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Visits regelui Carol la Rusciuc.
Vestea, că regele Carol al Ro

mâniei va face în curând o visită 
în principatul vecin bulgar și că 
Bulgarii se pregătesc pentru primi
rea lui, e de natură a împrăștia im- 
presiunile penibile, ce le-a fost lăsat 
în urma sa faptul, că la serbările 
dela Șipca nu a fost invitată și vi
teza armată română, care și-a versat 
sângele Ia Grivița și la Plevna și 
pentru liberarea Bulgariei.

Este acum botărît, că regele 
României va face o visită princi 
pelui Ferdinand al Bulgariei la Ruș- 
ciuc. Deși regele Carol. datoresce 
domnitorului bulgar c’o contra-visită, 
totuși împrejurarea, că acesta visită 
se face tocmai acum, este de-o deo
sebită importantă pentru bunele și 
amicabilele relațiuni ale ambelor 
feri. Ba pressa oficiosă bulgară sa
lutând venirea suveranului român, 
cjice, că acest pas va contribui nu 
numai la strîngerea bunelor relafiunî, 
ci și la o apropiere a ambelor țări.

Firesce că foile oposiționale 
bulgăresc!, dintre car! unele agitau 
erl alaltăer! în contra „României, 
au vrut se afle și de astădară un 
nod pentru a slăbi importanța amin
titei visite, ceea-ce nu le-a succes. 
Ele afirmă, că regele Carol ar fi 
retușat de a merge la Sofia, și die, 
că visită lui la Rusciuc este a se 
privi numai ca un act de curtoasiă.

împrejurarea că cu ocasiunea 
acesta este proiectată și o escur- 
siune pe câmpul dela Plevna, unde 
s’au dat bătăliile decisive ale arma
telor ruso-române în contra Turcilor 
și că s’au dus la Rusciuc chiar mi
nistru-președinte cu ministru de res- 
boiu și cu agentul diplomatic bul
gar dela Petersburg, spre a stabili 
definitiv programul de primire a 
regelui Carol, arată îndestul, că cer
curile competente deia Sofia pun 
mult mai mare greutate pe visită 
regală română, de cât vreau a face 
se se credă foile oposiționale bul
gare.

Hotărîrea acâsta luată de re
gele Carol, căreia a trebuit se-i pre- 
mârgă o înțelegere prealabilă între 
cabinetele din Bucuresci și Sofia, 
este un semn bun și liniștitor în ce 
privesce situația actuală și ne în- 
dreptățesce a crede, că tulburările 
actuale din Macedonia nu sunt pri
vite de aceste guverne ca eveni
mente, cari ar pute să amenințe se
rios pacea în peninsula balcanică.

Discursul tronului, cu care prin
cipele Ferdinand a deschis alaltăer! 
Sobrania bulgară, pe lângă aceea că 
constată cele mai amicabile rapor
turi cu tote statele, mai accentuâză, 
că guvernul princiar își dă tote si
lințele de a păstra „atitudine corectă11 
în raporturile internaționale. In fine 
vorbesce de „esecutarea disposițiu- 
nilor tratatelor internaționale, cari 
garanteză desvoltarea paclnică a 
Orientului european11.

Un alt semn lipiștitor este și 
intențiunea ce-o are principele bul
gar de a călători la Constantinopol. 
Adevărat că acăstă călătorie ar pre

supune, că înalta Portă e aplecată 
de a face vre-o concesiune ore-care 
Bulgarilor în Macedonia, der, decă 
ar fi în ajun încurcături seriose în 
peninsula balcanică, nici vorbă n’ar 
mai pute fi de mergerea principelui 
Ferdinand la Constantinopol.

După scirile cele mai nouă miș
carea resvrătitâre din Macedonia a 
mai scăcjut săptămânile din urmă, 
și se mărginesce ac|I nnmai la te
ritoriul, care aprope în fie-care an 
este bântuit de bandele bulgare.

Să 'sperăm, că visită regelui 
Carol la Rusciuc va avâ în adevăr 
consecințele îmbucurătore, ce le pre
dic diarele oficiose bulgare. Acâsta 
ar fi un mare câștig nu numai pen
tru ambele popore, român și bulgar, 
cari din vechime au trăit în cea 
mai bună armonie, ci și pentru in
teresele independenței statelor lor și 
a păcii și progresului în răsăritul
Europei.

Congregația din Brașov.
(Adresa dela Pojun.)

Brașov, 31 Octomvrie.
Dăm astăfll un resumat din dis

cursurile, ce s’au mai rostit la adu
narea comitatensă de Mercur!:

luliu Moor, preot ev. m. dice că nu află 
oportună decisiunea comitatului Pojun în 
împrejurările actuale fiind-că e convins 
că guveruul nu va precede nicl-odată la 
revisuirea legii de naționalitate.

Nu e bine însă ca supărării ce a 
produs’o acea decisiune la naționalități, 
să i-se dea espresiune într’un mod, ca să 
fie superațî alți cetățeni (Maghiarii.) O 
astfel de impresiune produce propunerea 
comisiunei permanente.

Acăstă propunere se baseză pe pre
supunerea că legea naționalităților nu se 
esecută. Der unde e acea lege, care se 
esecută în tot-deuna strict?

Nu crede, că congregația e în drept 
a admonesta pe ministrul de interne ca să 
facă a se esecută legea naționalităților. 
Și cum puteți pretinde sS se țină tot-deuna 
sâmă de acea lege, când chiar naționali
tățile nu o respecteză?

Primăria din Brașov a adresat reso- 
luțiuni în limba germană părților ma
ghiare. De când e primar Fr. Hiemesch 
s’au schimbat lucrurile mai spre bine. Ddr 
vă puteți dre adresa în asemeni împreju
rări la ministru, ca să respecteze legea 
naționalităților?

Propune ca să se ia adresa din 
Pojun simplu la cunoscință și se se pună 
apoi ad acta.

Dr. A. Mureșianu cere cuvântul la 
ordinea Bilei și rogă presidiul să facă a 
se ceti mai întâiâ și textul curendei dela 
Pojun în tdte trei limbele ca să pdtă 
urma discusiunea în deplină cunoscință 
de causă, căci cei mai mulți dintre mem
brii adunării nu cunosc de loc cuprin
sul ei.

— Imediat ia cuvântul Dr. Lurtz și 
după-ce polemiseză asupra modului de 
procedere la primărie, ajungând la petiția 
din Pojun, repeteză cererea de a se ceti, 
după care apoi se tălmăcesce cuprinsul 
ei în tdte trei limbile.

Dr. Karl Lurtz, deputat dietal, lu
ând cuventul declară, că sprijinesce mo
țiunea comitetului permanent, deși sciind 
cum e compusă majoritatea congregațiu- 
nei, cu siguranță pdte predice, că moțiu
nea va fi primită. Crede însă de necesar 
a răspunde la afirmațiunile lui Modr.

D. Modr a dis, că Sașii nu sunt în 
drept a adresa ministrului cererea, ca se 

se esecute legea naționalităților, de dre 
ce îpșiși Sașii n’au esecutat’o față cu ce
tățenii de limba maghiară.

Ceea ce însă, chiar după mărturisi
rea lui Modr se întâmplă forte rar la ma
gistral,..! orașului, la autoritățile statului 
eSte la ordinea <jilei. Trebue să protestăm 
contra călcărei sistematice a drepturilor 
naționalităților prin procedările observate 
de forurile judecătoresc!, prin cari se ne- 
îndreptățesc și păgubesc țăranii și bur
ghezii noștri. In timpul din urmă legea 
naționalităților se violeză în comitatul 
nostru atât de grav și atât de intensiv, 
încât nu se pote se nu luăm posiție con
tra acestor violări.

D. Lurtz istorisesce un cas din prac
tica sa de advocat, unde un țăran a fost 
păgubit prin aceea, că i-s’a respins hârtia 
lui adresată unui for judecătoresc în 
limba germană. Hârtiile germane sunt 
respinse, fără să li-se dea resoluție nu
mai pe motiv, că sunt scrise nemțesce.

Modr trage la îndoielă îndreptățirea 
congregațiunei, de a adresa ministrului o 
cerere pentru esecutarea legii naționalită
ților. Dr. Lurtz susține din contră, că prin 
acesta se dovedesce un rest de încredere 
față cu guvernul și față cu bărbații de 
stat conducători, despre cari încă tot mai 
presupunem, că doresc și cred de nece
sară menținerea unei asemenea legi fun
damentale din constituția nostră.

Modr dice, că se se ia posiție numai 
în cașuri concrete. Ei bine, noi ar trebui 
atunci să rugăm pe d. fișpan, să declare 
congregația în permanență, pentru a pute 
să desbatem tote jalbele ndstre. îi pare 
bine» că Modr <jice, că guvernul nu va 
face revisuirea legii naționalităților, re
gretă însă, că enunciațiunea lui Modr nu 
o pdte considera de autoritativă.

La cererea lui Dr. Lurtz se dă ceti
re adresei de la Pojun, pe care auțlin- 
du-o, combate ultimul alineat, în care se 
dice, că revisuirea legei naționalităților 
ar fi necesară în interesul bine înțeles al 
politicei naționale maghiare. Nu are de 
gând să critice adresa, trebue însă să-și 
fixeze punctul seu de vedere. Adeveratul 
interes al statului cere în mod categoric, 
ca nu numai Maghiarii, ci și celelalte na
ționalități se fie ocrotite în interesele lor 
vitale, în drepturile lor sfinte și divine. 
Nu numai in interesul Sașilor, ci în inte
resul liniștei și desvoltărei patriei, trebue 
se cerem esecutarea legii naționalităților 
și să .ne exprimăm părerea de rău, că în 
aceste timpuri grele, nu se află ceva mai 
bun și mai cuminte, de cât a se trimite 
guvernului repreșentațiuni pentru revisui
rea legii naționalităților.

Este necesar să ne înțelegem și să 
ne apreciem reciproc. Maghiarii au câști
gat simpatiile întregei lumi tocmai prin 
lupta lor pentru drepturile lor naționale 
și pentru libertate. De aceea ei ar trebui 
se ne îuțelegă, căci nici noi nu luptăm 
pentru alt-ceva, de cât pentru conserva
rea celor mai sfinte comori ale ndstre, 
naționalitatea și limba maternă.

Decă Maghiarii sunt creștini, trebue 
să cundsoă porunca IV. „Cinstesce pe 
tatăl teu și pe mama ta“. Ddcă însă nu 
am lupta pentru menținerea comorilor 
moștenite de la părinți, limbă și drepturi 
naționale, n’am fi adeverați creștini.

Dr. Zakarias dice, că adresa comita
tului Pojun a fost motivată de agresiu
nile agitatorilor slovaci. Noi — dice — 
avem ocasiune a sci din propria esperi- 
ență, cum lucreză agitatorii naționalități
lor și cum pressa naționalistă a otrăvit 
blândul și pacinicul popor, periclitând în
săși integritatea teritorială a statului. (Re
probări, și vii protestări din partea Sașilor 
și Românilor).

Dr. Mureșianu: Rog pe d. președinte 
să cheme la ordine pe orator pentru acestă 
afirmațîune.

I. Lengeru: Să revoce, ori să i-se ia 
cuventul.

Zakarias: In special, ce privesce pe Sași, 

n’aș dice nimica, dâcă s’ar fi mărginit în cer
cul mai restrîns al lor săsesc, der au dus 
agitația și între Șvabii din Bănat.

D. Lurtz a citat cașuri, despre ne
dreptățile, ce li-se fac cetățenilor prin 
faptul, că nu li-se comunică decisiunile 
în limba pe care o pricep, și că de aici 
respltă pagube enorme pentru cetățeni.

Dr. Zakariăs întrdbă, cine e de vină 
la acesta? Tot D-vdstră. Dor statul ofere 
cu cea mai mare bunăvoință tdte înlesni
rile, ca toți să pdtă învăța unguresce. De 
ce nu profitați de ocasiune? Nu se pdte 
cere ca funcționarii se învețe atâtea 
limbi diferite și e mult mai natural ca 
poporul să învețe unguresce. (Rîsete.)

Vă referiți la drepturile umanitare. 
Fdrte bine. In adâncul inimei fie-cărui 
om residă sentimentul dreptății, der acest 
sentiment este suprimat de considerațiu- 
nile naționale. Aduc un esemplu; La ale
gerea procurorului (fiscului) comitatens 
nu ar fi fost lucru firesc și drept, ca să 
se alegă acela, care a fost substitut atâ
ția ani ? D-vostre însă ați suprimat senti
mentul dreptății și nu l’ați ales pentru-că 
e Maghiar și interesele d-vdstre naționale 
au cerut să alegeți un Român. Ei bine, 
ați ales un Român, pe care eu fdrte mult 
îl stimez, ca om vrednic, însă alegerea 
lui n’a fost după dreptate.

Trebue să eliminăm deoi cestiunea 
națională din mijlocul nostru și asta nu
mai așa se pdte face, dăcă se va revisui 
legea naționalităților. Pe urmă va fi ușor 
a resolvi tdte celelalte cestiuni după drep
turile umanitare.

D-l Obert, în decursul seu de la Ei
senach a dis, că e cetățean fidel al Unga
riei. Eu îl cred. Der a mai adăogat, că 
se alipesce cu tdte fibrele inimei sale la 
rassa și limba germană. Asta o cred încă 
și mai mult. Acuma suntem în relații ami
cale cu Germania, suntem în relații ami
cale și cu România. întreb însă, cum se 
vor împăca cele două fidelități, când se 
vor întdree împrejurările așa, că noi vom 
trebui pdte să bombardăm Berlinul seu 
Bucurescii (Strigăte: Am fost în răsboiul 
de la 1866! Ne vom face totdeuna dato
ria! — Legiunea Klapkal?)

Dr. Zakarias mai călăresce în fine 
pe obicinuita afirmare a șoviniștilor, că 
este greu și costisitor a redacta protocdle 
publicațiunile și tdte decisiunile în câte 
trei limbi. Face apoi propunerea.

După d-l Zakarias luă cuventul Dr. 
A. Mureșianu, a căruia vorbire am publicat’o 
în numărul de eri al fdiei ndstre.

D-l Ion Lengeru <jice, că a venit aici 
cu intenția cea mai bună, de a discuta în 
liniște și pace o chestiune atât de impor
tantă. Are de gând să releveze ideile sal- 
vatdre, cari se respectâză, și se observă 
în tdtă Europa, în tdte țările și se arate 
cum adresa din Pojun combate acele idei 
salvatore, cari ne-au rămas moștenire din 
luptele sângerdse ale revoluției celei mari 
francese.

La sfîrșitul secolului XVIII revoluția 
francesă ne-a hărăzit egalitatea și frater
nitatea, din cari s’a desvoltat un ideal 
frumos, idealul naționalismului. Au trebuit 
însă și după aceea lupte și conflicte, pen
tru acest sfânt ideal. Fiii aceleași patrii 
s’au sculat unul contra celuialalt. A curs 
sânge.

Liniștindu-se însă valurile revolu- 
țiunei de la 1848 și sosind timpuri mai 
calme, au venit înțelepții patriei Deak, 
Edtvds și alții și au creat legea naționali
tăților, credend, că aduc un serviciu pa
triei, când vor arăta în lege starea faptică 
a țării.

Dâf legea dice una și situația este 
alta. Legea dice, că tdte naționalitățile 
din acestă țeră formăză la olaltă națiunea 
politică ungară, prin urmare între națio
nalități suntem și noi Românii, formând 
parte din națiunea politică ungară, între 
naționalități sunt și Maghiarii, formând 
și ei parte din națiunea politică ungară. 
(Protestări din partea Maghiarilor.)
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Președintele: Chem la ordine pe ora
tor, pentru-că a (Jis că și Maghiarii sunt 
naționalitate.

I. Lengeru: Legea așa spune, mă rog. 
Președintele: Legea nu spune așa.
I.Lengeru: Convingerea mea este așa.
Noi am făcut parte în tot cursul is

toriei, de când trăim la olaltă cu Ma
ghiarii, am făcut parte din națiunea poli
tică ungară.

Nu vorbesc de timpurile anteribre, 
pentru-că nu vreu se fac disertațiune is
torică. Căci noi am trăit aici mult timp 
înainte de a se fi stabilit aici Maghiarii, 
am trăit cu cultura nostră și cu organisația 
ndstră. Der chiar și mai târdiu am avut 
organisația nostră românescă, și cei ce au 
făcut studii istorice și juridice sciu ceea 
ce va se dică: „Jus Valachicumu și „Terra 
BlacorumA.

Noi în cursul istoriei v’am dat tot 
ce am avut. Ne-am versat sângele ală
turea cu Maghiarii. Ne-am bătut cu Tur
cii, ne-am bătut cu toți dușmanii țării 
alăturea de ei. Și dâcă ne întrebați; „Unde 
este istoria ’v6stră?u Noi vă răspundem: 
ea se cuprinde îii istoria văstră, în is
toria națiunei politice ungare, din care și 
noi facem parte. Noi am contribuit Ia for
marea țării. Inzadar vor veni toți nemeșii 
și Ie vor spune Românilor: Eșițî de aici! 
Noi le vom răspunde: Nu eșim, căci noi 
suntem de aici. Dăcă ți-a plăcut să mergi 
cu mine alăturea, se ne batem cu Turcii 
și cu alți dușmani, atunci să-ți placă în timp 
de pace a-mi da, căci ești dator să-mi dai, 
ceea-ce mi-se cuvine. Găci Românul când s’a 
luptat pentrn patrie și-a dis: Eu mă lupt 
și îl bat pe Turc, der să sciu, când mă 
întorc acasă, că voiti fi primit la vatra 
familiei mele cu accentele dulcei limbi 
românesc!.

Intre cei ce au luptat pentru patrie 
numărăm ca coborîtori din poporul nostru, 
cum a dis și dd Mureșianu, pe Meteiu 
Corvinul și pe tatăbSeu Ioan Huniade.

Și ca să nu vorbesc de răsbdiele 
din trecutul îndepărtat, la cari au parti
cipat Românii, amintăsc numai luptele de 
la Solferino, de la Custoeza, de la Kdnig- 
grătz er la ocupația Bosniei tot opinca ro
mână a dus la biruință armele patriei.

Br. Zakariăs: Abrudul 1 Aiudul!
I. Lengeru: N’am vrut să le amin

tesc pe acestea, fiind-că n’am vrut să re
suscitez amintiri triste. Dâcă vreți însă, 
•da, și la Abrudși la Aiud au luptat Românii 
vitejesce. Deosebirea a fost, că Românii 
au ținut cu regelă, pe când d-văstră ați 
fost contra lui.

Cum să vină acum cine-va să pre
tindă, ca pentru un amploiat incapabil, 
care nu scie, decât unguresce, milione de 
dmeni să învețe unguresce?

Ni-se cere să ne. jertfim limba. Noi 
nu putem să ne lăpădăm de ea.

Der patria nici n’are vr’un interes se 
fim alt-ceva, decât ceea-ce -suritem.

Cu legea naționalităților s’a făcut 
numai un modest început, d'ăr legea acesta 
nici-odată ri’a fost esecutată 1

Vrem să ne facem școli pe banii 
noștri! Nu cerem bani de ,1a stat, cu tdte 
că avem dreptul. Dăr . nu numai nu ne 
•lasă să ne ridicăm școli pe banii noștri, 
'ci și pe cari le avem înființate, ni-le-au 
luat la ochi.

Ih'că -și mai tare suntem împedecați 
'pe terenul economic. Sunt moșii de ale 
Ștlitului, cari se iau poporului nostru și1 
"se dau unor străini, aduși cine scie de 
‘unde, coloniști maghiari.

Legea ori se șterge, ori rămâne în 
‘piciăre, noi tot rămânem ceea-ce suntem,, 
și pentru limbă Ro’mâbul se topesce, ne 

‘topim și ne jertfim cu toții!
Se vorbesce mereu de „patriotism11 

‘și de „âgithțiew. Nici-odată nu s’a făcut 
atâta abus. de aceste espresiuni, ca acuma.

Noi am pută trăi fărte bine cu Ma
ghiarii, der este cine-va la mijloc, care 
ne împedecă. Aceștia sunt: renegații, ștre- 
berii și speculanții. (Ofatorul care mai 

’înainte a espli'cat câte-va frase și în urigu- 
resce începe să esplice ceva și în limba 
germană).

Președintele: Chem la ordine pe d-1 
membru, fiind-că după lege nu-l e permis 
a vorbi aici nemțesce.

D-1 Leiigeru declară, că sprijiriesce 
nioțiun'ea presentată de Dr. Aurel Mureșianu 
și apoi continuă a vorbi despre „imperia
lismul maghiar”, în decursul espunerii 
însă întrebuințeză citatul nemțesc „Der 
magyarische Imperialismus*...

Președintele: 'Iau cuvântul oratorului, 
fiind-că, cu tdte că l’hm avertisat, ărăși a 
vorbit nemțesce.

Despre desbatetea ce a urmat dup'ă 
acăstâ și despre decursul votării, vom 
vorbi în alt număr.

Rap.

Victoria creștinilor sociali in 
Austria, pilele trecute s’au făcut alege
rile pentru dietele Austriei inferidre și su- 
peridre. Centru-catolic, respective creștinii 
sociali, au repurtat frumdsă victorie asupra 
liberalilor, social-democraților și pangerma- 
nilor. Luegeriștii din Austria inferioră nu 
numai că și-au menținut mandatele, ci au 
mai câștigat cinci mandate nouă. Succesul 
acesta este cu atât mai de remarcat, cu 
cât se scie, că tdte partidele adversare se 
uniră pentru a da la alegeri lovitura de 
morte partidului social-creștin.

Un general despre independența 
Ungariei. Generalul în retragere Gustav 
Ratzenhofer a scris în „Nene Freie Presse” 
de Duminecă un articol privitor la proiec
tele militare. In articolul acesta Ratzenho- 
fer a dis între altele, că independența Un
gariei e o fantomă și că „Maghiarii vor 
alerga după fantoma acăsta, pană când 
își vor pierde și independența posibilă nu
mai in cadrul monarchiei, care nu e pe
riclitată din partea nimănui11...

Cuvintele acestea ale generalului au 
făcut sânge fdrte rău în cercurile kossut- 
histe maghiare, er diarul lui Fr. Kossuth 
publică în nr. de la 29 Oct. un articol pă
timaș din pena lui Hentaller Lajos, în 
care dtă ce se dice între altele:

...„Ce este pentru noi acea armată 
cu spiritul ei austriac, cu drapelul ei ne- 
gru-galben, cu comanda germană, cu erup- 
țiunile ei venindse contra Maghiarului și 
cu „Gott erhalte“ ? Acești, domni ofițeri 
superiori sunt ruinătorii unității ndstre in
terne și ai forței ndstre materiale, fiind-că 
sunt lipitori, cari sug pensie; er armata 
pentru noi este cu totul streină, fiind-că 
între zidurile casarmelor locuesce miliție 
de limbă străină, de naționalitate străină, 
care nu respectă tricolorul maghiar, nu 
înțelege dorințele poporului maghiar, nu 
recundsce nici-odată îndreptățirea poporu
lui maghiar, și care consideră pe poporul 
maghiar contribuabil numai ca pe cape de 
civil... înaintea celei mai mari părți a mi- 
lidnelor poporului maghiar, Austria este 
numai o numire geografică, ceva ca fata 
morgana din Alfold. Cei orientați, aceia, 
cari văd prin sîta militară și politică, con
sideră Austria ca pe-un monstru miracu
los, ca pe un bălaur cu două capete din 
povești, pentru hrănirea căruia Ungaria a 
adus atâtea jertfe de sânge și bani și din 
causa căruia ațâți coihpatrioțî au cădut 
victimă. Vre d-1 general Ratzenhofer să 
scie, că ce este adi Austria? Acel ceva, 
ce se numesce Austria, nu e adi nici 
măcar națiune, ci o încopciare a diferi
telor naționalități prin putere militară — 
la poruncă cesaro și regăsea. Indată-ce 
verigile acestui lanț se vor desface, gene
ralul Ratzenhofer piere de fome numai de
cât, fiind-că fantomele dispar și nu va 
mai fi cine să-i plă'tescă pensia. Nu!' 
Fiind-că provinciile austriace le va a'necta 
Germania, er Ungaria va fi independentă 
și de sine stătătoreu.

Congregația comit. Hunedora,
ținută în D e v a la 24 Oct. 1902 st. n.

‘Raport special al „Gazetei Transilvaniei11.)
— Fine.—

Deputatul cercului Deva, contelșTo- 
roezkay Miklos, a fost înaintat în scris o 
(propunere de mare importanță, relativă 
lâ regularea Mureșului. Un membru ma
ghiar a făcut propunerea, ca să se facă 
abatere de la ordinea dilei și -să se ia în 
desbatâre propunerea amintită.

Este sciut, că mandatul lui Torocz- 
kay s’a atacat și că tocmai acuma a sosit 

■pe aici un judecător de la Tabla reg. din 
Clușiti,' ca să investigeze abusurile de la 
alegerea din urmă; de aceea ăei ce au 
fost contra lui Toroczkay, au primit cu 
surîs ironic propunerea lui, ca și cum ar 
fi dis: înțelegem, înțelegem... Propunătorul 
și-a motivat apoi propunerea, .punând în 
prospect mari și multe ilusii...

Tot asemenea s’a făcut cu o altă 
■propunere, a altui deputat, pentru a se 
înmulți solgăbirăii încă cu doi.

S’au primit ambele.
Din acest incident s’a făcut propu

nerea, ca și adresele de la Pojun, să se 
desbată înainte de amedi. S’a primit.

Mai întâiil s’a luat în desbatere res- 
criptul relativ la modificarea legei electo
rale. Primul a luat cuvântul un advocat 
jidan din PetroșenI, Dr. Rosenberg Ignacz, 
care c’un patos teatral, a arătat cât de 
nedreptă este legea electorală atât în Un
garia, cât și în părțile transilvane, și cum 
mii și mii sunt lipsiți de cel mai sfânt 
drept constituțional; face deci propunerea, 
ca se se înainteze o adresă dietei, pentru 
a se aduce o lege electorală comună și 
pe base mai liberale ca cele de pănă 
acuma.

Dr. Aurel Munteanu încă e de părere, 
ca să se facă o altă lege electorală mai 
drdptă și mai cinstită, fiind-că este o ru
șine și un scandal, că într’unul ;și același 
stat dis constituțional, să fie,—cum sunt la 
noi, — două, ba chiar trei legi electorale.

Spune, că legile electorale din vi- 
gore, s’au făcut cu intențiune față de Ro
mâni, — ca să se protdgă Secuii și se se 
momescă Sașii, er Românii să fie scoși din 
cadrul constituției. — E deci de părere, ca 
să se facă representațiune, pentru lărgirea 
dreptului electoral.

Viceșpanul Mara LăszlOj făcând o 
față seriosă și smerită, dice că nu e locul 
în congregațiune se se facă „politică de 
țeră“ și să se însceneze disensiuni politice 
de care el tot-deuna s’a ferit și se va feri. 
Accentueză apoi, că după părerea d-sale, 
nu este nevoie, ca acum să se schimbe 
legea electorală, deși el însuși e convins, 
că ar fi mai salutar, decă drepturile poli
tice s’ar mai lărgi. De altă parte d-sa e 
convins, că însăși legislațiunea țării se 
ocupă cu ideia schimbării legei electorale 
și cu timpul schimbarea se va și face, deci 
trebue să fim cu încredere și răbdare, 
căci treptat tdte vor urma. Se miră, că 
membrii români ai congregațiunei la tdte 
ocasiunile vin cu pretensiuni naționale și 
politice, pe când conform legilor esistente 
aici în Ungaria, ca și înainte de 1848, 
esistă o singură națiune politică,,„națiunea 
maghiară alcătuitore și’diriguitdre de stat", 
și ori ce alte aspirațiuni naționale și poli
tice, nu au îndreptățire. De aceea, la noi 
nu se pdte vorbi cu drept despre „na
țiunea română'1' și de drepturi p jlitice de 
ale naționalităților. Se provdcă la Ger
mania, Francia și alte state din Europa, 
si dice, să i-se arete unde sunt legi mai 
liberale și libertate mai mare, ca în statul 
ungar?

Recomandă propunerea comisiunei 
permanente.

D-1 Francisc Hossu-Longinu, se miră, 
cum d-1 viceșpan, ca primul funcționar al 
municipiului, se face că nu cundsce legile 
și nu vre se scie, cari sunt drepturile re- 
presentanțelor municipale, — că ne pro
vdcă direct să nu facem aici politică. 
Apoi atunci pentru-ce ne-ați chemat, și 
noi pentru-ce am venit aici? Ca să as
cultăm și să primim referatele, ce ni-le 
presentați de-a valma? Ga să luăm și noi 
răspunderea pentru multe tdte ce le seim 
și nu le seim, să vă dăm voturile la câte 
posturi devin vacante, și apoi să ne ducem 
acasă?

ti Decă av,em datoririțe, trebue să avem 
și drepturi, căci la din contră, pe ce basă 
pote cere țâra de la noi, ca să dăm con- 
tribuțiune în bani, în sânge, în lucru și în 
muncă spirituală?

Legile electorale surit așa fel făcute, 
încât este imposibil, ca să ajungem 
în parlament. Unde să facem deci politică, 
decă nu aici, de unde se pornesc tdte ac
țiunile mari politice, ‘de unde se merge 
și la parlament și unde ni-se permite oel 
puțin atâta, ca să putem gremujda din 
când în când și noi...

D’apoi că tocmai aceea voim și noi, 
ca să se facă o lege electorală, cum tre
bue să fie, în conformitate cu prestațiunile 
ndstre.

Lăsați să se facă o lege, pe basa 
căreia să putem întră și noi în parlamentul 
țării, că apoi vom face politică acolo și 
— ca deputății d-vdstră de acuma, — nu 

vom mai veni aici să vă infestăm și să 
vă facem politică (ilaritate)...

Și cum vine d-1 viceșpan, ca om 
constituțional, șă facă pe oportunul și ne
condiționat supusul, înfățișând lucrurile, 
ca și cum ar fi oprit să solicităm schim
barea unei legi și ar fi o îndrăsnelă, ca 
să avem și noi părerile ndstre?

Mi-se pare, că și d-vostră v’ați să
turat de falsul constituționalism, ce domină 
astădi și înși-vă nu mai scițî ce vreți, — 
căci altfel nu se pdte esplica faptul, că 
numai dilele trecute dieta din Budapesta 
n’a putut vota primirea său neprimirea 
unui răspuns la o interpelare, din causă 
că n’a fost... „hatărozat kâpes“ (ilaritate 
și rîsete, că oratorul a scăpat un cuvânt 
și unguresce.)

Etă pentru-ce și noi am dori, ca să se 
facă o altă adevărată și constituțiunală lege 
electorală, etă pentru ce fapem noi politică 
aici și suntem contra propunerei coin, per
manente.

Gât pentru vederile politice ale d-lui 
viceșpan, fie liniștit, că pe noi nu ne im
portă.

Drepturile națiunei române nu se pot 
nimici numai ecă așa, nici gurile ndstre 
nu se pot astupa cu una jcu două. Pdte 
dice d-1 Szell Kâlmăii în dieta din Buda
pesta, ce va vre, și d-ta d-le viceșpan 
încă poți tot protesta aici cât țî-a plăce, 
căci pe noi nu ne veți întimida. Noi suntem 
Români și ca Români voim să trăim și 
vom trăi în acestă țeră.

Ge ne tot vorbiți atâta de „statul 
maghiar milenar11 și de „națiunea maghiară 
politică11, ca și cum n’ar sci totă lumea, că 
„națiunea11, pănă la anul 1848 o formau 
familiile fruntașe, grofii și baronii — apoi 
massa nobililor, cari nu au fost numai 
maghiari, — pe când poporul unguresc 
de la țeră a gemut în jugul iobăgiei, 
mai ca și ceilalți iobagi, dovadă că și 
d-Vostră, în cântecele poporale, chiar așa 
vă plângeți de jugul feudal, ca și ceilalți. 
Apoi decă d-vdstră sunteți mândri, că 
sunteți Maghiari, — în tocmai ne mân
drim și noi cu românitatea nostră.

Mai bine ați . face și d-vdstră, dâcă 
a-ți pricepe, că ar fi. spre binele și feri
cirea țărei, decă ne-am înțelege și am trăi 
în bună armonie cum trebue să trăescă 
aceia pe cari sdrtea i-a pus la un loc 
(aprobări și din partea Ungurilor).

Dr. Aurel Vlad, într’o vorbire avân
tată, arată cu cifre luate din listele elec
torale, uriașa deosebire între legea elec
torală din Ungaria (părțile din fostul co
mitat al Zarandului) și cea din Transilva
nia amintind cercul electoral Dobra. Așa 
de esemplu, pe când în cercul electoral 
Baia-de-Griș înainte de a-se șterge restric- 
țiunea pentru neplătirea dării, au fost aprdpe 
2500 alegători, mai toți pe basa proprie
tății, — pe atunci în cercul electoral Dobra 
abia a fost 500 alegători și și dintre aceș
tia, abia 10—15 după darea de pământ. 
Acum, că s’a șters restricțiunea pentru 
neplătirea contribuțiunei, la Baia-de-Criș 
s’a urcat numărul alegătorilor la 5000, pe 
când în cercul Dobrei a rămăs tot numă
rul de 500.

A mai arătat și alte părți slabe și 
păgubitdre ale legei electorale și s’a ală
turat la propunerea antevorbitorilor.

Bietul jidan Dr. Rosenberg văzând, 
că membrii români pe ce motive au ata
cat propunerea comisiunei permanente, s’a 
pus acum ,pe alt teren și făcând pe 
Maghiarul, grozavul, a început a de
clama despre statul național maghiar și 
edificarea aceluia, dâr într’un mod atât de 
jidovesc, încât . și pe Unguri i-a umflat 
rîsul, oa și pe membrii români.

S’a primit propunerea comisiunei, ca 
rescriptul să se ia simplu la cunoscință.

O nouă discuțiune politică s’a încins 
la al doilea rescript al comit. Pojun, pen
tru revisuirea legei de naționalitate. Aci 
d-1 Dr. Aurel Vlad revocă în memoria con
gregației, că d-sa și consoții d-sale s’au 
mai declarat odată în causa acesta, care 
e identică cu rescriptul Săcuilor, deci de
clară, că. în oalitate de membru al parti
dului național român și acum ține la prin
cipiile pronunțate atunci și date și în scris.
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Dr. Aurel Munteanu persiflând forte 
nimerit pe jidovul Dr. Rosenberg, a fost 
de părere, ca să se ceră modificarea nu
mai a §-lui 13 din legea de naționalități.

S’a primit propunerea comisiunei per
manente și ședința s’a rididicat după o oră.

In ședința de după amiacji, pe când 
abia au rămas câțî-va, s’a pertractat cele
lalte multe cause, ca la moră. Membrii 
români Iosif Morariu Fr. Hossu-Longin și 
Dr. A. Vlad au stat până la fine și au luat 
parte la desbateri.

Mai remarcabilă a fost causa biseri- 
cei din Cugir. In mânia argumentelor aduse, 
«omisiunea permanentă a propus și cu ma
joritate s’a decis că deși comuna Cugir, 
în umanitate a votat 22,000 cordne pen
tru edificarea bisericei gr. cat., și deși nimeni 
n’a făcut recurs totuși se nu s« aprobe vo
tarea sumei fiind-că se află în comună 
și alți locuitori de alte confesiuni și vor 
cere și ei, așa-der să nu să creeze cas de 
precedență.

In zadar s’a spus, că averea aceea 
este a foștilor grănițeri, câștigată cu sânge 
și că li s’a dat drept remunerațiune pen
tru fidelitate către tron și dinastie...

La fine fișpanul a mulțumit membri
lor pentru participare și și-a esprimat bu
curia, că au decurs t6te în bună ordine. 

Corespondentul.SOIRILE D1LEI.
— 18 (31) Octomvrie.

Regele Carol la Rusciuc. Din Sofia 
se telegrafăză, că regele Carol al Româ
niei va sosi la 2 Noemvrie v. în Rus.ciuc 
pentru a reîntorce visita principelui bul
gar Ferdinand. Pre.ssa oposițională bul
gară e- s-tipărată,- eă regele Carol nu merge 
la Sofia.

Ministrul Wlassics în Sibiiu. Lui 
„Bud. Hirlap" i-se telegrafeză din Sibiiu, 
că ministrul Wlassics a făcut visite comi
telui Ihalmann, superintendentului să
sesc Muller și metropolitului Mețianu. 
înainte de amiațll a visitat Seminarul teo
logic și pedagogic român călăuzit de în- 
su-șl metropolitul, apoi gimnasiul de stat 
și șcdla de fete. înainte de amiatji visitase 
gimnasiul săsesc. Pretutindeni ministrul a 
pus însu-șî întrebări elevilor. Visitațiunea 
.și-a încheiat’o la șcdla de fete a „Asocia- 
țiunei" și la pedagogici ev. săsesc. După 
amiadi a plecat din Sibiiu. La gară s’au 
-presentat metropolitul Mețianu, vicariul 
Teutsch, fișpanul Thalmann, vice-șpanul 
Reissenberger și primarul Drotleff.

Din causa aglomerației de materie, 
'urmarea foiletonului a trebuit să o sus
pendăm pănă pe săptămâna viitore.

0 broșură despre Slovaci. Sub tit
lul „Curentele slave și patria nostrău a 
publicat contele loan Eszterhazy o bro
șură, în care se ocupă cu pretinsele tem 
ființe panslaviste, și înșiră mulțime de date 
pentru a ilustra activitatea bărbaților- po
litici slovaci în părțile nordice ale țării, 
•activitate pe care o timbreză: „muncă de 
■subminare1*. In cuvântul de încheiere își 
spune părerile asupra măsurilor de luat, 
cu ajutorul cărora s’ar pute preveni „con
solidarea uneltirilor panslaviste". El cere 
anume: 1) Guvernul se controleze mai 
strict uneltirile ceho-slovace, respective 
panslaviste, și pedepsirea elementelor ne- 
patriotice. 2) Dieta se enunțe incompati
bilitatea morală seu politică a. politician^ 
lor naționaliști, 3) Guvernul și societatea 
să sprijinescă elementele cinstite și să 
’facă trustul băncilor unguresc! din Un
garia nordică pentru a paralisa efectele 
păgubitore, ale băncilor slovace. — Con
tele Eszterhazy alergă după fantome și 
se luptă cu ele, pentru-ca să storcă aplau- 
sele șovinismului intolerant. Ce au greșit 
bieții Slovaci, pacinici și muncitori, de 
nu-i lasă în pace nobilul conte ?

Nouă direcție financiară. Ministrul 
de finanțe va înființa în anul viitor o 
■nouă direcție financiară în D.-St.-Mărtin, 
care pănă acuma se ținea de circumscrip
ția financiară a Sighișdrei.

Catechet nou. D-l Marcu Jantea, 
absolvent de teologie și filosofie, care fu
sese câți-va ani profesor suplinitor la gim
nasiul din Brașov, a fost numit catechet 
pentru elevii gr. or. de la diferitele insti
tute din Clușiii.

Un conte fals. Mare sensație a pro
dus în timpul din urmă afacerea lui Ma- 
tuska Lăszld, fost vice-notar la comitatul 
Lipto. Acest individ a comis o mulțime 
de escrocherii, înșelăciuni și plastrografii. 
De patru ani de dile era în funcțiune ad
ministrativă la comitatul Liptd, numit 
după o recomandație a fișpanului Timi- 
șdrei adresată fișpanului din Lipto. El se 
dădea de conte, doctor în filosofie și pro
fesor cu esamen de capacitate. Se presu
pune însă, că t(5te documentele lui erau 
falsificate și că nu e nici conte nici doc
tor, ci un simplu escroc de origine ar
mean, ceeă-ce dovedesce și faptul, că 
sciea bine românesce și bulgăresce, și cu- 
noscea și limba grecă și turcescă.

O rugare. D-l loan Oncescu, notar 
de cerc în pensiune, strămuțându-și domi
ciliul la Sebeșul-săsesc, ne rdgă să pu
blicăm din acest incident următdrele rân
duri :

In momentul grabnicei nostre plecări 
de la Răhău la Sebeșul-săsesc, nefiind în 
stare a pută visita și saluta personal pe 
tote rudeniile și pe toți amicii noștri, din 
comună, le dicem pe acesta cale un ră
mas bun, și le esprimăm profunda ndstră 
mulțumire pentru totă stima și încrederea 
de pănă acuma, er onoratului public 
străin îi facem cunoscut, că din 1 Nov. 
a. c. încolo, locuința nosțră stabilă va fi 
în orașul Sebeșul săsesc în casele ndstre 
proprii din strada Siculorum Nr. 53.—loan 
Oncescu, notar cercual în pensiune, și 
soția.

Ocna-Sibiiului — stabiliment bal
near modern. Băile de sare de la Ocna- 
Sibiiului, cari în ceea-ce privesce conți
nutul săros al apei n’au părechiă în în- 
tregă Europa, vor fi acuși ridicate la rang 
de stabiliment balnear universal. Anume, 
ministrul de agricultură a destinat 580,000 
de cordne pentru arangiarea băilor de la 
Ocna în stil modern și cu comfortul sta
bilimentelor balneare de renume; în locul 
sărăcăciosului salon de cură și primitive
lor cabine va instala băi de sare, băi de 
aburi, salone de inhalațiune, cabine, sa- 
lone de cură, oteluri etc. In acest scop a 
preliminat deja pentru anul viitor 250.000 
de cordne din suma de 580.000.

Teatru german. „Die Philosophic des 
Geldesu dramă de Ernst Kiihlbrandt, pro
fesor la gimnasiul săsesc din localitate, ce 
s’a representat Miercuri sera ca premieră pe 
scena teatrului din Brașov, avu un succes 
forte frumos. Putem felicita pe d-l Kiihl
brandt pentru lucrarea acesta de valdre, 
bine și adânc studiată, ce conține pe lângă 
frumosele ei idei filosofice și mult spirit, 
umor și mai vîrtos e bogată în scene gin
gașe și de efect, cari oferă artiștilor teren 
pentru ași desvolta talentul lor. Mai. cu 
semă rolul naivei conține scene adorabile. 
— Dintre actori s’a distins cu deosebire 
d-șdra Lori Weiser ca naivă, er d-l Mauth 
șî-a câștigat un merit prin escelenta- pu
nere în scenă a acestei piese. Teatrul a 
fost literalmente înțesat de public, er d-l 
Kiihlbrandt de repețite-ori aclamat.

Un concert se va da în llia decă- 
tră corul bisericei gr. or. din Dobra, Sâm
bătă la 1. Noemvrie 1902, cu concursul 
d-lui Alesandru Șușter din Deva. Concer
tul se dă din incidentul instalării de pro- 
topresbiter a d-lui George Oprea. Venitul 
concertului e destinat bisericei gr. or. rom. 
din Ilia.

2 Un medicament pentrn popor. Prin așa 
numitul spirt de wn (Franzbrandtwt in) și sarea de 
vin al lui Moli, pacie- ților li-se oferă un mijloc vin
decător sigur și ieftin contra maladiilor de reumă 
apoi la răni și umflături. Pr țul unei sticle dim
preună cu îndrumarea necesară e de cordne 1,! 0 
Se trimite dilnic prin rambursă poștală de farma
cistul și liferantul curții o. și reg. A. Moll, Viena 1 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincie și în dro- 
guerii s6 se ceră hotărît preparatul A. Moli, care 
e provătjut cu marca de contravenție și cu sub
scrierea.

Din comitatul Sătmariului.
Când publicăm noi câte o corespon

dență despre abusurile administrației ungu
resc!, ar pute dice cineva, că scriem din 
punct de vedere românesc și că suntem 
parțiali.’De un timp încoce însă tocmai din 
diarele maghiare sunt unele, cari desve- 
luiesc corupția administrativă și strigă după 
Kaffka, se vină la fața locului și să mă
ture grajdul lui Augias. In adevăr o muncă 
uriașă va trebui să săvîrșescă d-l Kaffka, 
decă va întreprinde o purificație măcar 
în comitatele mai deochiate, între cari pe 
lângă''comitatul Torontalului, al Maramu
reșului etc. se numără și cel al Sătma- 
riului, căci etă ce scrie „M-g" despre acest 
comitat:

„Comitatul Sătmariului ne presentă 
un tablou al abusului de putere. Acesta 
estă o moștenire tristă încă din epoca lui 
Tisza. Luptele politice din ultimii 30 de 
ani au făcut să crescă acest sistem de 
abusuri, noroiul acestor lupte l’a întărit și 
hipocrisia l’a închegat.

„Poporul a fost instrumentul puterii, 
întru subjugarea opiniei publice, în inte
resul unui guvern, care făcea serviciile 
unui stat străin. Acestui scop au fost sub
ordonate tdte, lucrul principal a fost eser- 
ciarea puterii. Dreptul, dreptatea, interesele 
publice si interesele statului, averea și să
nătatea poporului, tote au fost desconside
rate față cu interesele și voința stăpânilor 
de la comitat.

„Fisolgăbirăul este acela, care crează 
comunele, compune consiliile comunale, 
alege, ba putem dice, că numesc pe pri
marii comunali, pe notarii și medicii de 
cerc, cari sunt stăpânii absoluțî ai publi
cului de la sate.^Fiind astfel în posesiunea 
acestei puteri, nu este de cât un joc co
pilăresc a alege între 290 membri în con- 
gregațiune 150 de notari, primari și func
ționari de ai comitatului, cari vin și voteză 
la poruncă, — pentru-că, decă nu se su
pun, vor fi dați afară din slujbe. Congre
gația astfel alcătuită alege apoi pe vice- 
șpa$ și întregul corp al funcționarilor.

„Iși pote închipui ori cine ce fel de 
control pote se fie în asemenea împreju
rări. Notarii, primarii, funcționarii, a căror 
cualificație o determină serviciile lor de 
agenți electorali, și cari recurg la forțări 
clandestine din porunca șefului lor, cam 
în ce chip își îndeplinesc datoriile.

„Cu venirea lui Szell la guvern am 
credut că a sosit epoca dreptului, a legii 
și a dreptății. Ne-am înșelat."

După ce autorul articolului aduce 
mai multe esemple de nedreptăți și abu- 
suri, espune următorul cas caracteristic:

„In Decemvrie 1901 s’au făcut ale
gerile administrative în comitatul Sătma
riului. Stefan Komoroczy, carp servise ca 
solgăbirău 16 ani, n’a fost pus în candi
date, cu tote că era unul din cei mai ca
pabili1 funcționari, n’a avut nici-odată cer
cetare disciplinară și se distinsese și pe 
terenul juridic literar.

„Care a fost causa acestei înlăturări?
„Szell Kâlman și-a trimis pe amicul 

său Dr. Bamberger candidat de deputat 
în cercul Șomcutei mari. Lupta electorală 
între acest candidat oficial și între libera
lul Dr. Pap Jdzsef a fost crâncenă. Din 
partea oficială se luptau cu ban! și cu te- 
rorisărî. Vice-șpanul Nagy Laszld a um
blat din sat în sat, agitând în favorul lui 
Bamberger. Agentul lui Bamberger, jupa
nul Braun, a trimis vorbă solgăbirăului 
Komoroczy’din Baia-mare, îu care cerc erau 
câte-va comune aparținătore cercului elec
toral al Șomcutei, cum-că a doua di îi va 
face visita. Venind a doua di, i a spus, că 
el este făc-totul candidatului oficial, care 
la rândul seu este amic intim al ministru
lui președinte. I-a cerut sprijinul și i-a 
oferit ca arvună 100—200 fi. observând, 
că suma acâsta nu este decât un avans, 
er remunerația i-se va da după alegeri. 
Doi martori, cari erau în odaia laterală, au 
audit tdtă conversația, er Komoroczy l’a 
escortat pe jupanul la judecătorie. Etă de 
ce a cădut Bamberger și de ce... Komo
roczy n’a fost pus în candidate !“

Frumos tablou administrativ!

0 carte maghiară confiscată.
Am amintit deja despre cartea ad

vocatului Dr. Kalmar (Kohn ?) din Zenta, 
pe care procurorul a confiscat’o pe motiv, 
că conține pasage, în cari se insultă fa
milia domnitdre. Acuma suntem în posiția 
de a da, după foile unguresc!, câte-va 
specimene din numita carte. Etă ce dice 
dr. Kalmar despre stegul casei domni- 
tdre:

„Cuvântul „schwarzgelb" este gra
vat pentru vecie în dicționarul urei na- 
țiunei... Nu e de vină Maghiarul, der 
adevărul este, că unde fâlfâie acest drapel 
negru-galben: acolo se înalță din inimă o 
furie mută spre ceriu. Acâstă furie mută 
a formulat’o de mult poporul-maghiar în- 
tr’o romanță poetică întitulată: „Cântecul 
de la Șiriau, care dice:

Din turn atârnă o sdranță galbenă-negră 
Poporul cu gura căscată alergă, 
Se întrâbă: Ei, frate, ce mai e nou ?
Kossuth nu-i, libertate nu-i, sună ca un echou.

„Cum să nu urâscă așa-dăr poporul 
stâguî negru-galben, când acesta a fost 
prima dovadă a cucerirei, când după 
acest drapel s’a vedut întâiil că Ungaria 
e subjugată și că a ajuns în ghiarele fe- 
rălor, că Ungurul a isprăvit’o, stăpân e 
Muscalul Neamțul și în sfîrșit — spându- 
rătorea.

Și să nu spună nimeni că acest sim
bol nu trăesce, că nu e de cât un drapel 
inofensiv familiar. Abstrăgend de la aceea 
că colorea negru-galben nu e colorea di
nastiei Habsburg, ci este colorea austriacă, 
care simboliseză imperiul austriac unitar: 
regele maghiar să nu întrebuințeze un 
așa drapel, pe care după urările entusi- 
aste adresate personei unse a regelui ma
ghiar — imediat îl urmeză blestemele!

„Se trăiescă regele — afurisit se fie 
drapelul! Ore ce nevoe are regele și ce 
nevoie au Maghiarii de acest contrast?

„De ce trebuesăse închine simbolul 
glorios al statului maghiar independent 
în fața drapelului călcat în pulbere la 
1849 ?...

„Francisc Iosif ca membru al familiei 
Habsburg și ca împărat austriac pdte să 
aibă, precum și are, colorile sale familiare, 
der pe teritoriul Ungariei Francisc Iosif 
— după dreptul public — nu pdte se 
fie alt-ceva,- de cât representantul suprem 
și personificarea statului maghiar și fiind 
că drapelul maghiar în același timp este 
și drapelul inarticulat în lege al regelui 
maghiar: de ce întrebuințeză totuși re
gele maghiar drapelul imperiului austriac 
pe teritoriul Ungariei?

„Pe urma regelui apare în Ungaria 
pretutindeni drapelul negru-galben^ ilegal 
după dreptul public, er națiunea nu vede 
și nu simte alt-ceva din asta, de oât că 
regele se identifică în mod simbolic cu 
trecutul, cu imperiul austriac unitar!"

Și așa mai departe....ULTIME SOIRI.
Bucurescî, 31 Octomvrie. Soirea 

despre visita Maj. Sale Regelui Ca
rol la Rusciuc (Bulgaria) se con
firmă. Din acest incident se va face 
și ,o escursiune pe câmpul de bătaie 
de la Plevna.

Rusciuc 31 Octomvrie. Ministrul 
president Dan ev, ministrul de res- 
boiu Paprikov șî agentul diplo
matic bulgar din Petersburg Stan
ce v au sosit er! aici, ca să sta- 
bilescă programul primir.ei regelui 
Capol la 12 Noemvrie n. In onorea 
regelui Carol se va da o mare revistă 
militară și un banchet.

Mnscva, 31 Octomvrie. Presiden- 
tul și unul dintre membrii Societății 
de binefacere slave, au plecat spre 
Sinaia, ca să înmâneze regelui Carol 
diploma de membru de onore al so
cietății.

Sosiți in Brașov.
Pe fiiua de 30 Octomvrie 1902.
Europa: Oblath, Kaszab, Breitner, Huch- 

thauser, Besensky, Faragd, Klein, Kălt, Budapesta; 
Robii schek, Weltz. Bucurescî.

Bucurescî: Fodor, Kramer, Viena; Gross
mann, C. Sereda, Deutsch, Borosnyd, Feles, Hai
mana, Budapesta.

Grand.- Both, PlOiescl; Benedikti, Sinaia.

Proprietar: Dr. Aurel Jffureșianu. 
Redactor responsabil: Traian JET. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din SSrațov, 

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

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

Scrieri istorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

„Colonel David baron Urs de 
Margina la Solferino și Lissa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și 
Sibiiu. Broșura conține și două porrrete 
bine reușite ale baronului Urs, unul din 
anii de mai înainte, când încă era major, 
6r altul din timpul mai recent; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiud 
nea mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. (plus- 6 b. porto.)

Viața și operile lui Andreid Mu
reșianu, studiu istoric-literar de loan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiîî, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for 
marea unui fond pentru Internatul prepa- 
randial din Blașiîi.

„Pentru memoria lui Avram 
lancu*, t-phlnl dat cătră ministerul de in
terne D. P rez I prin d I Dr. Amos Fiâwu 
•ii eansa fondului pentru monumentul lui 
lance. Prețul • ste 1 coronă. Iu România 
2 lei plus 5 bani poito.

„Plutea ViteauP, tradițiunl legende 
și schițe istorice,, de loan Pup-Refeaanul. 
Cea mai completă scriere despre erou. 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb'an Pintea. Prețul 40 bani plus 
6 bani porto.

„Românul in sat și la 6steu. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Reteganul, cunoscutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera
ture! române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Impta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traduc-re de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 2 cor. 10 b. port").

1 '

„David Almășianu11, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acesta, pre
sents și multe momente de însemnătate 
istorică. Prețul 60 b. (cil posta 66 b.)

„l&ranul român și ungur din 
Ardeal*. studiu psihologic poporal de 1. 
Paul. Prețul 1 cor. (-J- 5 b. porto).

mănăstirea Putna în Bucovina de 
fraclie Porumb eseu. Prețul 20 b. (-}- 3 b. 
porto.)

1

Cursul la bursa din Viena,
Din 30 Octomvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0...................
Renta de corone ung. 4°/0 . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% . . ., .
Bonuri, rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii; . . .. . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta
Renta
Renta 
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit.
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondori....................
Mărci imperiale germane . .
London vista....................
Paris vista .............................
Rente austr. 4% de corone 
Note italiene...................

de argint austr. 
de hârtie austr. 
de aur austr. . 
din 1860.

120.30 
fe7 55
90.10
97.40
98.-

201 —
157.—
lf)p:.9O
100.80
120.45
100.20

91.15
150 30

15.58 
710:50 
672>-

.19 0672 
. .116.8272 

, . 239.05
. . 95.15

. . 95.20

Cursul pieței Brașov.
Din 31 Octomvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump.
Argint român.
Napoleond’orl.
Galbeni
Ruble RusescI
Mărci germane
Lire turcescl

n

Yi

71

n
71

18.20
18.80
19.04
11.20

2 54
117.25

21.40

Vând.

r>

n
71

n

71

Scris fonc. Albina 5% 1^1- “ v

I

18.94
18.88
19.07
10.30 l*

21.50
102.—
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hl I < s i. | Jeder versuche sein Gltiok mit der an seinem Geburtatage ver-
Sfl inj, Infimlî'fPlQfl 7 zeichneten Nurnmer. In die-^en Kalender is an jedem Toge des

hiiîlsi Huli Utului IiHiJfl ! Jafires eine Nummer verzeichnet, welche bei umgohender Bestel-,,U— lull VIUMWIlUSUy . Iunc von uns bezogen werden kann> ao dass Jedem die Wabl
seiner Nummer freislehL Solite die Nummer inzwischen vergriflen sein, so senden Ihnen eine ăbnliche.

Săpunul cel mai bun și cu spoi

B
de aceea cel mai ieftin.

‘O’ Cerliu sic y...- chia —

capătă pi'et astm die Elf
|7‘21,'2 -40.)

Sz. 11897—1902.
tlkv.

Arveresi hirdetmenyl kivonat
A fogarasi kir. jârAsbirdsAg, mint telekkonyvi hatosâg kOzhirre teazi, 

hogy a ‘ț,Furnica“ tak.-p6nztâr rv.-târsasâg v6grehajtat6nak Isaila Petru 
Frosina vâgrehajtAst szenvedO elleni 88 kor. 61. tâkekOveteles es j-^rulâ;. 
kai irânti vAgrehajtăsi ugyAben a brasaoi kir. torv.-szek (a fogarasi kiiii 
jârâsbirosâg) teriiletân fekv<5, a fogarasi 443. sz. tljkvben A f 1779/2 
hrsz. ingatlanbol Isailla Frosina szl. Lini jutalAkara 720 koronaban, a 
fogarasi 458 sz. tljkvben 1828, 1829 hrsz, Cinkâa Nicolae £s nejo Ursi- 
ka Galina nev&n âllo ingatlanra 480 koronâban ezennel megâllapitott 
kikiâltâsi Arban elrendelte, âs hogi7 a fennebb megjelblt ingatlanok az 
1902 ev» November ho 20-ifc nanjân deîelott 3 brakor a fogarasi tlkvi ha- 
tosăgnâl megtartando nyilvAuos Arverhsen a megâllapitott kikiâltAsi 
Aron aloi is eladatni fog.

Ârverezni szAndt'kozok tartoznak az ing-itlanok becsArânak IO*’/, -At 
keszp^nzben. vagy az J881. LX t. cz. 42. §-Aban jelzett Arfolyamtnal 
szamitott es az 1881 novetnber l-6u 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8 § Aban, kijelblt bvadbkkepes ertAkpapirban a kikiil- 
dbrt kezehez letenm avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-a ârtelmeben a 
bAnatpenznek a birbsAgnAI e!3leges elhelyezeserftl kiâllitott sz.bAlyazeril 
elLmervenyt Atszolgiltatni.

Fogaras, 1902 evi szeptember ho 24-ik napjân.
A kir. jărăsbirosăg, mint tlknyvi hatosâg.

71'0.1 — 1
Schupiter,

kir. albiro. 1

IntrAga întreprindere e pusă sub sur>ra.vpgherea statului.
Prețul original al losni-iEor stabilit după planul Clasa 1.:

Pentru o optime (’/8) fl. —.75 seu cor. 1.50; pentru un patrarf1/]) fl. 1 50 seu cor. 3.—
„ „ jumătate(72)fl. 3.— „ r 6.— ; „ „ întreg ('/,) fl. 6.— „ „ 12.-

Se trimet cu ramburs s^u pe lângă trimiterea sumei înainte. Liste oficiose se es- 
ped&ză după tragere. — P'anurI oficiose gratis.

Ne rugăm ca comande de Jocuri originale a se trimite direct la noi pănă în

WjjjT* a. o.ee eo
Filialeie: A. T0R0K & Co.

casă de ha ase A 
Budapest, VI Theresienring 46/a

Waitznerring 4.
Wiflxeasmring isr. AS.
ISlesabetBsa’ing' 54.

Cea mai mare întreprindere de Loterie de ciasă. tasassaBraa
Multe și forte mari câștiguri am solvit noi prea stimaților noștri cliențl și 

anume n t mp scurt peste nouă milione de corone.
Scrisore de comandă de tăiat.

Domnului T 6 K O K â Budapest.
Binevoiți a trimite .............  LosurT originale clasa

reg. ung. împreună cu planul oficial.
Suma de fl. I a se lua cu ramburs> U1'- 1I meză cu mandat postal. J

L a Loter ei de clasă

(Ce nu convine 
să ștergeți).

X k* 
Q

ale hii
%>o-ds«.bi Ji- nczîKii, deeă ®&varc* ețs«Să «*w4e pro redută e«i marfa de 

npernre a Sul A. Mo28 cu Biibwrricreii ««.
Prin efectul .le lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor u.ai ceibicdse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach. canstipațliinel cronice, suferinței de ficat, congestiiinel de sânge, haernorhoideior și 
a celor mai diferite bote femeesci a luat acest medicament de casâ o răspândire, ce 
cresce merou de-mai miilte decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— 

p fJsairațub- se' vor ur>na> i pe rnlș. in 'erât.ifrest’j.i.

FrtffeBzb^nntiireitji și sa^e a lui
deca fiecare sticlă. este ■■ roveduta cu marca de scutire și cu 
plumb .1 Ini A. ItoS!.

Franzfiranntwein-ul și sarea este torte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat.i alină durerile de șoldină si reumatism și a altor urmări de recelă. 
PrBțul unei sticle originale plumbate, Uoro e Î.VO.

X
w Ventabslâ numai,
M
X

Săpun de copii a lui Moli.
C-l uiai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pehi, cu deosebire penriu opii și adulțl. Prețul unei bucăți Coi. —.40 
Pine! bucăți Corone 1.80. Fie-care bucata de săpun, pentru copii este provejlută cu marca 
de aperare A. Moli. 

FH «a» Hewett gtrtfineajjwlâ prin

X
*

& 
M 
M
X

■X

M
ri.A

/-

FiwmaelistssE A. iWO&JL, Q 
o. și r. taiwr ai ciirpi iiwiale Viena. Tnciiiauben 9 o 

Comande din provincii! se efectuezi dilnic prin rambursă poștală.
L<> depășite, se se ce.rd auuisiit preparatele pruv&tțule cu iscălitura și tnarca 

/HM" >r< . llll i. âl OLL. /K
Oeposlte în Brașov : la d-uii ihrmaciștl Ferii. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustadter 

și e n g r o s la li. Eremia Nepoții, Teutscb & Tartler. —#

de

Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


