tote acestea în 
Gowes, unde au fost primiți de regele 
Eduard. Primirea, ce le-a făcut’o regele, 
a fost cordială. Regele i-a întâmpinat pe 
bordul yachtului său și a strîns mâna fie
căruia din ei. După o scurtă convorbire 
li-s’a împărtășit, că regina și prințesa Vic
toria ar vre să-i vadă. Generalii s’au dus 
îndată la regina. — Din Londra generalii 

au plecat la Rotterdam, 'de unde s’au dus 
să visiteze pe Kriiger, și să asiste la în
mormântarea generalului Lucas Meyer. Ei 
au sosit alaltăeri în Haga, unde au fost 
primiți cu mare entusiasm.

Uii incident în tren. Eri, în 20 Au
gust, călătorea cu trenul de persone un 
German, care avea bilet de la Budapesta 
pănă la Predeal. La Sighișdra conduc
torul observă, că biletul nu e în regulă, 
deorece data lui era mai veche, așa că 
nu mai era valabil pentru acel tren. Pa
sagerul se justifica, jurând pe tot ce are 
mai sfânt, că nu s’a dat jos nicăirl, așa că 
nu înțelege de ce să nu fie valabil biletul 
lui tocmai la Sighișdra, când pe tdtă linia 
nimeni nu i-a făcut nici o observație. în
țelegerea între pasager și conductor și 
șeful de tren era fărte anevoiosă, deorece 
pasagerul nu scia, de cât nemțesee, er 
amploiații nu vorbiau de cât unguresce. 
Tote' justificările și jurămintele pasage
rului n’au folosit nimic. El era amenințat, 
că va fi dat jos din tren, decă nu va 
plăti amenda de 10 corone, care mai târ
ziu fu urcată de un amploiat superior 
încă cu 5 corone și agravată cu disposiția 
de a se da jos la Brașov, cu tote că bi
letul era păna la Predeal. — Acest in
cident ni-l’a comunicat un amic al nostru, 
care a fost martor la acel incident penibil 
și s’a înduioșat de năcasul pasagerului, 
despre care avea convingerea, că a fost 
năpăstuit pe nedreptul.

Logodnă. D-1 Aureliu Bugnariu în
vățător în Mica, s’a logodit cu d-șora Ro
zalia Bocoșia din Salathiu.

Aspiranți de ofițeri români. Intre cei 
40 elevi absolvenți aișcolei militare din Si
biiu, sunt în anul acesta și următorii Ro
mâni locțiitori de ofițeri; Pompeiu Andrea 
(primul în curs) din Ighiu, Sim. Lateș, 
Șerbeni, G. Munteanu, Sinte, Ovid Ivașcu, 
Abrud; I. Albon, Dostat, Nicolae Mărgi- 
neanu, Sighișora, Traian Popa, Șinca-nouă, 
Moise Riscuția, Rișculița, Valeriu Șandor 
de Vișt, Belgrad; Stefan Turtureanu. Ho- 
rodnicul-de-sus, Em. David, Sebeș, Alec- 
sandru Maniu, Ucea-de-jos, I. Posmușian, 
Ragla.

Grațieri. Diarul „Berliner Tageb]attu 
află din Petersburg, că Țarul Nicolae a 
iscălit noul decret prin care se grațieză 
toți studenții condamnați pentru desordi- 
nele din Februarie trecut. De asemenea 
au fost liberați și o sută dintre condam
nării la cinci ani în Siberia. Toți vor 
pute să-și reia studiile universitare.

Representallunile kineniatografice, 
cari au atras pănă acuma un număros 
public la „Casa de tir“, vor continua de 
astădi începând la hotelul „Pomul verde'1. 
Intrarea 30 cr. (60 bani). începutul la 
orele 8 sera.

S’a aflat un câne (găinar) pe drumul 
ce duce din Nou spre Brașov. Cânele se 
află de present în Satulung (Hosszufalu) 
Nr. casei 838.

Ce e bun, nu e scump. Se atrage 
atențiunea on. public străin, că la cumpă
răturile ce le face, să aibă în vedere firma 
M. L. Laszlo succesor luliu Popp, târgu 
Inului 29. Piața Francisc losif, unde se 
vînd cu prețuri reduse toți articulii de 
Seson.

Instalarea noului protopop în 
Ibașfalău.>

lbașfal&u, 19 August 1902.
Astădi a avut loc în biserica gr. cat. 

de aici instalarea noului protopop George 
Simu, despre care vă raportez urmă- 
torele:

Dimineță la orele 9 s’a celebrat sf. 
liturghie de cătră d-1 protopop al Media
șului, loan Moldovanu, ca delegat al ar- 
chiepiscopului și metropolitului din Blașiii, 
încunjurat de numeroși preoți ai distric
tului protopopesc. Cântările le-a esecutat 
corul mixt din localitate sub conducerea 
d-lui învățător loan Sighișoreanu, alter
nând cu corul mixt din Valdhid, instruit 
de parochul de acolo d-1 Teodor Borza.

D-1 delegat archiepiscopesc a rostit 
la sfirșitul liturghiei o frumăsă predică 
despre sublima vocațiune a preotului și 
cetind decretele respective prin cari se 
numesce d-1 Gheorghe Simu de paroch al 
Ibașfalăului și protopop al districtului cu 
același nume, recomandă pe noul protopop 
credincioșilor.

După d-1 protopop al Mediașului a 
luat cuvântul noul protopop al Ibașfalău- 
lui, relevând în cuvinte alese legăturile, 
ce trebue să unăscă pe păstorul sufletesc 
cu credincioșii săi.

După acestea s’a oficiat un părăstas 
pentru odihna sufletului repausatului pro
topop Câmpeanu, care șî-acâștigat merite 
neperităre pentru parochia Ibașfalăului și 
în special pentru zidirea bisericei de aici, 
care s’a sfințit înainte de asta cu trei ani, 
căci mai ’nainte credincioșii din Ibașfalău 
n’aveau biserică, ci numai un oratoriu. In 
ochii celor de față am vădut lacrămi de 
jale, vărsate în amintirea vrednicului lor 
paroch și protopop, care înainte cu un an 
s’a mutat dintre cei vii.

După ceremonia bisericescă s’a dat 
în casele parochiale un banchet, servit 
prin îngrijirea și ostenela văduvei proto- 
popese Câmpeanu.

La acest banchet s’au pronunțat 
mai multe toaste, dintre cari primul a 
fost în sănătatea Esc. Sale metropolitului 
Dr. Victor Mihalyi.

Preotul septuagener T. Borza din 
Valdhid a rostit un frumos toast în ver
suri improvisate.

Dintre cei-ce au asistat la înălțăto- 
rea solemnitate a instalării noului pro
topop, mi-am notat următărele persăne:

D-na protopopesă văduvă Câmpeanu 
cu d-sorele Clementina, Susana și Otilia, 
d-na căpitan Șoldea, n. Câmpeanu, d-na 
Dr. Negruțiu din Blașiu, d-na Szmigelszki, 
n. Căluțiu, Ibașfalău, d-șărele Silvia și Ve- 
turia Negruț din Blașiu.

Domnii: loan Moldovanu, protopopul 
Mediașului, Ioan F. Negruț, profesor și Dr. 
Emil F. Negruț, medic, în Blașiă, Octa
vian Szmigelszki, profesor la gimnasiul de 
stat din Ibașfalău, Orosan, preot gr. or. 
în St. Iacobu de Mureș, Simu, preot în 
Uiora, lanza, primar în BlașiQ, N. Galea, 
preot în Hundorf, T. Borza, preot în Vald
hid, N. Roman, preot în Ernea, Gheorghe 
Vamoș, preot în Gyakos, Ștefan Secetă, 
preot în Șaroș, D. Paul, director de can
celarie la tribunalul din Ibașfalău, Augustin 
Paul, publicist, Brașov, Tătaru, notar pens, 
la tribunalul din Ibașfalău, Dr. Roman, 
candidat de advocat, Alexandru Morariu, 
când, de advocat, luliu Morariu, student 
în drept, Moldovanu, absolvent în drept, 
T. Petri, învățător în Hundorf, Gavril Bo- 
zoșanu, învățător în Biertan, Bleahu, stud, 
univ. etc.

Noul paroch și protopop al Ibașfa- 
lăului este cunoscut în cercuri largi ca 
scriitor poporal, așa că districtul protopo
pesc al Ibașfalăului, compus din 17 pa- 
rochii, nu se pote decât felicita, de achi- 
siția norocăsă, ce a făcut’o prin numirea 
d-sale la acest post.

Rep.

Sosiți în Bnișov.
Pe <Jiua de 19 August 1902.

H. Europa.- Korbăsz, Viena; Fuchs. Fraga; 
Schwarz, Pesta; D-na Hertz, Lunpart, Heilpern, 
Fermo, BucurescI; Anastasiu, T.-Severin, Papa- 
nicolescu, Djuvara, Duca, Brăila.

H Orient: Fiiipescu. Caransebeș; Geor- 
( gescu, Pesta; Rădulescu, Nachbar, BucurescI; 
, Zittrer, Brăila ; Aburel, T.-Ocna.

H. Grand: Turcsânyi, Pesta; Pataki, 
Clușiii ; D-na Einhorn, BucurescI; Licreanu, Plo- 
iesfl; Zaharie, Bușteni; Cohen, Sinaia; Tocilescu, 
profesor, BucurescI.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 19 August n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/0................... 121 30
Renta de corone ung. 4% • • • 9S> —
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 • D9.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.80 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • • 97.70 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.— 
Impr. ung. cu premii....................203.—
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 40 
Renta de argint austr.........................101.75
Renta de hârtie austr........................ 101.60
Renta de aur austr................................ 121.65
Losuri din 1860.................................. 152.40
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 85
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 730.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 687.—

deja prescrise de aceea, pentru a-se 
induce dările în colele sâu cărtice
lele de dare a fie-cărui contribuabil, 
să provbcă toți contribuabilii comu
nei orășenesc! Brassb a-ș! presenta 
la acest oficiîi de dare orășenesc 
colele seu cărticelele lor de dare în 
timpul dela 16 pănă la 30 August 
a. c. Provocăm pe contribuabil! să 
nu întrelase aeestă presentare, căci 
cei negligent! vor fi pedepsiți.

Brasso, în August 1902.
Nr. 629 3—8 Perceptoratul orășenesc

237-19(2
vegrh szâm.

ARVERESI HIRDETMENY.
Napoleondoril...................................... 19 06
Mărci imperiale germane . . . 117.02'/2
London vista.............. 239.72'/2
Paris vista................... 95.15
Bente austr. 4% de cordne . . 100.10
Note italiene.................. 94.25

Scris fonc. Albina 5% 101,— , 102.—

Cursul pieței Brașov.
Din 20 August n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.80 „ 18.88
Napoleond’orl. Tî 19.04 „ 19.07
G-albeni T 11.20 „ 10.30
Ruble RusescI n 2.54 „ —.—
M&rcl germane n 117.25 „
Lire turcescl • 21.40 „ 21.50

Nr. 6249-902. 

PUBLICAȚIUNE. 
referităre la consemnările pentru statorirea 
dării de căștig cl. III a aruncului general 
asupra dării de venit și a taxelor pentru 

liberarea de miliție pe anul 1902.

Se face cunoscut, că Direcțiunea 
financiară reg. ung. din loc a pre 
gătit și ne-a și trimis spre publicare 
consemnările pentru statorirea dărilor pe 
1902, consemnate mai jos, anume:

a) consemnările pentru darea de 
câștig cl. III cu Nr 31 500—1902, 
lângă care sunt puse și contribuirile 
pentru fondul bolnavilor din țară;

i) consemnările arunculni ge
neral după darea de venit cu Nr. 
14673—1902; în fine,

c) consemnările taxelor pentru 
liberarea de miliție.

Tote acestea consemnări se află 
espuse în localul perceptoratului 
orășenesc, unde fie-care contribuabil 
le pbte lua în vedere timp de 8 (jiîe, 
adecă dela 16 pană la 23 August 1902, 
Totdeauna înainte de amiacp dela 
8—12 oare.

Eventuale reclamatiunî în con
tra aruncului general după darea 
de venit și in contra taxei pentru 
liberarea de miliție sunt a-se pre
santa la subscrisul oficiu în timp 
de 8 dile, adecă pană la 23 August 
a. c. adresate cătră Comitetul ad
ministrativ al Comitatului Brasso.

Acest termin de reclamatiune 
are valore pentru toți acei contribuabili, 
cari în anul precedent deja au fost su
puși aruncului general după darea de 
venit seu taxei pentru liberarea de 
miliție.

Er acele părți, cari în anul cu
rent sunt taxați pentru prima-oară de-a 
plăti aruncul general după darea de 
venit, au se și înainteze reelamațiu- 
îiile la comitetul administrativ comitatens 
și privitor la taxele de liberare dela 
mi ițiă la direcțiunea financiară reg. 
ung. în termin de 15 Ți le, dela data 
ins rierei aruncului general, sâu pen
tru eliberarea de miliție in cărtice
lele pentru taxă militară.

Reclamațiimile în contra dării 
de venit cl. III sunt supuse termi- 
nelor fixate în §§-ii 26 și 27 ai art. 
de lege XLIV din 1882.

După-ce in modul acesta pe 
anul 1902 tote soiurile de dare sunt

Alulirt birosâgi vâgrehajto az 
1881. evi LX. t-cz. 102. §-a ertelmâ- 
ben ezennel kbzhirre teszi, hogv a 
brassoi kir. jărâsbirosâg 1902 evi V. 
Sp. I. 610/3 sz. vcgzâse kovetkejztâ- 
ben, Dr Mosoiu Jâuos îigyvâd âltal 
kăpviselt Szirbu Demeter bras-oi la- 
kos javâra Boâr Jozsef brassoi lakos 
ellen 130 kor. s jâr. erejeig 1901 âvi 
âprilis ho 10-en foganatositott kiele- 
gitesi vegrehajtâs utjân lefoglalt âs 
2204 korra becsiîlt kbvetkezo ingo- 
sâgok u. m: hâzi but- rok, koveteles 
nyilvânos ârverăsen elatadnak.

Mely ârveresnek a brassoi kir. 
jărâsbirosâg 1902 ie vi V. 496/4 szâmu 
vegzese folytân 100 kor. tokekbve- 
teles, ennek 1902 evi augusztus hb 
10-dik napjâtol jâto 5% kamatai 
Brassobau, Vâr-uteza 41. sz. alatti 
Liâzban alperes lakâsân leendb esz- 
kOzlesăre 1802 'k evi Augusztus ho 28- 
dik napjânak deleldtti 9 orâja hatâr- 
idoiil kituzetik 6s ahhoz a venni 
szăndekozok ezennel oly megjegy 
vessel hivatnak meg, hogy az crm- 
tett ingosâgok ezen ârverăsen az 
1881 evi LX. t.-cz. 107. âs 108 §-ai 
ertelmeben kâszpânzfizetes mellett a 
legtobbet igârânek sztikseg eseten 
becsâron aiul is el fognak adatni.

Amenuyiben az elâtvetezendo 
ingdsăgokat mâsok is le es felulfog- 
laltattâk es azokra kielegitesi jogo.t 
nyertek volna. ezen ârveres az 1881 
âvi LX. t.-cz. 120. § ertelmeben ezek 
javâra is elrendeltetik.

Kelt Brasso ban, 1902 evi au
gusztus ho I5-ik napjân.

K almâr,
1 —1.633. kir. bir. vghjtd.

In atențiunea on. Părinți!
Domna B. Obert primesce 

5—6 fetițe pe lângă totă 
întreținerea cu prețul cel 
mai moderat.

Cu deosebită stimă

B. Obert.
Strada Orfanilor nr. 10.

De închiriat
este dela 1 Octomvre st. n 1902,

o locuință frumosă
5

cu cinci odăi de locuit, tbte cătră 
stradă, o bucătărie, cămară, piv
niță etc în —

<> strada Caterinci nr. 17, ș
aprope de piață.

In form ați un! tot acolo, la pro
prietarul casei.

(iW” „Gazeta Transilvaniei“ 
cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la Eremias Nepoții.
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ANUNȚ.
Cu diua de adl punem în circulație cea mai 

renumită și plăcută apă minerală 

jj-E E P ft T IM
provenită din isvorul „Bathori“ din Kăszon-lmper, 
în stare cât se pote mai prospâtă.

Profesorul de universitate SSr. HSela Lengyel se espri- 
astfel:
„Isvorul din Kâszon-Imper „Repati11 dă o apă alcalin

acidă de tot escelentă, care prin composițiunea ei chemică 
fericită, precum și în urma conținutului estraordinar de acid- 
carbonic, formâză o specialitate de apă minerală din 
cele mai escelente și merită dec! de a fi de aprope apre
ciată. “

Profesorul lîr. Sigismund Puțjesz tpee:
„Confirm, cum că apa minerală „Repati“ s’a întrebuințat 

de mine cu bun succes la vindecarea de afecțiuni 
lice ale membranelor mucose.

Profesorul Or. Wilhelm Ilanko se esprimă
„Apa minerală „Hepati“ este nu numai o apă

de beut, ci este tot-odată o apă vinde cătbre, de efect 
neprețuit, și pbte concura în orl-ce privință cu apa scumpă 
importată din Boemia, numită apă de Krondorf."

c a t a r a-

astfel: 
escelenfă

Depositul principal se află 
fe’' în Târgul boilor nr. 4. rem 

Administrația isvorului e în Kăszon-lmper. 
16-25.(593)

In atențiunea proprietarilor de pământ!
„Eliberarea pământului de greunament.

„întreprindere de Crediț-Hipetecar“
este titlul unui institut ce s’a înființat cu scopul de a da 
siune proprietarilor de pământuri se p<5t.ă ajunge la 
prvimuturi ieftine și pe lângă condițiunile cele 
favorabile.

Acest institut dă împrumuturi pe pămMurî ori și unde

oca- 
î ra
mai

Interesele cu auiortisarea capitalului cu tot fac mai puțin 
la băncile miel, numai interesele simple.
Favorul cel mai deosebit și de neprețuit este, că CU înce

tarea din viață a debitorului, suma împrumutată se șterge de 
pe pământul hipotecat, er’ ratele plătite în amorUsareâ capitalului 
se restiîuesc numai decât în bani gata.

Cu modalitatea împrumuturilor acestora, proprietarul unui 
pământ ajunge la ban! ieftini și este sigur că ori și când ar 
înceta din viață, pământul rămâne liber de greunameut, iar’ 
erecții mai capătă si bani gata.

Recomandăm tuturor acelor proprietăți de pământuri, car! 
au lipsă de bani se se folosesc ă de favorul acesta.

Pe pământuri car! sunt hipotecate la alte institute încă se 
dau împrumuturi plătindu-se din suma împrumutată datoria 
veche ia. respectivul institut.

La cereri de împrumuturi se recere copia cărților funduare 
și foia catastrală.

Prosjtecte detailate en înfornttlțlnnile necesare se trimit 
I» cerere, Jie lâmg-ă trimiterea die mărci poștale în vaiere tie una 
coronă pentru porto poștal.

Cererile sunt, a se adresa la :

„hatreprindereS «Se Credit Wpotecar, Eliberarea 
pămentului de greunam£ntA

în Ssbiiu (N. Szeben) strada Bruckenthal 36.
7—10.(612)

ca

ă
x șl

Premunerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și re- 
înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.

Domnii abonenți s6 binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca. 
espedarea s<5 li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se aboneză din nou s6 binevoiască a scrie adresa lă
murit și să arete și posta ultimă. „GHZ Tranv.

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.


