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Congregația din Brașov.
(Adresa dela Pojun.)

Brașov, 30 Octomvrie.

N’a trecut un an și jumătate, 
de când cu adresa Secuilor în ces- 
tiunea modificărei legei naționalită
ților, și etă că sala vechiului Sfat 
din piața Brașovului a răsunat din 
nou de accentele de indignare ale 
majorității covîrșitdre a acestui co
mitat de naționalități în fața pasului 
celor dela Pojun, cari au reînoit în
cercările dușmănose esistenței amin
titei legi.

A fost o discusiune viuă și se- 
ridsă, ce a durat patru 6re întregi 
și, putem cjice, c’a avut efectul de a 
caracterisa în tote direcțiunile pe 
deplin situația de aeji.

Patru propuneri s’au făcut din 
patru părți congregației cu privire 
la resolvarea adresei comitatului 
Pojun. Prima propunere a fost aceea 
a comisiunei permanente, care în 
urmă a și fost primită cu majori
tate. Ea dice:

„Congregația își esprimă părerea 
sa de rău, că prin adresa comitatu
lui Pojun s’au atacat din nou drep
turile sfinte ale naționalităților; tot
odată congregația însărcinăză pe 
vice-șpan, ca printr’o representațiune 
să roge pe ministrul de interne de-a 
lua măsurile necesare, pentru-ca în 
viitor să fie esecutată fie-care dis- 
posiție a legei naționalităților1*.

Acesta propunere, făcută în nu
mita comisiune de deputatul Lurtz, 
a dat prilegiă la desbaterea ce a 
urmat.

Mai întâiei a vorbit preotul ma
ghiar Iuliu Moor în ton liniștit, d’_ 
cend că nu consideră oportună adre
sa comitatului Pojun și că e con
vins, că guvernul nu va admite 
modificarea legei naționalităților.

După Moor a luat cuvântul de
putatul Dr. Carol Lurtz, motivând 
și apărând propunerea comisiunei 
permanente într’un discurs, care a 
fost ascultat cu mare interes și 
aprobat de Sașî și Români. După 
aceea a debutat în favorul propu- 
nerei dela Pojun și al nisuințelor 
șoviniste Dr. Zakarias atacând vehe
ment naționalitățile ■

Cuvântările de mai sus le vom 
aduce mai pe larg în numărul ur
mător al foiei nostre. Astăcți dăm 
un resumat amănunțit al discursului 
d-lui Dr. A. Mureșianu, care a 
presentat propunerea Românilor:

Dr. Aurel Mureșianu dice, că nu se 
pdte bucura de cele ce le-a audit dela 
antevorbitorul său, advocatul Dr. Zakarias, 
dâr îi pare bine, că a venit se vorbescă 
după densul, căci așa va pute arăta cu 
efect și mai viu, cari sunt atacurile și in
sultele contra cărora trebue să se apere 
Românii.

Oratorul constată înainte de tăte o 
divergență între doi fruntași ai Maghia
rilor, pe care îi vedeam pănă acuma mer
gând mână în mână. D-l decan I. 
Modr caută să ne liniștescă, căceea-ce pre
tind cei dela Pojun e numai o pie dorință 
și că d-lui Szell nici prin gând nu-i trece 
a-se atinge de legea naționalităților, și își ■ 

recomandă spre primire moțiunea sa, de 
a-se lua simplu la cunoscință adresa co
mitatului Pojun. D 1 Dr. Zakariâs a bătut 
acorduri mai aspre și a adus și a ridicat 
acusărî și calumniări față cu naționalită
țile dicând, că agiteză și că luptă contra 
integrității teritoriale a statului. Acesta 
totuși e prea mult dela tînărul domn ad
vocat, însă la acusările lui voiu mai 
reveni.

„Cestiunea naționalităților este ma
terie odiosă și devine cu atât mai odiosă, 
cu cât 'rămâne mai mult timp cestiune 
neresolvată. Lucrurile neresolvate, mai 
ales când sunt importante, eserciteză o 
influență penibilă asupra omului, ca și 
reua consciință".

Aceste cuvinte nu sunt ale mele, ci 
sunt ale acelui bărbat unic între Maghiari, 
care a avut curagiul atât în camera de- 
putaților, cât și în pressă, să-și spună pă
rerile sale obiective în cestiunea naționa
lităților. înțeleg aici pe Ludovic Mocsary, 
care într’o carte a sa publicată de curând, 
s’a ocupat erăși de acestă mare problemă 
a statului ungar.

Gestiunea naționalităților este o ces
tiune de estremă importanță, care nu se 
resumă în lucruri de detail, ca d. e. cum 
fu acusarea adusă de I. Moor primăriei 
Brașovului, pe care eu personal nu o 
cred, anume, că primăria odată seu de 
mai demulte-ori n’ar fi ținut sârnă de pres
crierile art. 44 din 1868 și ar fi dat unor 
locuitori maghiari, la rugările lor maghiare, 
resoluție în limba germană, și altele de 
felul acesta.

Cestiunea naționalităților e mult mai 
gravă. Ea pdte influința și bunele rela- 
țiuni cu alte state și nu pdte fi de loc resol- 
vită prin învinuiri nebasate, amenințări și 
intimidări, cum s’a încercat să facă d-l 
Dr. Zakarias, care a vorbit aici în frase 
bombastice, crezând, că el este ecoul sen
timentelor „elementului alcătuitor de stat". 
Asemenea frase s’au audit la noi prea de 
multe-ori, nu ne speriem de ele și măr
turisesc, că nu sunt de loc proprii să pro
moveze pacea și buna înțelegere între 
popdrele statului, de care am ave așa mare 
nevoie.

Mai ales nedreptă și temerară fu 
afirmarea antevorbitorului, că pressa și 
conducătorii firesc! ai naționalităților agi
teză contra integrității teritoriale a statu
lui, contra cărei afirmațiuni oratorul pro- 
testeză solemn.

întregul trecut al națiunei române 
manifestă cel mai curat patriotism și pot 
se afirm, că este din cale afară mare în- 
drăsnelă din partea advocatului Zakarias, 
a acusa de trădare de patrie pe un popor, 
din mijlocul căruia a eșit un bărbat, ca 
regele Mateiu Corvinul, a cărui statuă s’a 
desvălit dilele acestea la Clușiu cu atâta 
solemnitate.

In ce privesce adeveratul patriotism 
nici astădi nu se lasă Românii a fi între- 
cuți de nici un alt popor.

De aceea oratorul regretă, că d-l 
președinte contele Lazar, n’a chemat la 
ordine pe antevorbitor pentru învinuirile 
sale grave și nebasate.

(Președintele întrerupe pe vorbitor, 
spunând, că el își cundsce datoria și că 
de vreme ce esistă sentințe judecătoresc!, 
cari constată agitațiuni, n’a putut să cheme 
la ordine pe Zakariâs).

D. Zakarias a vorbit cu mare înflă
cărare despre prerogativele elementului 

maghiar „alcătuitor de s’tat" și despre in
teresele lui naționale, față cu cari trebue 
să dispară ori și ce drepturi ale naționali
tăților. Densul crede, că cestiunea națio
nalităților va înceta de a mai esista din 
momentul, când vor fi cassate și ultimele 
resturi ale acestor drepturi.

Este așa-der curata forță pentru care 
pledeză. Mai susțiind, că representarița 
comunală din Brașov a păcătuit în contra 
statului și națiunei maghiare, când a apli
cat disposițiile legei naționalităților față 
cu cererea membrilor maghiari ai acestei 
representanțe de a se introduce și limba 
maghiară ca limbă protocolară, dânsul 
vrea să cjică, că Maghiarul fiind-că este 
Maghiar, se pdte ridica peste legi. Acesta 
cu timpul ne pdte duce la un regim re
voluționar și anarchic ca pe vremile lui 
Danton și Robespierre.

Fac apel la d-l președinte conte 
Lazar, care deși încă tînăr, are esperiență, 
de dre ce a fost funcționar administrativ 
timp mai îndelungat în Bistriță și pe 
urmă viceșpan în Clușiu, va să dică tot 
în comitate locuite de Români, și care în
suși este Ardelean, să spună, decă în con
cepția opiniei publice nu iese pretutinde- 
nea în relief acel moment anarchic.

Să vă spun un esempln: Eri a fost 
în Brașov d. ministru Wlassics, ca să ins
pecteze șcdlele ndstre (contele Lazar: A 
fost și la șcdlele nostre. De asta ar tre
bui se ne pară bine!) Nu (Jicem, că nu 
ne pare bine, căci i-s’a dat ocasiune a 
se convinge însuși de neadevărul celor 
ce s’au scris în foile șoviniste despre 
aceste școli și n’a putut să constate, de 
cât că șcdlele ndstre românescl corespund 
în totă privința cerinței legilor, n’a putut 
să constate, de cât că aici se predau lec
țiile în limba românâscă, conform dreptu
rilor asigurate de autonomia bisericescă- 
școlară; — în colo n’a putut vede aici ceva 
deosebit de ceea ce vede la șcdlele un
guresc!, cu escepțiunea, că la acestea, în 
afară de limba ungurescă, nu se predă și 
alte limbi ce se vorbesc în țeră ceea-ce 
este forte regretabil.

Ce (jice însă pressa șoviniștă? Pdte 
ore ea cu spiritul ei anarchic să ia în 
considerare, că șcdlele ndstre sunt supuse 
direct conducerei autorităților bisericesc!? 
Domne feresce! Șovinismul vorbesce de 
măsuri, pe cari are de gând să le ia mi
nistrul contra pretinsei „direcții antipa
triotice41. Spiriful anarchic al pressei șovi
niste află de bun tot ce un ministru ar 
face din motive .patriotice" chiar și con
tra drepturilor autonome asigurate prin 
legi!

Așa a comentat pressa șoviniștă „ins
pecția" de la gimnasiul din Beiușiu, și 
cine scie, decă diarul de aici „Brassoi 
Lapoku nu va scrie raâne-poimâne tot așa 
despre inspecția din Brașov?

D-l Modr a dis, să fim liniștiți, căci 
d-l Szell n’are de gând să ne facă nici o 
supărare.

întreb pe d-l Modr, dre d-l Szell, 
chiar decă n’a putut împedeca adresa co
mitatului Pojun, care pe motiv că agita
torii naționalităților tulbură liniștea, cere 
să se revisuiescă în mod restrictiv legea 
naționalităților, — n’ar fi putut influința, 
ca să jnu se aducă conclusuri de ade
rență în celelalte comitate?

De sigur! Insă n’a îndrăsnit s’o facă, 
fiind-că și guvernul stă sub presiunea șo
vinismului.

Acum doi ani au venit cei din Se
cuime să ceră modificarea legei naționali
tăților pe cuvânt, că de la 1879 toți au 
ocasiune să învețe unguresce și deci nu 
mai e de lipsă ca la oficiile publice și Ia 
tribunale să se folosescă alte limbi. As
tădi vin cei din partea opusă, dela Pojun, 
să cără același lucru dicend, că numai 
asa se pdte pune capăt agitațiunilor na
ționaliste, cărora le dă nutrement desamin- 
tita lege. Mâne vor veni alții la rând, 
pentru ca într’o di să se potă <)ice în 
dietă: etă că tdtă țera cere acest lucru, 
prin urmare să desființăm art. de lege 44 
din 1868.

Este deci pe deplin justificat, ca noi 
cei atacați, să facem oposiția cea mai in
transigentă acestor nenorocite porniri.

Atacurilor tot mai vehemente și în- 
drăsnețe, trebue să ne opunem din mo
tive de legitimă apărare. Trebue să pro
testăm cu tăriă, ca să nu se pdtă <jrice, 
c’am consimțit un moment măcar, prin 
tăcere; trebue să protestăm, căci se tra- 
teză aici de apărarea principiului egalei 
îndreptățiri pe basa oăruia suntem în drept 
să pretindem a trăi și a ne desvolta în 
acest stat cu propria ndstră limbă și cul
tură. Ori ce adevărat patriot trebue se fie 
îngrijat că, decă lucrurile vor merge tot 
așa înainte pe acesta cale, va deveni impo
sibilă orî-ce înțelegere dreptă și echita
bilă între naționalități și elementul dom
nitor, ceea-ce numai spre binele și întărirea 
patriei nu va pute servi.

De aceea în numele Românilor pre- 
sentă următdrea

Propunere.
Petițiunea comitatului Pojun cătră 

dietă, comunicată prin curendă și comita
tului nostru, reclamă de urgență modifi
carea art. de lege XLIV din 1868, pe cu
vânt, că acestă lege trebue să fie acomo
dată „politicei naționale maghiare bine 
înțelese".

Drept motivare se declară în amin
tita petițiune, că „litera" legii naționali
tăților „nu corăspunde spiritului", ce a 
condus pe legiuitori atunci, când au al- 
cătuit’o; se dice că acestă lege ar oferi 
din causa acesta teren „agitațiunilor con
trare națiunei maghiare". De aici se con
chide apoi la necesitatea de a se lua 
măsuri „preventive*, spre a se pune odată 
capăt pretinselor agitațiuni, ce nu pot fi 
împedecate pe calea regulată a justiției.

Prin modificarea aedsta representanța 
comitatului Pojun pretinde ddr de fapt 
să se delăture acele disposițiuni ale art. 
44 din 1868, cari se referă la dreptul de 
limbă al naționalităților nemaghiare și, 
invocând interesele politicei de maghiari- 
sare, țintesce a suprima cu desăvîrșire 
principiul de egală îndreptățire, inherent 
disposițiilor favorabile dreptului de limbă 
ale acestei legi fundamentale, despre care 
Corona a fost declarat solemnei în dis
cursul tronului de la 10 Decemvrie 1868, 
că „prin ea statul asigură fie-cărui 
cetățen libertatea și dezvoltarea Um
bel sale materne în mod egalu.

Printr’asta petițiunea comitatului Po
jun intenționeză — asemeni curendei de 
acum doi ani a comitatului Treiscaune — 
despoiarea naționalităților nemaghiare și 
de acea măsură de tot mică de drepturi 
firesc! și positive, ce se cuprind >în para- 
grafii art. de lege 44 din 1868, ba ataca
rea și a măduvei libertății lor cetățenesc! și 
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în modul acesta contribue numai a mări 
încordarea ce au produs’o în țeră nenoro
citele esperimente de maghiarisare, tur
burând pacea și liniștea dintre popd- 
rele ei.

Mai mult. Petiția comitatului Pojun 
vre se zădărnicdscă și posibilitatea de a 
mai stărui în viitor pe cale și cu mijloce 
legale, ca 'se se validiteze, între marginile 
acestui stat, egala îndreptățire națională, 
pentru care noi Românii am luptat și lup
tăm sub stegul principiului libertății și 
egalității, pe care principiu se razimă și 
programul nostru național de la 1881.

Ba petițiunea din cestiune merge 
pănă a declara categoric, că cei de la 
Pojun și sprijinitorii lor, de aceea cer și 
reclamă cu atâta insistență modificarea 
legii naționalităților din 1868, ca luptă
torii pentru drepturile neprescriptibile ale 
poporelor și pentru binele patriei, se nu 
mai pdtă ave în viitor nici cel mai mic 
razim în acea lege.

Din tdte aceste considerațiunl, noi 
Românii privim petițiunea comitatului Po
jun de o manifestație dușmănosă esisten- 
ței nostre naționale, de un act îndreptat 
cu premeditare contra limbei și a culturei 
nostre naționale, precum și în contra lim
bei și culturei celorlalte naționalități con- 
locuitore nemaghiare.

Conduși de spiritul dreptății și al 
păcii și de adevăratul patriotism, declarăm 
deci, că nu numai că nu putem părtini 
întru nimic adresa congregației din Po
jun, relativă la modificarea în sens res
trictiv a legii naționalităților de cătră 
factorii legiuitori și guvernanți, der, având I 
în vedere, că acestor factori li-se impune 
tocmai din contră ca o datorie supremă 
păzirea și esecutarea strictă și conscienți- 
dsă a acestei legi fundamentale, după 
spiritul și litera ei, ne vedem constrînși 
a propune, ca Onor, congregație se de
cidă :

Adunarea generală a representan- ' 
ței comitatului Brașov, reprobă și res
pinge petițiunea-adresă a comitatului 
Pojun ca fiind periculosă și nepatriotică, 
pentru-că este îndreptată în contra li
bertății, a dreptului de limbă și a ega
lei îndreptățiri a naționalităților nema
ghiare din statul ungar.

Pressa maghiară și inspecția mi
nistrului Wlassics. Cu ce comentare 
însoțesce pressa maghiară inspecția minis
trului Wlassics la Brașov, se vede din 
următorele rânduri ale diarului maghiar 
din localitate, „Br. LA:

„...Ast-fel a surprins (Wlassics) pe 
neașteptate școlile din Brașov. Nimeni nu 
sciea, că vine, mai puțin aceia, în mânile 
cărora este depusă la noi educația tineri- 
mei. In școlile naționalităților se așteptau 
mai puțin la visita ministrului.

Și fiind-că ministrul și-a făcut ins
pecția pe neașteptate, surprindându-i în 
mijlocul activității lor, noi îndrăsnim a 
susține în mod categoric, că Iuliu Wlas
sics nu cu cele mai bune impresii a ple
cat din acele școli, unde sunt și profesori, 
cari habar n’au de limba maghiară.

Sperăm inse, că energia lui luliu 
Wlassics se va manifesta și în cestiunea 
școlilor naționalităților și va găsi mijlocele 
prin cari se se prevină anomaliei, ca în 
Ungaria se esiste institute de acelea, 
cari cresc elemente, primejdiose ființei 
de stat a națiunei maghiare. Resolvirea 
cestiunei acesteia îi incumbă lui Wlassics. 
Și despre omul, care nu cunosce fatigii, 
credem, că va duce la triumf interesele 
culturale ale maghiarismului în tot-deuna 
și în tote cestiunile aparținătore de resortul 
său. Pentru-că Wlassics este omul fap
telor!"

Am înțeles!

Un congres la Belgrad. La Bel
grad s’a ținut un congres forte important 
pentru Serbii din afară de regat. Este pri
mul congres al diariștilor șerbi, la care 
a luat parte însuși ministrul instrucțiunei 
Marcovicî și mitropolitul Inocențiu. Au 
luat parte patru-deci de diariști șerbi din 

Ungaria, Croația, Dalmația, Serbia-Veche, 
Bosnia și Herțegovina, Populațiunea și 
autoritățile din Belgrad le-au făcut ova- 
țiunî entusiaste. Asistau de asemenea la 
deschiderea congresului mulți bărbați de 
stat, precum și mareșalul curții Nicolae- 
vici și dama de ondre a reginei Ljubitza 
Petrovicl. S’a observat frăția între Sârbii 
catolici și mohamedani din Bosnia. Pre
ședintele Iovanovici în aplausele entusiaste 
ale mulțimei a dis, că scopul congresului 
este înfrățirea și armonia de simțire și de' 
gândire intre pressa sârbăscă, orî unde se 
găsesce ea, în folosul progresului, culturei 
și civilisațiunei națiunei serbesci. S’a dat 
și un banchet de ondre cjiariștilor sârbi, 
veniți de afară, unde Iovanovici a ridicat 
un toast pentru familia regală. Archiman- 
dritul Wesicl a închinat pentru Maj. 
Sa Francisc Iosif și pentru Sultan -în 
aplausele mulțimei. Șerbul mahontedan 
Mustafa Scopliacovicl a beut pentru în
frățirea sârbă fără deosebire de religiune 
și de țeră. A fost un entusiasm de ne- 
descris în tot orașul.

Congregația comit. Hunedora,
ținută în Deva la 24 Oct. 1902 st. n.

(Raport special al „Gazetei Transilvaniei11.)

Stimate D-le Redactori Lumea pare 
că s’a săturat de constituționalismul mo
dern, căci etă acum și adunările munici
pale din di în di sunt frequentate mai 
puțin. Maghiarii nu se duc, fiind-că ei au 
cine să se îngrijescă de interesele lor, er 
Românii, ca și ceilalți fii mașteri ai țării 
fiihd-că s’au convins de atâtea ori, că tdte 
stăruințele și bunele lor intențiuni, se 
timbreză de nepatriotism și ori ce causă 
dreptă ar apăra, nu pot isbuti.

De aceea este o aparițiune îmbucu- 
rătdre, că la congregația ce s’a ținut la 
24 Octomvrie — în proporțiune cu numă
rul membrilor municipali, — Românii s’au 
presentat în număr destul de frumos: 
Cinci protopopi, vre-o cinci șese advocațl, 
mai mulțî proprietari, oficianți și notari, 
din puținii câți îi avem, au format un grup 
încuragiator.

Obiectele de pertractat au fost peste 
183, deci se putea prevede, că desbate- 
rile vor dura pănă târdiu — pc5te și a 
doua <Ji.

Intre obiectele de la ordinea dilei a 
atras pe membrii români cu deosebire 
adresele comitatului Pojun, în causa revi- 
suirei legei electorale și in cause, modificărei 
legei de naționalități, apoi mai multe re
cursuri și cause interne.

Noul fișpan, Coloman Barcsay, care 
prima dată a presidat o ședință mai amplă, 
a condus desbat.erile cu mai multă deste- 
ritate, decât antecesorii săi mai recențl.

Desbaterile s’au început la 9 ore a. m. 
și a durat pănă d. a. la dra 1, eră după 
ameții de la 3 pănă sera aprope la orele 
7. De astă-dată și vice-șpanul s’a pus pe 
călcâie și a motivat mai pe larg proiectul 
de budget pe anul viitor, după care 
cheltuelile se urcă la 221.527 cor. 20 b., 
er încassările fac 221.470 cor. Asemene 
a făcut un raport mai detailat despre sta
rea drumurilor de pe teritoriul comitatu
lui, precum și despre venitele și spesele 
eu aceste. S’au publicat apoi legile sanc
ționate și s’a dat cetire la mai multe or- 
dinațiuni ministeriale.

Intre aceste au fost mai de interes 
ordinațiunea relativă la trecerea percep- 
toratelor comitatense, la cele de stat, ridi
carea unui pod la Iscroniu cu 75,000 co
rone și instituirea unui curs de moșit în 
Deva. In desbaterea acestor obi’ecte a 
luat parte și membrii români, dovedind 
multă desteritate și un viu interes.

înainte de a se trece la căușele in
terne Dr. Aurel Munteanu a interpelat pe 
viceșpan, că sistatu-s’a și suspendatli-s’a 
esecuțiunile și licitațiunile pentru dări, pe 
timpul, cât a grasat boia de vite în unele 
părți ale comitatului? când poporul nu 
avea în urma recoltei slabe, cu ce să le 
plătescă?

Viceșpanul a răspuns că da, și a dis

pus, că la încassări se se procedă cu tdtă 
bunăvoința.

A urmat mai multe alegeri. S’au ales 
și câți-va Români. Așa în comisiunea ad
ministrativă d-1 Vasilie Demian, în comis, 
de verificare Dr. Aurel Munteanu, in corn, 
pentru jurați Dr. Alesandru L. Hossu, în 
comisiunea de asentare de cai Dr. loan' 
Mihu. — Se vorbesce, că jidanii sunt 
forte mâhniți, că dintre ei nu s’a ales nici 
unul în comisiune.

Terminându-se alegerile, a urmat o 
desbatere interesantă asupra unei adresse, 
ce se intenționeză a se trimite guvernului 
în causa lărgirei competenței pretorilor în 
cause de transgresiuni silvanale, în înțe
lesul, că de aici înainte solgăbirăii să aibă 
drept a judeca, nu numai în cause, în cari 
pagubele se urcă pănă la 60 corone, ci și 
în acele, ce trec peste acestă sumă, pănă 
la 200 corone.

E vorba, că în comitatul Hunedorei 
sunt multe și prețiose păduri, parte pro
prietăți de ale erariuiui, parte de ale pri- 
vaților. In creștetul munților și între pădu
rile aceste sunt multe comune, în cari 
locuitorii nu au locuri arătore și așa tră
iesc mai cu sâmă din prăsîtul oilor și al 
vitelor, și din lemnărit și cum Dumnedeu 
le ajută.

De sine înțeles, că și prevaricațiu- 
nile de păduri sunt mai dese și mai mari, 
ca în alte părți și de aci și solgăbirăii au 
mult lucru cu judecarea transgresiunilor 
și croirea pedepselor.

Și fiind-că prevaricațiunileîn loclsă scadă, 
di de di se îmulțesc, comisiunea silvanală 
a făcut propunerea, și comisiunea perma
nentă a acceptat’o, ca să se lărgescă com- 
petința solgăbirăilor de la 60 cor. la 200 
cordne. Se pote, că raportele solgăbirăilor, 
despre continuele prevaricațiuni să fie ade
vărate, der adevărat este și aceea, că în 
căușele de judecarea transgresiunilor pen
tru prevaricațiuni de păduri, s’au descope
rit forte grave iregularități și mari păcate. 
Decă vom lua d. e. numai faptul, că anul 
acesta, suma pedepselor croite trece peste 
suma restanțelor de dare și că în anii 
trec-uțî mai de multe-ori a fost mai mare 
suma pedepselor croite, decât darea și 
aruncurile la olaltă, își pote închipui ori 
și cine, că ce a trebuit să sufere și vor 
mai trebui să tragă amărîții de munteni, 
ajunși pe mâna solgăbirăilor atât de ata
șați erariulni și proprietarilor.

Din partea membrilor români’au com
bătut propunerea comisiunei: Dr. Aurel 
Munteanu, Fr. Hossu-Longin, Dr. Gavrilă 
Suciu, Dr. Aurel Vlad și alții. D-1 Mun
teanu, a combătut cu multă dibăcie basa 
greșită pe care s’a pus comis, silvanală și 
comis, permanentă, și a arătat în colori 
vii, cum propunerea atinge legile positive 
și mai vîrtos: Cât de păgubitor este chiar 
și aceea, că li s’a dat solgăbirăilor și până 
acuma puterea ce o eserciază (în aminti
tele cause. Arată apoi cât de absurd se 
iiiterpreteză legea și cât de revoltătore e 
procedura unor pretori în cause de preva
ricațiuni. Face asemănare între cualifica- 
țiunea solgăbirăilor și a judecătorilor de 
Ia judecătoriile reg., și conclude, că din 
ori-ce punct de vedere s’ar lua cestiunea, 
representanța municipală numai s’ar blama, 
decă ar primi o adresă ca cea propusă.

A fost fdrte caracteristic apoi cum 
a motivat baronul Bornemisza, presid co
mis. silvanale scopul lărgirei competenței, 
spunând, că d-sa a recercat mâi multe 
comitate în causa acesta și de pe tot' lo
cul a căpetat(?) răspuns de consimțire; 
der scopul principal ar fi ca prin lărgirea 
competenței solgăbirăilor sd se insufle 
terore în prevaricanți și cu o scurtă proce
dură să se apere interesele proprietarilor...

Chiar și membrii maghiari s’au genat 
de argumentațiunile feudale ale d-lui ba
ron, — er membrii români îi făceau me
reu observări picante.

S’a încercat și vice-șpanul a-șl apăra 
subalternii și a pune vina pe lege, care 
trebue respectată, promițând că și el va 
stărui, ca să se esecute cu dreptate.

Membrul Francisc Hossu-Longin, pro- 
vocându-se la o interpelare a sa, făcută 
mai anii trecut! în cestiunea acesta — la 

care însă nici pănă astădi nu a căpătat 
răspuns, — descopere un șir de abusurl și 
nelegiuiri, dovedite în mai multe rânduri. 
Arată, cum bieții țărani — cu drept pe 
nedrept — au fost osîndiți singur numai 
pe spusa vigilului; cum unii judecați au 
plătit pedepsele și câte de două, ba și 
câte de trei-orl, când la notar, când la 
solgăbirău, când la judele comunal, și cu 
tdte aceste erariul s’a pomenit cu imense 
restanțe semnalate ca imposibile de incas- 
sat, și deci a trebuit se rămână în pagubă 
cu deci și deci de mii de florini.

Spune mai departe, cum s’a întem- 
plat cu un client al seu chiar față de d-1 
baron Bornemisza, pe care solgăbireul l’a 
judecat ca prevaricant — și numai pe 
calea procesului civil a putut să constrîngă 
pe d-1 baron, a recunosce, că clientul nu 
a furat, ci a tăiat lemne din pădurea lui 
proprie, și cu tdte aceste pedepsa croită 
pe calea administrativă, nici pănă astădi 
nu s’a șters.

Vice-șpanul cere să i-se spuie cașuri 
concrete, mai apoi recunosce, că are cu- 
noscințe despre interpelarea amintită și 
cele ce s’au spus — der ele au fost pe tim
pul când nu era D-sa în fruntea comi
tatului.

Se ridică apoi d-1 Dr. Gavrilă Suciu 
și face o ic.dnă fdrte tristă a stărilor de 
pe la Hațeg, • citeză multe date, din care 
procedura solgăbirăilor apare într’o lumină 
de tot curiosă, — soliciteză respingerea 
propunerei.

A mai vorbit d-1 Dr. Aurel Vlad, 
aducând mai multe motive juridice con
tra tendinței, ce se intenționeză prin pro
punerea făcută, și cere respingerea propu
nerei.

Zadarnice însă ori-ce argumente, za
darnică totă truda, căci majoritatea a pri
mit propunerea comisiunei permanente și 
acum numai cei de sus să voiescă, pentru- 
ca apoi.... și mai vai de voi „prevaricanți"...

In interesul adevărului, trebue să no
tez, că de astă-dată au fost și vre-o câți-va 
membri maghiari — mai ales din tagma ju
riștilor — cari au avut curagiul să voteze 
contra propunerei comisiunei permanente.

(Va urma).

— 17 (30 > Octomvrie.

Ministrul Wlassics plecând alaltă- 
eri, Marți, din Brașov, unde a visitat șcd- 
lele din orașul nostru, s'a dus la Sibiiu. 
A sosit sera și a durmit la gară. Eri a 
visitat tdte școlele din Sibiiu între cari și 
seminariul „Andreian" și șcdla civilă de 
fete a „ Asociațiunei". In tot locul a pus 
întrebări elevilor, înteresându-se cu deo
sebire de progresul în limba maghiară.

Ministrul Daranyi între Secui. Din 
Tergul-Mureșului se anunță, că ministrul 
de agricultură Daranyi a sosit acolo alal- 
tăeri diraineța. Din Clușiu a trecut prin 
Cucerdea, Ernut, Găpușul-de-Câmpie și 
Bandul-de-Câmpie, și numai după acesta 
a sosit în M.-Oșorheitî. Aici a descins 
la otel Transilvania (!) îndată după sosire 
a primit deputațiunile. Intre deputațiuni a 
fost și aceea din comitatul Ternavei-mici 
condusă de fișpanul br. Kemeny Akos, 
care a rugat pe ministrul, ca în cadrul 
acțiunei săcuesci se cuprindă și acest co
mitat. A mai primit ministrul numerdse 
deputațiuni din sînul micilor proprietari 
și agronomi secui. Eri dimineța a plecat 
la Odorheiul-secuiesc. El va veni și în 
Brașov.

Societatea de lectură „Inocențiu 
Micu Klein" a teologilor din Blașiu pe 
anul școl. 1902—903 s’a constituit astfel : 
President Traian German cl. an. IV; vice- 
president loan Boldor cl. an. III; secretar 
Nicolau Ticaciu cl. an. IV; bibliotecar 
Aurel Vodă cl. an. II; cassar Gorneliu 
Andrea cl. an. III; archivar Emiliu Aldea 
cl. an. III; controlor Iosif Bogdan cl. an. 
II; notar Ioan Gărnaț cl. an. I; vicebiblio- 
tecar George Grecu cl. an. I. Membrii în 
comisia literară: Victor Tur cu și Eugen 
Pop Pecurar clerici an. IV; Octavian 
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Popa și Nicolau Platon clerici an. III; 
Suciu Petru și Nicolau Marcu clerici an. 
II; loan Mărgineanu și Aurel Marcu cle
rici an. I.

Resnltatele inspecției lui Kaffka. 
Comisarul guvernului d-1 Kaffka Lăszlo 
șî-a terminat- Vineri ancheta din Mara
mureș și a plecat la Carei-mari. Kaffka 
în urma anchetei a suspendat de la ofi
cii! pe doi fisolgăbirăi, un solgăbireu, un 
vicenotar orășenesc, un căpitan de poliție 
și un matriculant din orașul Sighet.

D-1 Jancsd Benedek desminte. Am 
luat și noi, după diarele streine, în special 
după „P. L.“ soirea despre pretinsele 
„nereguIaritățU, pe cari le-ar fi constatat 
d-1 Jancsd Benedek la seminariul din Arad. 
D-1 Jancs’o trimite acum diarului „P. L.“ 
următorea desmințire:

„Stimate d-le Redactor! In n.-rul 253 
al diarului d-vostre sub titlul „Missstdnde 
im Arader Seminarium", a apărut un co
municat referitor la o delegație oficială a 
mea mai veche. Cu permisiunea onor, d-n 
redactor și în interesul adevărului, îmi țiu 
de datorie, drept rectificare, a declara, că 
eu n’am făcut de loc vr’o enunciațiune, 
în felul cum se (jice în numitul comuni
cat, despre preparandia gr. or. română din 
Arad. Din contră, în raportul meu n’am 
putut decât să relatez despre cele mai bune 
resultate în ceea ce privesce instruirea 
limbei maghiare. Cu ocasiunea delegației 
mele n’am observat din partea nimănui 
vr’un abus, care să se potă cualifica de 
violare a legii. Am constatat, că direc
torul și profesorii, conform chemării lor, 
sunt bărbați de ai șcdlei serioși și zeloși. 
Unguresce vorbesc corect. Er față cu 
inspecția din partea statului atât din partea 
corpului didactic, cât și din partea supe
riorității bisericesc!, am întâmpinat cea 
mai perfectă loialitate și prevenire ss. Dr. 
Jancsd Benedek.u

Mulțămită. Din incidentul hirotonirei 
întru preot a nou alesului nostru paroch 
Constantin Proca, d-1 comerciant din Bra
șov Ioan Bidu a dăruit sf. ndstre biserici 
din Râșnov un rând de vestminte preo
țesc! cu tote cele aparținătdre serviciului 
divin, în valdre de 200 cor.; — pentru 
care dar esprirnăm și pe acâsta cale mul- 
țămita nostră mărinimosului donator. Râș
nov, 15 Oct. v. 1902. Comitetul parochial.

Foniete în Maramureș. In comitatul 
Maramureșului, unde bântue ca un rău 
permanent ciuma jidovescă și miseria și 
corupția administrativă, anul acesta s’a 
inaugurat și o altfel de miserie, fdmetea. 
Erna timpurie a nimicit recolta de cucu
ruz. Recolta de cartofi fiind de asemenea 
slabă, și pustiind vara trecută și inundă
rile, populația este expusă în sens literal 
pericolului de a muri de fome. Fișpanul 
comitatului, baronul Roszner, s’a dus dilele 
acestea la Budapesta unde a conferit cu 
deputății comitatului asupra mijlocelor 
mai potrivite prin car! s’ar pute ajutora 
populația lipsită. E vorba se se ceră un 
ajutor de la guvern.

Chamberlain în Africa-de-sud. Se
anunță în mod oficial, că Chamberlain, 
ministrul coloniilor englese, va pleca pe 
la sfîrșitul lui Noemvrie în Africa-de-sud, 
pentru a constata la fața locului proble
mele ce se impun după terminarea răs- 
boiului și organisarea nouelor colonii, prin 
resolvarea cestiunilor, cari le intereseză. 
Ministrul coloniilor va visita coloniile Cap, 
Natal, Orange și Transvaal și se va reîn- 
tdrce în Anglia pe la începutul lui Martie
1903. „Agenția Reuter“ crede a sci, că 
acesta hotărîre a d-lui Chamberlain este 
aprobată de Rege și de ceilalți miniștri 
și cu multă satisfacțiune primită de sir 
Edward Milner, comisarul guvernului în 
Africa-de-sud și administrator al nouelor 
colonii.

Violențele Kurzilor contra Ar
menilor. „KAlnische Zeitung“ află din 
Petersburg, după scirî sosite acolo, că 
în Persia Kurzii au început să comită 
violențe grave contra Armenilor. Po- 
pulațiunea din Arsab a cerut 

țiunea consulului rus. Kurzii au asaltat mai 
multe sate din districtul Aserbejdschow. 
Iri tot districtul domnesce panică.

Vînătore de urși. O societate de 
vînătorl din străinătate a aranjat filele 
acestea o vînătore de urși în Săcuime, 
aprope de Borsec. Vînătorea s’a început 
Sâmbătă. La prima gonă au eșit la ivelă 
patru urși, cari însă din pricina nedibăciei 
gonașilor, au scăpat din reionul acestora. 
Aceiași urși însă în năptea următore au 
dus cu sine o vacă din cireada, ce pășuna 
în apropiere. Duminecă au venit din nou 
în reionul gonacilor 3 urși și un lup și cu 
acâstă ocasiune s’a întâmplat ceva inte
resant: Unul dintre urși a fugit în mij
locul ciredii și, după cum e obiceiul ur
șilor, a sărit în spatele unei vaci, ca ast
fel să o forțeze a-și lua vânt și să scape 
și el cu vaca. Un glonț bine dirigeat l’a 
nimerit însă pe urs drept în inimă și a 
cădut jos din spatele vacii.

Catastrofă vulcanică în Guatemala. 
O depeșă din New-York anunță, după 
scirl sosite acolo, că Marți ndptea s’a 
simțit un puternic cutremur de pământ în 
tot Mexicul, unde domnesce acum panică. 
Vulcanul San-Maria și vulcanii de prin 
împrejurimi, din Guatemala, au început 
se facă erupțiuni teribile. Tote satele de 
prin prejur ard. E temere să nu se aprindă 
și capitala Guateroalei. Pldia de cenușe se 
întinde. Orașul Quezaltenago e pe jumă
tate îngropat de cenușe Locuitorii au is- 
butit să scape. Nu se cunosce numărul 
personelor cari au ars prin sate.

Sute de mii — la un mort. Pe li
nia Vesprem-Budapesta-Kelenfold s’a gă
sit în diua de 18 Octomvrie într’un cu
peu clasa II un moșneg mort. S’a consta
tat, că repausatul a fost Paâl Denes in- 
giner-șef în pensiune, domiciliat în Ves- 
prem. S’a găsit la el suma de 716 cordne. 
înainte de a se face inventarul s’a pre- 
sentat la poliție Dr. Oorzan Avendano, 
inspector pensionar de circumscripție pen
tru școlele secundare, ginerele repausatului 
care a declarat, că la socru-său trebue să fi 
fost o sumă însemnată de bani. In adevăr 
desfăcându-se giamantanul lui Paâl s’au 
găsit în el hârtii de valdre de 77.000 cor. 
— Lipsia însă suma de 70.000 cor. bani 
gata pe cari îi scosese de la cassa de 
economii din Vesprem. Suma acâsta a 
fost găsită pe urmă Ia vizitiul, care adus 
cadavrul de la gară la morgă.

Tinerimea română din Deva si 
împrejurime va aranja o ’petrecere cu 
dans cu ocasiunea sfințire! bisericei gr. 
or. din Deva în sala Redutei orășenesc! 
de acolo, Duminecă în 27 Oct. (9 Noem.)
1902. Pentru comitetul arangiator: Dr. 
Aurel Vlad president; Dr. Iustin Pop, 
vice-president; Nicolau Schiau secretar; 
Dionisiu Ardelean cassar; Virgil Olariu 
controlor. Venitul curat este destinat pen
tru decorarea internă a bisericii. începutul 
la 8 dre sera. Prețul de intrare: de per- 
sdnă 2 cor., de familie 5 cor. 'Oferte 
benevole se primesc cu mulțumită și se 
vor publica.

Din Săcele.
Satulung, 15 Oct. 1902.

Onorată Redacțiune! Cești un ea ce 
de present intereseză pe locuitorii noștri 
din Săcele este: instalarea unui motor elec
tric în alvia rîului Tărlung.

Societatea „Ganczu, care dispune 
de milidne, a sondat tote posițiunile din 
împrejurimea Brașovului și n'a găsit po- 
siție mai favorabilă ca alvia Tărlungului 
și curent mai puternic ca cel produs prin 
apa Doftana. — Ambele aceste rîurî apar
țin comunei ndstre Satulung.

In lumea întregă este un viu proces 
cu privire la insfalațiunile electromoto
rice. In Germania esistă ligi, cari sunt 
forte active în a convinge pe Nemți să 
acapereze cât mai multe instalațiuni de 
felul acesta. Sunt broșuri tipărite, — cari 
tracteză pe sute de pagini acestă temă. 
Chiar viitorul economic și politic îl con- 
diționeză de acestă cestie, care va ave 
mare aplicare în industrie și comerciu.

Societatea „Gancz" a și făcut pașii | 
de apă de prote c-necesari, asigurându-și dreptul

Ia comitat, — unde a presentat un număr 
considerabil de planuri. — La comuna 
nostră a venit numai cu o simplă rugare, 
sprijinită de oficiul silvic, în care cerea 
un teren cam de 5000 metri lungime și 5 
metri lățime. Oficiul silvic a valorat holda 
de pământ cu pădure cu tot în suma de 
120 corone.

Modul de predare, precum și rugarea 
însa-și a dat comitetului de gândit. Mem
brul R. Verzea privesce cestiunea mult 
mai momentosă — și din considerare față 
de starea tristă în care se găsesce comuna 
politică, pentru evitarea unui conclus ne
matur, propune alegerea unei comisiuni, 
care să studieze temeinic causa. Comite
tul de acord alege cu unanimitate pe 
membrii R. Verzea, Masznyik Gyula, Lu- 
kâcs Kâroly, I. Popa, D. Comșa și Sanek 
Andr. Gomisiunea s’a întrunit în două șe
dințe. La una a luat parte și inginerul 
șef al Societății „Ganez“, care era cu to
tul discret în descoperirea planului ce-1 
urmăresce societatea. Totul însă ce s’a 
putut observa este — că numita societate 
se bucură de multe simpatii între inteli
gența maghiară. Diferind părerile între 
comisiune și firma Gancz, nu s’a putut 
ajunge la nici o învoielă.

In 9 Octomvrie a. c. s’a ținut ședința 
comitetului comunal. Presenți erau de 
toți 20, 13 Unguri și 7 Români. Printre 
membrii era o vie mișcare. Referentul co- 
misiunei preotul Romul Verzea face o 
scurtă dare de semă despre activitatea 
comisiunei, stăruind mai mult asupra stă- 
rei triste în care se găsesce comuna, amin
tind cam următorele:

Ne aflăm în fața unei însemnate 
probleme. De la resolvarea ei depinde în 
mare parte sortea comunei nostre. Sun
tem conscii de greșelele bătrânilor, cari 
ni-au răscumpărat regaliile și pădurile pen
tru suma de 199,502 fl. plătind orașului 
Brașov 5% interese. De la păduri avem 
pagubă. Spesele de administrare și de 
plantare întrec venitul. Etă raportul anu
lui trecut, activul 5956 fl. 88 cr., pasivul 
6788 fl. 40 cr. Poporul atât cel maghiar, 
cât și cel român geme sub jugul greută
ților și al dărilor. Plătim aruncul conside
rabil de 6% la fiorinul de dare. Pe viitor 
nici acesta nu va fi de ajuns.

La amortisarea datoriei suntem în res
tanță cu 15,000 corone, drumul vicinal de 
din sus de șanț ne costă la 18,000 cor., 
pentru aceste vor trebui nouă aruncuri. 
Poporul ne mai putând suporta greutățile 
emigreză în mase. N-rul pașaportelor în 
anul trecut a fost de 2173 la o populație 
de 7000 de locuitori. Casele devin pustii 
și se derîmă; este o raritate când cine-va 
mai zidesce la noi. Stând lucrurile ast-fel, 
trebue să ne dăm bine seina de ceea-ce 
facem. Lumina electrică este frumosă, — 
tuturor ne place, — să vedem și folosul, 
ce ni-1 aduce:

Populațiunea acestei comune în lipsa 
de pământ arabil trăesce numai din muncă 
și din cărăușii. După transportul lemnului 
de brad întră la an cam 30,000 fl., după 
al fagului peste 70,000 fl. Este întrebarea 
decă Societatea „Gancz" nu va aplica pu
terea motorină și spre acest scop, luând 
poporului din mână acest câștig sigur? 
Lemnul prin folosirea electromotorului 
electric se va eftini — nu va mai fi lipsă 
de atâta cantitate pentru fabrici.

Mai departe apa Tărlungului în în
tindere de 5000 metri se va împuțina'. 
Pescuitul va fi nimicit. Morile comunei 
neavând apă suficientă, vor sta. Ba ușor 
se Vor pute instala alte mori eu motor 
electric, cu mult mai perfecte, decât ale 
comunei. Și atunci va suferi comuna și 
vom suferi noi locuitorii ei. Comisiunea 
tote aceste lucruri le-a avut în vedere 
când ș’a formulat propunerea, pe care am 
ondre a vi-o presenta.

Textul propunerei este:
In cestiunea celor două conducte de 

apămerute de firma „Gancz“ din Pesta, 
comisiunea presintă următorea propunere:

Comuna Satulung dă dreptul firmei 
„Gancz" pe timp de 50 de ani Ia cele 
două canale și concesiune pe lângă urmă- 
torele condiții:

1) Dreptul de folosință respective 
folosința acelui drept firma „Gancz7 nu-l 
pot© înstrăina, nici se învestescă pe altul 
fără consimțământul comunei.

2) Motorul electric instalat in alvia 
'rărlungului va pute fi folosit pentru mij- 
ldce de comunicațiune, de mișcare și de 
iluminat atât pe teritorii! comunei Satu
lung. cât și în afară.

.3) Motorul electric instalat în alvia 
Tărlungului nu va fi permis să fie spe
culat pe teritoriul comunei Satulung cu un 
câștig mai mare de 4%.

4) La folosirea motorului electric 
precum și la construirea celor două con
ducte de apă, vor fi folosite numai brațe , 
nmncitore din Săcele. I

5) Motorul electric nu se va pute 
folosi ia transportul comerciului de lemne 
de pe hotarul Satulungului.

6) Numita firmă are să servescă co
muna gratis cu 30 lampe electrice cali
brul 24, pentru iluminarea stradelor în 
timpul de nopte, având tot de-odată a se 
îngriji și de instalarea lor.

Numita firmă dâcă nu respecteză 
condițiunile cuprinse în cele 6 puncte, co
muna își reservă dreptul să sisteze fără 
altă intervenție judecătorescă întrebuin
țarea conductelor de apă de pe hotarul 
comunei.

Comisiunea ține de neapărat necesar 
a trimite o delegațiune de trei membrii 
la Pesta, ca se sprijinescă la guvern afa
cerile industriale și economice ale popo
rului nostru, er pentru a opri nefericitele 
curente de emigrare se esopereze un aju
tor ca să se instaleze în măsură cât mai 
mare fabrici de lână și țesături în Satu
lung.

Urmând motivările fie-cărui punct, 
și mai ales documentându-se înflorirea 
comunei prin instalări de fabrici, aducen- 
du-se ca esemplu comunaDârste, Zârnesci 
Bod etc., propunerea a fost primită cu 
unanimitate.

Dr. Pompiliu Bran de Lemeny, lău
dând zelul comisiunei, propune că tot 
acestă comisiune să represinte și mai de
parte comuna, stăruesce mai cu sămă 
asupra punctului ultim, ca să se trimetă 
o deputațiune la guvern.

Comitetul alege cu unanimitate pe 
protopopul luteran Macznik, pe preotul 
R. Verzea, pe Dr. Pompiliu de Lemeny și 
pe notarul Carol Lucaci.

Comisiunea, care a pregătit și un 
memorand pentru guvern, va conferi îu 
1 Novembre cu d-1 conte fișpan, care o 
va recomanda ministrului.

Corespondentul.ULTIME SCIRL
Constant inopol, 30 Octomvrie. 

In conflictul de frontieră ivit între 
Turci și Englezi la Aden, Turcia 
este dispusă a ceda, fiind-că guver
nul englez a luat măsuri energice 
și a amenințat cu demonstrație 
novală.

Diverse.
Pegina Portugaliei și medicina. 

După cât se scie, în absența regelui Por
tugaliei, care se află în Franța, regența a 
fost încredințată reginei Amelie. Acăstă 
suverană se intereseză forte mult de tot 
ce atinge poporul seu și marea sa grije 
este de a îmbunătăți sdrtea desmoșteni- 
ților.

într’un scop umanitar ea se îndelet
nici mai mulți ani să studieze medicina. 
Apoi dorind să pue în profit studiile sale 
profesionale, buna prințesă întreprinse un 
voiagiu în principalele orașe ale Portuga
liei. Ea visitâ spitalurile, instituțiunile sa
nitare, asilurile etc. La întorcerea sa ea 
întruni pe cei mai mari profesori ai fa
cultăților de medicină din Portugalia și 
alcătui un plan de reformă, în scop de a 
reorganisa serviciul asistenței publice.

In anturagiul său regina a îngrijit și 
încă cu mult succes, de princesele și da
mele de ondre. Rămâne acum ca facultatea 
să-i decernă diploma „honoris causa".

Literatură.
„Carnetul Iloșuu, o interesantă no

velă nihilistă, tradusă din germană de Moșul. 
O broșură de 104 pagini, format octav mic. 
Broșura oferă o lectură ușoră și distractivă. 
— „ '••ioșxP e cunoscut cetitorilor noștri din 
numărosele sale lucrări publicate în foița 
diarului nostru. Pprețul cu posta 50 bani.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 29 Octomvrie 1902.
Europa: D-na Sperer, BucurescI; Speck, 

Gârlip, preot, Kleinrath, K Vâlcea ; D-na Cherta, 
Sulina; Sonnenfeld, Marczali; Dr. Konczwald, jude 
de tribunal, Brașov; Wolf, Balogh, Cudapesta; 
Zakarias, Ghimes; Feuerman, Arvavâralja; Egel- 
hci, Heilbrunn; Schwarz. Klein; Viena; Reisinger, 
von Hermannheim, Sibiiu.

BucurescI: von Magdeburg, general de 
brigadă, Sibiiu.

Grand: Taflan, BucurescI, Kohn, Zurich.

Proprietar: Dr. Aurel HPureșianu. 
Redactor responsabil: Traian JT. Pop.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 229—1902.

Ineasso de Kiiuesse, 
Cheques și asignații.

Cumpărare și vendare de mone
de. EflFecte și devise.

Rescumperare de tot felul de 
©lapone, fără provision.

Eseompt de gnmțe, cu 
condițiile cele mai favorabile

>
&>

Cursul la bursa din Viena,

Câștigul principal 1.000,000 Corone, 
gff LosurY de classă 
pentru tragerea din 20 și 21 Hoemvrie 1902 se capătă 8a

HER<âY/V/V/cV \l I IV
/ w

TI

7x 7S 7- 7b

Corone a®__ 6.- 3. fi.ă© b.
Lei ’noi 62.8© 6.4© 3.8© a.GOb.

La trimitere eu /
poșta pentru listă jl CM procentele ceie n 
și porto -fi® bani Ci __ _____
i»ai mult. H vs»%Z■n»’’

JScpoHit permanent <le Scrisuri 
foncinre ale institutului funciar (lin 
Silriiu și ale casei (le păstrare cu 

cursul cel mai favorabil.

Aeordă împrumuturi pc Efectele 
notate la bursele (lin Viena și Bu
dapesta, până la 90% din valtirea cur
sului. —_—
Deposit permanent tie loscri 

permise spre vendnre.

Prhnesee depuneri (le bani 
cu procentele cele mai favorabile.r,iD0. Ia

MW?

Din 29 Octomvrie n. 1902
Renta ung. de aur 4"/u .................... 120 30
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97 60 
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/20/0 . 90 10 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4'/2°/0. 97.50 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.— 
Bonuri rurale ungare 4’/0 .... 201 — 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 157.—
Impr. ung. cu premii...................  100 80
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.80 
Renta de argint austr........................ 120.50
Renta de hârtie austr........................100.20
Renta de aur austr. .... ...................... 91.10
LosurI din i860.................................. 150 26
Acții de-ale Băncei austro-ungară . .15.65 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 704.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 6t'7.7o 
NapoleondorI..................................19 06*/2
Mărci imperiale germane . . . . 116 85
London vista...........................  239.05
Paris vista.................................. 95.17*/2
Rente austr. 4% de corone . . 95 lo
Note italiene..............................—.—

Juvenilia, prosă și versuri, de Sextil
Puscariu. Prețul cor. 1.60, pl. 20 b. porto. 

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

Dialogul Țiganului cu Sân-Pețru lș, 
porta raiului său glume și petrecere de 
ajuns. Manual lucrat după l>ibli», țîgănes ă 
de Aron Booa Velchereanu 50 bani plus 
5 b. porto.

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

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'iă 48 b. plus 10 b. porto.
Asupra situațiunei, articoli și foișdre de 

lonti A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto)
Influmța trancesă în Româm’a de Al. 

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

Prib-ag, ediția 1-ă de Ioan Iosif See- 
opul Preț. cor. 1. 60 b. pl. 10 b. porto;

U4UJU"UU,’VU"UU''UU”UU’'UU,'UU"UU"W,UU,,MU*<W‘tUU',UU,,UU,,UU,,UU1,UU,<U

zzlx.
(lângă Magazinul de co'oniale a lui Zintz

Ohați artificiali în Kautschuk, Aur seu Aluminium.

(In cașuri convenabile fără plăci pe ceriul guiii).
Corone de dinți de aur. Dinți singuratici. Scote dinți fără dureri.

e,

Xx
M
X
M
X
K
X
X
X 
Ko ooo o Plombat, cu prețuri ieftine. o<> ooo

O is-20 Pentru, ori-ce lucru s e dă garanție. (589)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cursul pieței Brașov.
Din 30 Octomvrie n 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. rf 18.80 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 n 19.07
Galbeni n 11.20 n 10.30
Ruble Rnsescl n 2 54 71 —.—
Mărci germane „ 117.25 n

Lire turcescl 21.40 n 21.50
Scris fonc. Albina 5% 101.- v 102.-

Oela „Tipografia A. Mareșiannu 
«Sin SBra^ov, 

sa pot procura următbrele cArțl:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

»e lângă portul postai arătat, încă 2? bani pentru 
ceco inundație.)

„Caractere morale, esemple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
pbrelor vechi și moderne11 de loan Popea. 
Prețul cor. 2.50 (cu posta cr. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

Novele de Sienkiewicz ’ „Natură și 
vieță**, „S uga veche14 și „Ianco musicantul.u 
Traduc-re cL /. C. Parin’ o broțU'ă de 
192 pag. Prețul 80 bani -|- 5 bani porto.

De ademenea se recomuni'ă:
7. (.. Panțu: «In plasă**. „In Ba'tă**. 

„Cale gre«u. „La Cbde". „La cârciuma lui 
Tiri'plie.** Schițe din wd(a dr.la ț&d. O bro
șură de 112 pag. cu prețul 40 bani -j- 5 
bani porto.

7. Panțu’. „La terg'1, povestire din 
vieța unui «lobau. O broșură din 32 pag. 
ou prețul 16 bani -j- 3 t aul porto.

Antropomorfisme și Antiantropomorfisme 
in limba română de N>c<)lae Siilieâ. In limba 
ndstră scrierile de felul acesta sunt rare și 
scrierea acesta a d-lui profesor la gimn-- 
siul român din loc Nie. Suiică se d stinge 
nu numai p-in conțluutul său bogat și sis
tematic, prelucrat după stricta metodă 
sciențifi -ă, ci și prin lirabagiul său scris la 
înțelesul tuturor. Autorul e curios ut și din 
scrierile sale foiklorice filologice de până 
acum. Prețul 80 Dani (-|- 5 baril porto )

Românii SecplenT. Cauzele decadențe
lor economii-e și mjldcele de îndreptarei 
Disertațiune de loan I. Lăpădat. 30 t am 
plus 5 bani porto.

Trilby, roman în românesce de Afin aela 
Tuscia. Prețul 2 < or plus 20 bani porto.

Buchete de flori, oulesa diu grădina 
lirnni române pentru copil, fascicola III 
de I. T. Totan, înv. Ed. I. Pr. 20 b. porto 5

l’0"SÎi, de Bolintineanu. Bătăliile Ro 
mâților, II. Prețul 1 cor. (pluș 10 b. porto.)

Poesii de A1. A. Macedonski. Preț. 
3 cor. pl. 20 b. porto.

Inficata și nenorocita dragoste a Iui 
Filarot și Antusei, o povestire f6rte frumbsă 
■n versuri, păstrată diu bătrâni. Preț. 24 b 
pl. 3 porto.

Prosă și versuri, fabule de Gr. M. 
ALx-ndrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

Istoria lui Stan Pățitul. Partea a II-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Ti m 
Toi an 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 sărbăforis 
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plu- 
10 b. porto.

Buna chivernisefă, carte pentru toți 
întocmită după ideile lui Satn. Smiles de 
Theodor V. Păcățianu. 40 bani piue 5 b. 
porto.

Monologurl în versuri seria a2-adnpă 
Auguste Vacqneiie. Eugene Manuel, Uh
land, Emile Goudean, E. Grenet-Dancour 
și L. Ralisb-mne de Nie-. 1-e Țincu. 1 cor 
plus O b. porto.

îmbunătățirea stărei șaten lor de Gr. 
G. Pencescu. prtț. &0 b. —J— 5 b. porto.

Cu vârful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antonio P«>p 1 Cor plus 10 b. 
porto.

Poesii de Vas 1“ Rau'a Buti-eseu. 
Edițiun^a „Amicului Familiei** Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Istoria legii noue s -risă de Dr. Victor 
Szmigelsk;. Tomul II: Isus ■ a pr«-or. Cu 
aprobarea Prea-veneratului Ordiuariat me
tropolitan gr. cat. de Alba-lulia și Făgă- 
r-.ș. Prețul 3 cor. 40 b. plus 20 b. porto.

E-iCnrsiunl pe munții Țerei Bâr.-ei și 
ai Făgărașului din punctul „La om** de pe 
„BucecI*1 pănă dincolo de „Negoiul". Des- 
ooperir , 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.

Din composițiunile pline de melodii 
românescl ale mult regretatului compositor 
român Cipriaii Porunibescu, tipărite șiedate 
în edițiuni poporale de d-na Mariora Rațiu 
născută Porumbescu, se află de vendare la 
Tipografia nost.ră următorele piese :

„Imn de urare11 cu două voci, „Hora 
Prahovei11, „A cădut o rază lină'1 cu voce, 
„Rluturaș de nopteu polcă. „Frunză verde 
mărgărit11 cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei“ poloa mazurca, „Fata popii" cânt 
poporal. Fie care bucată costă 50 b. plus 10 
bani porto. „BasmeIașene" vals, 1 oor. 50 b. 
plus 10 bani porto. „Potpouriu". din opereat 
„Crai nou“ 3 cor. plus 10 bani porto.
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Mure
Brașov, Tea’griaS KiaialaaB W. 3^.

iLcest stabiliment este provâqlut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine
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a pute esecuta orl-ce 
și acuratețâ, precum: 

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru toto speciile dc serviciurl

Compturi^ Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(Souv&ptp in lolă wâwnea-

INDUSTRIALE, de HOTELUIiî 
RESTAURANTE.

preturi-cureȘe și diverse 
BILETE DE INMORBfiENTARL 
se primesc în biuroul

ilMPRUMTF. ARTISTICE
tN AUtt. ARGINT ȘI COLORI.

CĂKȚÎ DE SCIINȚÂ, 
LITERATURĂ Șl DIDACTICE

ST-AJZnzrTIE.

foi pWdice.
BILETE IJe" VISITÂ

DU’ERITK FORMATE.

PROGRAME_ELEGANTE. 
bilete DE LOGODNĂ Șl DE nuntă 

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergifi Inului Nr. 30, eta- 
giul 1, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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Prenumerațiile 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 s6 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.
Aiirmmstraț. „Gaz. Trans\

„Gazeta Transilvaniei“ numerul ă 10 fii. se vindecu 

la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții. 'W'

Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


