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Libertatea presei și șoviniștii.
Foia maghiară din localitate, 

„Brassoi Hirlap". se ocupă la locul 
prim al numărului său de afii cu 
articolii noștri retrospectivi despre 
procesele politice în Ungaria, din 
cari a publicat deja mai înainte 
lungi estrase.

Numita foie are pretenția de a 
vrea să lumineze și convingă pe Ro
mâni și pe Sași despre „bunele in- 
tențiunl" ale politicei maghiare do
minante și despre rătăcirea, în care, 
după părerea ei, s’ar afla d’arele 
naționalităților, când pretind, că șo
vinismul maghiar este isvorul tu
turor neînțelegerilor de ac|i și că , 
acest șovinism a dat nascere și ne
sfârșitelor procese politice, cari nu
mai onore nu fac Ungariei și guver
nanților ei.

Liberi sunt cei de la „Brassoi 
Hirlap" de a vede și a profesa ceea 
ce li-se pare lor a fi mai acomodat 
și mai bine. N’ar trebui se uite inse 
că acesta libertate nu este și nu pote 
fi un monopol al lor și al conațio
nalilor lor maghiari, ci e în drept a 
o reclama fie care cetățen, facă el 
parte chiar din acele naționalități, 
pe care șovinismul domnitor le pri- 
vesce ca desmoștenite și condamnate 
a trăi numai din grația lui.

Liberi sunt numiții cjiariști ma
ghiari de a avâ ideile și părerile lor 
proprii despre căușele prigonirei na
ționalităților și despre oportunitatea 
și utilitatea proceselor de pressă, der 
nu le este permis și n’au dreptul de 
a insinua conlocuitorilor de altă na
ționalitate atâta naivitate, ca aceștia 
se le credă pe cuvânt, când in îm
buibarea lor se ’neercă a-i convinge, 
că nu șovinismul maghiar face pro
cesele de pressă, ci șovinismul preș- 
sei naționalităților.

Se-șl aducă aminte numai Ma
ghiarii, șoviniștl și — neșoviniștl, de 
mai cuteză a esista și de aceștia —- 
de acel timp, când erau și ei asu
priți și când gazetarii lor aveau se ; 
lupte cu patenta împerătescă dela

1852. Admite-vor ore, că pressa ma
ghiară a fost de vină la tote perse
cuțiile austriace?

Și totu-șî regimul lui Bach a 
fost neasemănat mai cruțător și mai 
liberal chiar față de pressa maghiară, 
decât cum sunt guvernele ungurescl 
față de pressa naționalităților. Nu 
s’a pomenit sub absolutismul nem
țesc ca o foie maghiară se fie con
damnată la pierderea întregei sale 
cauțiuni, cum s’a petrecut sub regi
mul „adevăratului liberalism11 al lui 
Szell cjilele trecute Și ore tot na
ționalitățile din Ardeal se porte vina, 
că guvernele ungurescl au ținut în 
vigore în acestă țâră peste trei-deci 
de ani acea patentă reacționară îm
perătescă dela 1852, privitdre la 
pressă?

Curiose concepte de libertate 
mai au cei dela „Brassoi Hirlap", 
când afirmă, că a urmări pe Zia
riștii nemaghiari „incoinocjl1* cu pro
cese de pressă, cari se termină cu 
„sentințe estrem de aspre", nu în
semnă a terorisa, nu atinge de loc 
libertatea pressei, ci este un lucru 
„bun și necesar!?"

*) G-crliard de Nille, arhitectul vestitului Dom 
| din Colonia, a căruia pietră de temelie fu pusă 
în 14 August 1254. Domul se isprăvi de zidit în 
1844, după 601 de ani!!

Am vrea să ne spună foia ma
ghiară în ce consistă libertatea pres
sei pentru naționalități, decă, cum 
dice, de câte ori pretinșii „agitatori" 
li-se par șoviniștilor dela putere „în- 
comodî“ și nu le place ce scriu, ei 
sunt trași înaintea juraților maghiari, 
declarați vinovațl și aspru condam
nați ?

Reproducem mai jos părerile lui 
„Brassoi Hirlap11 în traducere fidelă, 
ca se nu ni-se fiică, că întrebarea 
nostră de mai sus n’ar ave temeiu 
în afirmările positive ale numitei foi.

Ar fi însă zadarnic a mai dis
cuta despre libertatea pressei, și des
pre aceea cum trebue respectată 
acesta libertate și la contrari, cu-o foie, 
care — cu tote că însăși recunosce, 
că atâtea procese de pressă deodată 
n’au mai fost în Ungaria că ele s’au 
sfârșit cu condamnările cele mai aspre 
și că cu astfel de procese nu se pote 
resolva Gestiunea naționalităților, — 

totuși aprâbă urmărirea foilor ne
maghiare cu astfel de procese ca 
„bună și necesară".

Unde nu vorbesce rațiunea, ci 
egoismul de rassă și patima orbă 
politică, acolo nu pote dăinui liber
tatea, nu nici măcar ca monopol al 
celor ce au puterea în mână

România și Macedonia. „Politi- 
sche Correspondenza publică o depeșă din 
Paris, în care se spune, că România a 
adresat, puterilor o notă în privința Mace
doniei. In acestă notă, România releveză 
drepturile și interesele naționalității ro
mâne din Macedonia, cari nu trebuesc ui
tate, și esprimă încrederea, că acțiunea pu
terilor pentru îmbunătățirea administrațiu- 
nei vilaetelor europene ale Turciei, va 
lua în considerațiune drepturile Românilor 
ca și acelea ale celorlalte populațiuni creș
tine din Macedonia.

Congresul latin. Am semnalat erî, 
că din inițiativa d-lui conte Angelo de Gu- 
bernatis și a altor mari bărbați de stat 
italieni, s’a hotărît ținerea unui congres 
internațional latin la Roma, în dilele de 
15—22 Aprilie viitor și că scopul acestui 
congres este d’a afirma printr’un pact în
cheiat la Roma, uniunea și frățietatea po- 
porelor latine și a arăta întregei lumi vi
talitatea lor. Președintele acestui congres 
este marele filo-român Angelo de Guber- 
nalis. Președinții onorari sunt prințul Co
lonna, primarul Romei, și miniștrii Nași 
și Baccelli. Deschiderea congresului se va 
face la 15 Aprilie, la Campidoglio (pri
mărie). Direcțiile căilor ferate și ale so
cietăților de navigație italiane, acordă o 
reducere de 50 la sută din prețul călăto
riei. Taxa de inscripție este de 12 franci. 
Cererile pentru inscripții vor trebui să fie 
adresate președintelui societăței Latino- 
elenă, Angelo de Gubernatis, corso Um
berto 151.0 apărare a șovinismului.

„Brassoi Hirlap" în numărul său cu 
data de adi, 19 Febr. n., se ocupă în arti
colul de fond de opiniunile ce și le dau 

„Gazeta. Transilvaniei*  și diarul săsesc din 
localitate „Kronstădter Zeitung*  asupra 
duiumului de procese politice, ce s’au in
tentat în timpul din urmă pressei națio
nalităților.

Mai întâiu „Brassoi Hirlap" constată 
și el, că „atâtea procese de pressă de
odată, de mult nu s’au făcut în Ungaria", 
și chiar și pe acăstă fbie „a surprins’o" 
acestă neobicinuită urmărire a pressei na
ționalităților din partea procuraturei."

Mai departe „Br. Hirlap" fiice, că 
nici „Gazeta Transilvaniei", nici „Kronst, 
Ztg." n’au dreptate când die, că șovinis
mul maghiar e de vină la tbte, pentru-că 
„nu șovinismul maghiar face procesele de 
pressă, ci șovinismul pressei naționalită
ților".

Șovinismul maghiar, dice mai departe 
numita foie, vrea să trăiescă în pace cu 
naționalitățile conlocuitdre. „Un astfel de 
șovinism, care să vrea a asupri naționali
tățile prin terorism, să le maghiariseze, și 
care și-ar afla espresiunea în procesele 
de pressă intentate cu ghiotura — nu 
esistă".

Și diarul „Brassoi Hirlap" pentru 
a ne dovedi acestă afirmare cu totul ne- 
basată, vine și încheie articolul său prin a 
face următdrele mărturisiri flagrante în 
contra sa și a celor ce dimpreună cu el 
fac asemeni declarațiunl fariseescl. Etă 
cum însuși „Br. Hir." se dă de gol în- 
cheiând astfel :

„...Cu toții suntem în clar, că cu pro
cesele de pressă politice nu numai că nu 
se pote maghiarisa, der nu se pdte resolva 
nici cestiunea naționalităților.

Insă procesele de pressă politice sunt 
forte bune și necesare pentru a face să’n- 
țelegă massele și elementul inteligent, er 
pe agitatori — cari, decă nu sunt pericu
loși, sunt totuși incomozi — să-i facă a fi 
mai liniștiți.

Mai ales sunt bune și necesare acele 
procese cari se s fir șese cu sentință gravă 
și cari spun clar, se se sfîrșiscă odată co
media. Puterea statului maghiar nu glu- 
mesce, ea isbesce pretutindeni, unde ura și 
agitațiunea își ridică capul.

De acestă conștiință de sine ' națio
nală sunt conduși și jurații maghiari, când 
aduc verdict condamnator. Consciința viuă 
a națiunei vorbesce în ei prin forme legale și 
nu le pasă de ce (fie cei din Lipsea și Bu- 
curesci.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Rinul și Domul.
De R ■ r i a.

Pe maluri ce-s cioplite de-a Rinului 
curent, se ’nalță cu mândrie frumosul mo
nument.... E monumentul văii ce atât 
de adese-ori s’a înroșit de sânge ’n aprin- 
sele-i vulvori. Ridică fruntea-i mândră 
ducend’o cătră cer, când cei mai tari ai 
lumei atât de lesne pier. El tot privesce 
pacinic, din turnul cel de sus, pe Rinul 
cel gigantic ce mărei e supus; căci min
tea aceluia ce nu fu Dumnefieu, în nea
târnare puse pe acest nou Prometeu care 
desfide totul, cu tbte că-i legat de temelii 
de piâtră al lui trunchiii învărgat. Câți 
nu l’au privit ore, câți n’au lăsat o rază 
din ochiul lor aprinsă ce-acum îl lumineză. 
Căci el în întunerec, precum și în lumină 
păstreză mândru ’n juru-i o aură divină- 
Ah! unde sunteți bre, o voi inimi sleite; 
unde sunteți, ființe ce a-ți fost dumnede- 

ite de dorul țărei vbstre, seu de-a ședinței 
nimb?... Din marea vostră trudă, ce v’a 
rămas în schimb? Și vouă tot o pietră 
ciuntită, seu întrâgă, ce unii o ladmiră, er 
alții o renegă... Der câți se gândesc ore 
că voi, pote ’n hârtie, a-ți pus la viețe 
noue o nouă temelie; cu picături de sânge 
din vecul ce-ați cioplit, ați pus pecetea 
muncei cu foc neobosit, și-ați îndrumat 
din veacuri apuse ’n necredinți un sure 
de lumină spre nopți de nesciinți?... Aceste 
gânduri sure a existenței rnîstre schimba 
mintea în taină cu zonele albastre, când 
se aude-un sgomot ușor de clocotire; er 
Rinul prinde a dice, cam scos din a sa 
fire :

„Te ’nalță ochii minței spre gândul 
lui de Nille*)  ce ți-a croit mărirea, o! șu
brede copile! Der s’a muncit la tine o 
vieță de lungi secoli și munca-a mii de 
omeni acum tu văd că specoli! In brba 

ta trufie, cu turnuri ascuțite, vrei ca să 
spargi păvaza a criptei îmboltite, ducend 
privirea lumei spre a stelelor sălaș! . . . . 
Credi ore cursu-mi mândru că ’n urmă 
poți să-l lași?.... când el oglindă cerul cu 
sbre și cu stele, din fund sorbind răcorea 
și trimițând spre ele, când sunt aprinse 
tare de-a sorelui arsură, seu vin ele spre 
mine, uitând ori-ce măsură, și se desfată 
în sînu-mi, așa ’nghegând de-odată, în lu
mea mea de valuri o lume înstelată! . . . 
Er de se perde ’n marea al meu cap de 
bălaur, e că densa mi-i mumă, er nisipu-i 
de aur sub gura-mi forfotesce în mii și 
mii de fețe, de gerul cel mai mare nu 
pdte să-l înghețe... Der clocotesc de ură 
șî-aprinsă răsvrătire, când mi-se rupe 
pânza în mii și mii de fire și cade cu pu
tere spre adâncuri de pierzare... Ea se 
roiesce-o clipă, luându-și er cărare, prin 
delurî n’alte, frânte și umbrite de păduri, 
prin care stau castele, ce-o mână, grea 
de uri, a spulberat odată, lăsând numai 
ruine... Bătrâne sunt și ele, der tot nu 
sunt ca mine! Căci eu uitat’am veacul 

de când aci trăesc, pe când cu șeptesute 
văd că alții se mândresc. Sunt fiiulțernei 
negre și-a manei ce-a făcut tot ce în lu
mea mare-i văfiut și nevădut... Și-acea 
mână, o soînteie de-ar vrea ca să-ți tri
mită, seu să-și misce-o secundă puterea-i 
neluptată, •ar fi de-ajuns în țernă-al tău 
trunchiu să prefacă și șepte veci de muncă 
în clipe se-i desfacă.

— Te-ai învrăjbit, bătrâne, ca simplu 
trăitor, de laudele care îmi curg din minți 
isvor. Tu te fălesci cu apa-ți ce ’n cursu-i 
grandios salută cu mândrie... dâr tot pri
vind de jos. Mă ’nfricoșezi tu bre cu 
amenințări grozave; der albia-țî întinsă 
putâ-v’ar să se salve, când sfera cu pu
tere s’ar clătina ea ore ? N’ar împroșca 
din sînu-țî fecundele isvore, și le-ar îm
plini locul cu inimi sfărîmate din edificii 
scumpe de densa rezemate? Său chiar 
aprinsul sore, decă s’ar supăra, nu ți-ar 
sorbi el apa, lăsând albia ta, o luncă de 
schelete, a celor vietăți ce-ascund acum 
în sînu-ți nenumărate vieți?... De un gi
gant ca tine desfide creatorul, un uriaș
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Gel ce are plăcere de a sta în închi- 
sore și diarul, care are sac cu cauțiune 
nesecată, n’are decât se agiteze; opinia 
publică calmă și patriotică săsescă și ro
mână de sigur că s’a săturat nu numai 
de procesele de pressă, der și de aceia, 
cari își compromit poporul prin agitațiuni 
neîntrerupte44.

Sapienti sat.

Cestinnea macedoneană.
O scire telegrafică din Viena anunță, 

că alaltăeri s’a înmânat cabinetelor din 
Roma, Londra, Paris și Berlin proiectul de 
reforme stabilit de Austro-Ungaria și Rusia 
privitor la Macedonia. Proiectul nu con
ține disposițiuni politice, nici nu se face 
amintire în el despre autonomia Macedo
niei, seu despre numirea unei comisiunî 
internaționale. Cele două mari puteri nu 
reflecteză la pretensiunea Serbiei, ca se 
se ia armele de la locuitorii mohamedani 
din Serbia-veche. Proiectul conține numai 
disposițiuni administrative, înșirând garan
țiile financiare necesare în acest scop. Decă 
puterile semnatare nu vor face observă
rile lor, proiectul va fi trimis mâne Sul
tanului.

*
Din Londra se telegrafeză, că „Ti

mes" a primit din Sofia scirea, că guver
nul turcesc a răspuns alaltăeri la nota de 
la 6 1. c. a guvernului bulgar. Răspunsul 
dice, că s’au format erăși bande bulgare, 
și pretinde, ca guvernul bulgar să împie
dece isprăvile acestor bande.

*
Ministrul-president bulgar Danew a 

răspuns în ședința de la 17 1. c. a Sobra- 
niei la interpelarea privitore la disolvarea 
comitetelor macedonene. Danew declară, 
că a luat măsura acesta, pentru-ca se apere 
interesele cele mai însemnate ale țării. 
Principatul nu pote fi cuibul turbarărilor 
macedonene. Bulgaria e stat mic și resol- 
virea cestiunei macedonene nu atârnă de 
la ea. Bulgaria trebue să urmeze o atitu
dine prin care să dobendescă dreptul de 
a pretinde de la puteri ameliorarea stării 
amenințătdre din imperiul vecin (Turcia). 
Nisuințele Bulgariei trebue se fie îndrep
tate într’acolo, ca puterile înseși să ia în 
mâna lor resolvirea cestiunei macedonene. 
Bulgaria n'are intenții de cucerire în Ma
cedonia. Și vom fi fericiți — dise Danew 
— decă în țera acăsta se va restabili or 
dinea, garantându-li-se fraților noștri de 
sânge drepturile omenescl. In momentul 
când puterile lucreză la un plan de re
forme, cel mai elementar tact politic ne 
obligă de a păstra liniștea. Prin atitudinea 
nostră leală trebue să influințăm asupra 
Macedonenilor în direcția, se nu se ama- 
gescă cu gândul, că Bulgaria ar pute par
ticipa la mișcările lor. In privința acesta 
ne vom sci face datoria până la ultimul 
moment. Toți aceia, cari pot să influințeze 
asupra Macedonenilor, au datoria de a-i 
convinge, că între împrejurările actuale 
ei trebue să păstreze liniștea, și prin o 
pacinică atitudine ei pot să facă a se rea- 

ca mine despintecă chiar norul, și focu-i 
plin de tone de-ar vrea a mă 'nfrunta, 
săgeta mea din crescet îl pote strecura... 
Așa mă crede norul minune pe pământ, 
seu vrând ceriul se fie mai mare și mai 
sfânt, m’a coborît de-odată, așa ’cum mă 
găsesc, ca de-a făpturei minte mereu să 
povestesc; să spun și toți să scie, că sunt 
făcut de om și c’a rodit în mine a chib- 
zuinței pom... Eu mândru sunt de mine 
și mă încântă chiar o ură neîmpăcată ce 
muge în zadar, cercând să-și umfle sînul 
la mine ca s’ajungă, dor ar pute vre-o- 
dată a face vre-o dungă între a mea tul
pină și scărmănatu-i mal, făcendu-ini un 
giulgiu mândru din spumele-i de opal...

Der eu privesc acuma spre cer ca 
tot-deuna, scă)dându-mă ’n răcore cu ste
lele și luna... Eu fac o pată negră pe ne
tedul cristal și-o ramă de oglindă din 
spume de opal. („Archiva11 din Iași.)

lisa reformele plănuite de puteri și de 
Turcia. Cele mai capitale interese ale ras- 
sei bulgare pretind, ca pacea se se mențină 
pe întrega linie.

Asupra cestiunei macedonene s’a dis
cutat și în camera italiană. Sub-secretarul 
la ministeriul de esterne Baccelli răspun- 
dend la o întrebare a declarat, că guvernul 
n’a încetat niei-odată de a urmări cu aten
țiune evenimentele din Peninsula-balcanică 
și de a se ține în continuu în schimb de 
vederi cu celelalte guverne interesate,mai 
ales cu aliații săi.

Austro-Ungaria și Italia au prevădut 
de multă vreme, că salvgardarea intere
selor lor respective consistă în menținerea 
de statu ‘quo teritorial. In acest scop 
Italia a procedat de acord cu celelalte 
puteri. De asemenea și călătoria contelui 
Lamsdorff a avut același scop de a îm
păca exigențele civilisațiunei cu menți
nerea de statu-quo teritorial. Italia a luat 
cunoscință cu satisfacțiune de negocierile 
urmate la Viena între miniștri de esterne 
Lamsdorff și Goluchowski, negocieri con
duse spre aceeași țintă comună.

Baccelli a adaugat apoi, că nimeni 
nu se va bucura mai mult ca Italia, când 
acordul se va stabili între tcSte puterile 
semnatare ale tractatului de Berlin, căci 
Italia este convinsă, că cea mai bună 
garanție pentru menținerea stării de statu- 
quo și realisarea reformelor în Turcia, nu 
este decât acordul puterilor.

Br. Fejervary și oposiția.
(.Ședință furtundsă în dietă.)

Am semnalat eri, că ședința de la 17 
Februarie a dietei a fost estraordinar fur- 
tunosă.

Ministrul de honvedî br. Fejervary a 
cerut cuvântul, ca să răspundă oratorilor 
din oposiție cari fac obstrucțiune contra 
proiectelor militare. Etă ce a dis între 
altele:

Br. Fejervary: Oposiția, mai ales 
cele două nuanțe al: partidului indepen- 
dist, au atacat, în decursul dasbaterei, ne
cruțător și în modul cel mai pătimaș pe 
Maj. Sa Regele și dinastia, armata și hon- 
vedimea; suspiționeză partidul liberal și 
pe guvern, atacă pe fostul partid național, 
fiind-că a întrat în partidul liberal și 
pentru a-și justifica atacurile, se refere la 
neadevăruri. Cred necesar a lua erăși cu
vântul, ca poporul să nu fie nebunit în 
chipul acesta. D. e. d. deputat Uray a 
<jis: „Obela aceea, stâgul acela cu vultu
rul cu două capete, n’ar pute fi întrebuin
țat în alt loc". Nu e lucru demn a se dice 
așa ceva despre un drapel sub care timp 
de un secol și jumătate sute de mii de 
Maghiari cinstiți au servit și și-au vărsat 
sângele pentru rege și patrie. (Mare sgo- 
mot în stânga estremă). D-l deputat Papp 
Zoltan a povestit camerei, că un domn 
colonel cu numele Udvarnoky n’a vrut să 
bea în Ardeal apă din fântâna-Kossuth. 
Este constatat pe cale oficială, că colone
lul Udvarnoky n’a fost nici-odată în Ar
deal ; așa-der s’a dis un neadevăr. (Sgomot 
mare în stânga estremă.) Nu vă place 
acesta, sciu, dâr eu săptămâni întregi a 
trebuit să ascult astfel de neadevăruri. 
Der d-l deputat Barabas Bela! Regret, că 
nu este aci. Dânsul cu totă ocasia atacă 
dinastia astfel, în cât e imposibil... Ei 
bine, așa ceva aplaudați D-v<5stră, asta o 
numiți patriotism ?

Lengyel Zoltan: Poftim și combate 
cașul meu din Oradea-mare. Casul-Au- 
lich 1

Br. Fejervary: Ai mințit, ai mințit, 
ai mințit! (Sgomot teribil în stânga es
tremă. Strigări: Afară cu el! La ordine!)

Endrey. Nu va mai vorbi ministrul ! 
Nu tolerăm să diuă despre un deputat, că 
a mințit (Sgomot uriaș). — Molnar E. ; 
E o porcărie să dică ministrul, că un de
putat a mințit. (Sgomot teribil. Numeroși 
deputați din stânga și drepta părăsesc 
băncile și merg în incista camerei.)

Horvath Gy.: Poftiți și chemați la 
ordine pe ministru. Pănă atunci nu des- 

batem. (Sgomotul continuă. Cuvintele pre- 
sidentului prin care cere liniște, se pierd 
în tărăboiul grozav înscenat de kossu- 
thiști. Ei pretind, ca Fejervary să facă 
scuze. Alții cer ședință închisă. Liniștea 
numai târdiu se restabilesce).

Prezidentul chemă la ordine pe mi
nistrul Fejervary pentru espresia întrebu
ințată de el la adresa lui Lengyel.

Br. Fejervary declară, că se închină 
înaintea autorității presidiale și regretă 
espresia, ce fără voie i-a lunecat pe buze

Lengyel declară, că susține tot ce 
a dis.

Br. Fejervary ....Decă vedem armele 
cu care combat domnii din oposiție, veți 
concede să vă rog, să nu ve luptați cu 
astfel de arme. întrebuințați, vă rog, arme 
mai nobile. Este imposibil, ca poporul ma
ghiar cinstit să nu vadă în acestă pășire 
a d-vdstră ceva incorect și se nu vă dis- 
prețuâscă atitudinea. (Mare sgomot și 
contradicerl în stânga.) Când e vorbți de 
apărarea patriei, să nu puneți condiții (Mare 
sgomot în stânga estremă; Cerem recom- 
pensațiil) Ce fel de recompeDsații ? A face 
în direcție națională ceea-ce se pc5te și 
ceea-ce nu amenință armata cu destră
mare, da! e o datorie a nostră. Nu mer
geți însă mai departe, și gândiți-vă un mo
ment. Am înaintea mea o mulțime de pro
iecte de resoluții. (Visontai: Vor fi încă și 
mai multe). Cred. Mă void bucura, der 
sunt în regretabila posiție de a nu primi 
nici unul. Void împlini pretensiunile echi
tabile. Insă pretensiunile neechitabile, seu 
necorecte, ori chiar ilegale, nu le voiu ad
mite nici-odată.

Vă rog să nu atacați cu necruțare. 
Maghiarul tot-deuna a considerat corona 
sfântă și inviolabilă. Sub scutul dreptului 
de imunitate spuneți aici lucruri de gra
vitate mai mare, de cât cele pe cari Ie 
spuneți afară de dietă. Nu spuneți ceea 
ce desilusioneză poporul. Armata acesta, 
ori-ce ațî dice, tot-deuna va păși cu capul 
înălțat, fiind-că e conscie de nisuințele 
sale cinstite și de datoria ei. Er guvernul 
e dator a se îngriji de-opotrivă de țâră, 
de națiune, de dinastie.

Horvath Gyula: Der pe noi cine ne-a 
atacat?

Br. Fejervary: D-l deputat Horvath 
nu numără. (Mare sgomot în stânga es
tremă.)

Horvath Gy.: Ca Maghiar număr mai 
mult de cât d-l ministru. (Mare sgomot în 
stânga și în drăpta).

Justh Gy.: Ne aduce aici un proiect 
atât de ticălos, și mai vorbesce și în ton 
așa de provocător.

Br. Fejervary își sfîrșesce discursul 
în mijlocul unui sgomot uriaș.

Furtuna între „părinții patriei44 is- 
bucni cu atâta putere, încât presidentul 
fu silit să ridice ședința pe cinci minute. 
După redeschidere, urmară esplicărl per
sonale. Ședința s’a închis tot sgomotosă 
și deputății s’au îndepărtat forte agitați.

Organisațiunea
m’șcării revoluționare în Macedonia.

Comitetele macedonene din Bulgaria 
au mare influență asupra mișcării revolu
ționare din Macedonia, dâr influența co- 
vîrșitdre asupra insurecțiunei în Macedo
nia o au comitetele, cari se află în inte
riorul Macedoniei. Aceste comitete stăpâ
nesc totă provincia. Despre organisația și 
importanța alianței secrete din Macedo
nia în Europa nu se scie aprope nimica.

Diarul „Nowoje Wremja44 publică o 
scrisore din Balcani, cu detailurî intere
sante asupra organisației amintite. In 
aceeași scrisore se cuprind și câte-va de- 
tailuri asupra visitei contelui Lamsdorff 
în Sofia. Ministrul-președinte Danew a 
făcut pe contele Lamsdorff atent, că Bul
garia nu pote fi trasă la răspundere, decât 
pentru activitatea comitetelor macedonene 
aftătore in principat, nu însă pentru ac
tivitatea celor cari fac parte din alianța 
secretă din Macedonia însă-și, care sin
gură are conducerea în manile sale. De 
asemenea și delegații acestor comitete din

Macedonia, presentând contelui Lamsdorff 
un memoriu susțineau, că alianța secretă 
din Macedonia este adevărata conducă- 
țâre a întregei mișcări.

Organisația alianței secrete din Ma
cedonia, care s’a început înainte de asta 
cu 11 ani, pdte fi considerată actualmente 
ca desăvîrșită. înarmarea generală a po
pulației, împărțirea cetelor organisate în 
totă Macedonia, cari fac serviciul poliție
nesc și organisația supravegherii secrete— 
t6te acestea sunt deja esecutate. Tdtă 
Macedonia, afară de localitățile din apro
pierea frontierei sârbesc!, este împărțită 
în mici districte și în fie-care din aceste 
districte opereză 1—2 cete (bande). J\st- 
fel de cete se află în Macedonia vr’o opt 
sute. Fie-care cetă este compusă din câte 
opt membri. Majoritatea membrilor sunt 
Bulgari, se află însă membri și din alte 
naționalități macedonene.

Conducătorii cetelor sunt aprdpe es- 
clusiv învețători macedoneni, cari sunt 
deja politicesce compromiși. Cetele acestea 
alcătuesc o cadra pentru formarea altor 
bande revoluționare. In timp de pace 
problema cetelor constă în a ține viu spi
ritul revoluționar în populație, a-se res- 
buna pentru crudelitățile comise, a omorî 
spioni și funcționari crudeli, a contra
banda arme și a escorta diferite trans
porturi.

Din momentul, ce se însereză, stă
pânirea Turciei în Macedonia înceteză și 
locul ei îl ia alianța secretă. Pentru tim
pul de năpte, Turcii și chiar și micile de
tașamente de trupe regulare se închid în 
locuințele lor. Chiar și la frontieră, care 
<jiua este păzită de numărose detașamente 
de trupe, ndptea înceteză ori-ce pază din 
partea Turcilor. Păzitorii turci stau liniș
tiți în gheretele lor și nu se mișcă nici 
chiar când se apropie cetele. Revoluțio
narii pot ast-fel forte ușor se aducă arme. 
Curierii bulgari într’o ndpte pot trece gra
nița bulgărescă și în aceeași copte să se 
întdrcă îndărăt. In timpul cjilei cetele 
sunt ascunse în munți. Din ascundătorele 
lor baricadate cu trunchiuri de lemne, îm
pușcă asupra Turcilor și îi culcă la pă
mânt ca pe nisce rațe sălbatice. Când se 
apropie vr'un pericol, cetele se aviseză 
prin signale. Serviciul de sentinele îl fac 
femeile, cari se află la fie-care cetă. Po
pulația, care cundsce tdte secretele cet- 
nicilor. îi apără și scutesce. La sărbători 
se duc la biserici, țin discursuri revolu
ționare și țin judecăți. Puterea organisa
ției interne este așa de mare, încât po
porul nu se duce să caute dreptate la 
judecătoriile turcesc!, ci la judecătoriile 
alianței. Chiar și dispensații de căsătorie 
se împart de eătră alianța secretă. Nesu
punerea se pedepsesce forte aspru. Pe
depsele se dictâză de cătră comitetul se
cret, despre care nimeni nu scie, „unde re- 
sideză. In anii din urmă s’au săvîrșit în 
Macedonia sute de omoruri misteridse, 
ale căror victime erau spionii seu trădă
torii. Două din trei părți din aceste vic
time erau Bulgari, restul Turci, Șerbi și 
Greci. Uciderea nu se face pe neașteptate 
ci numai după-ce respectivul a fost aver- 
tisat. Organisațiunea acesta este un pu
ternic factor al mișcării revoluționare în 
Macedonia și ține populația vecinie în 
agitație și în groză.

SOIRILE D1LE1.
— 6 (1;)) Februarie.

înmormântarea regretatului Dr. D. 
Barcianu s’a făcut eri în Sibiiu. A parti
cipat la actul funebru întrega inteligență ro
mână din Sibiiu, numărose deputațiunî de 
preoți, învățători și popor din comunele 
din împrejurime, în frunte ■ cu membrii 
consistoriului archidiecesan condus de 1. 
P. S. Sa metropolitul 1. Mețianu. In frun
tea convoiului era purtat un steg negru, 
după care urmau elevii seminarului teo- 
logic-pedagogic cu profesorii, apoi elevii 
clasei a opta a gimnasiului de stat din 
Sibiiu cu stindard negru, cu directorul și 
doi profesori. Serviciul funebru l’au se- 
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vîrșit protopopii I. Papiu, Mateiu Voileanu, 
loan Ghibu și archidiaconul Dr. Miron 
Cristea. In cursul ceremonialului funerar 
au rostit predici asesorul N. Ivan, apoi 
V. Stan, în numele corpului profesoral 
seminarial. Pe cosciug au depus cununi 
Consistoriul archidiecesan, Corpul profe
soral seminarial, Școla civilă de fete a 
„Asociațiunei“, Rășinărenii reconoscătorî, 
Reuniunea agricolă română din comitatul 
Sibiiului, Societatea de lectură „Andreii! 
Șaguna“, Junimea română din Sibiiu, și 
alte cununi de la privați și amici ai răpo
satului.

Jubileul ministrului președinte 
Sturdza. La 25 Februarie stil vechili a. ci. 
d-1 Dirn. Sturdza, președinte al consiliului, 
împlinesce 70 de ani. Spre sărbătorirea 
acestei aniversări, s’au adunat Luni, acasă 
la d-1 M. Pherekyde, un însemnat număr 
din membrii partidului național-liberal, și 
au desemnat un comitet, care să se ocupe 
cu organisarea serbărei.

Miliardarul Carnegie, aflând că 
Germania pretinde Venezuelei plata unei 
despăgubiri de un milion și opt sute de 
mii de bolivari, a trimis o scrisore minis
trului american Bowen, în care ’i spune, că 
pune la disposițiunea lui acestă sumă 
pentru a se vărsa Germaniei, decă Vene
zuela va primi un așa dar. Acest fapt e 
de natură a demonstra antipatia unor 
dmeni din Statele-Unite contra Germaniei. 
Soirea oficială, cum că s’a ridicat blocusul 
Venezuelei, a produs o impresiune bună 
în Statele-Unite.

Cununie. D-1 Dr. George Linul, ad
vocat și fișcal comitatens, și d-șora Camila 
Moldovan își vor serba cununia religidsă 
Duminecă la 22 Februarie st. n. a. c. 1 
oră d. a. în biserica gr. cat. din Cătina 
(Katona.)

Asasinarea unei femei bogate, pi
lele acestea au găsit gâtuită pe femeia 
Străchinesca, o cămătăresă, care locuia în 
strada Teatrului în Bucuresci. Asasinii au 
furat bani și hârtii de valore. Străchinesca 
avea o avere de */ 2 milion lei. S’au făcut 
m?: multe arestări. Este bănuit sergentul 
de stradă cu numele Ciocârlie, care de 
asemenea fu arestat.

*) Pentru forma și cuprinsul celor pualicate 
sub acestă rubrică răspunderea cade numai în sar
cina trimițătorului (adecă a celor subscrițl).

— Red.

6) Sncces vindecător durabil. Durerile de 
reumatism, crucea spinărei și alte părți ale cor
pului se vindecă cu efect sigur folosindu-se spir
tul fi sarea A. Moli. Prețul urei sticle 1 Cor. 90 fii. 
Se trimite dilnic cu rambursă poștală de farma
cistul și liferantul curții c s. r. A. Moli Viena 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincia să se 
•cără Spirtul A. Moli, provâ<jut cu marca de con
travenția și subscriere.

Soiri locale.
Inspecție militară. F. Z. M. Emil 

Probst. comandantul corpului de armată 
XII cu reședința în Sibiiu, a sosit erl în 
Brașov dimpreună cu. șeful statului ma
jor al corpului, colonelul Hornstein, și a 
făcut inspecția asupra trupelor din gar- 
jiisonă.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au mai întrat: Ia un ano
nim 2 corone-, de la d-1 G. N. Găciulescu 
din Bucuresci, în loc de cunună pe sicriul 
regretatului Nicolae Eremias : 10 lei. Pri- 
unescă marinimoșii donatori cele mai vii 
mulțămite. — Direcțiunea scotelor medii 
gr. or. române.

Ilusionistul Carmellini va da mâne 
Vineri sera ultima representație în res
taurantul Gabel. Cu acăstă ocasiune va 
esplica secretele prestidigitațiunei sale și 
va debuta și ca imitator de voci de ani
male.0 carte politică maghiară.

(Urmare).

De-altminteri spre a înțelege rolul 
important, ce i-a revenit României în nu
mitul resboid, cităm următdrele :*)

*) A-se vede cartea autorului ,,Visszaemlă- 
kez6s Torokorszâgra1' pg. 183—191, Oradea 1895, 
și traducerea românăscă „Reamintiri despre Tur
cia11 pg. 144-152. Bucuresci 1896.

România, salvalorea ar ma tei rusesc
Sunt convins dinainte, că titlul aces

tui capitol al lucrării mele, unora li-se va 
păre nu numai anapoda, der și afirmația 
cuprinsă în el o vor considera de atare, a 
cărei veritate este forte îndoielnică.

Mă pun în situația cetitorilor și măr
turisesc sincer, că o afirmație hasardată 
așa ușor, în cas când Jn’așl cunosce îm
prejurările — n’ar pută se provoce, decât 
un zîmbet ironic pe buzele mele. Pentru 
că în adevăr, în primul moment trebue să 
ți-se pară o afirmație absurdă, seu fătul 
unei fantasii îndrăsnețe, când cine-va sus
ține, că România cea neînsemnată cu te
ritoriul ei de 127.584 chm2 și cu cele 
5.376 000 locuitori se potă fi salvatdrea 
armatei colosului de la nord, cu un teri
toriu de 5.410,000 chm 2 și cu o sută mi- 
lidne de locuitori.

Și cu tdte acestea, afirmația acesta 
nu e absurdă, nici nu este zămislirea 
unei fantasii aprinse, ci este însa-și oglinda 
isțoriei.

Decă urmărim cursul răsboiului ruso- 
româno-turcesc, seu mai bine momentele 
mai principale ale aceluia, și decă anali- 
săm eventualitățile, ce s’ar fi ivit cu si
guranță, în cașul, când România, fidelă 
îndatorirei, ce i-s’a impus prin tratatul de 
Paris, — ar fi cooperat cu Turcia: ve
dem destul de lămurit, că în cel de al 
doilea răsboiiă al „cestiunei orientaleu, de 
fapt principatul român a fost piatra un
ghiulară, în jurul căreia s’au învîrtit sorții 
isbândei și că tocmai din causa influenței 
sale hotărîtdre, România a fost acel fac
tor, care alăturându-se armatei defec.tuose 
și gredie rusesc!, a întărit’o și — ajutându-o 
la biruință — a scăpat-o de-o înfrângere 
desastruosă.

Nu pote să fie problemă mai ușoră, 
decât a dovedi, că succesele dobîndite, 
Rusia a putut se le mulțumescă pe de o 
parte atitudinei politice a României, pe 
de alta cooperației armelor acestui prin
cipat.

Ge importanță avea și ce factor de va- 
lăre neprețuită era România întru câștigarea 
biruinței pe sema armelor rusesci, este de 
ajuns a cita urmățdrea împrejurare și a 
pune întrebarea: Ore cum ar fi putut în
cepe Rusia acțiunea sa contra Turciei, și 
cura și-ar fi putut esecuta marșul strate
gic? Câte pedecî ar fi trebuit să învingă, 
pănă ar fi putut forța trecerea peste Du
năre și în sfîrșit din armata de sud de- 
moralisată și concentrată cu atâtea difi
cultăți, câți dineul i-ar fi rămas și în ce 
condițiuni s’ar fi aflat: dăcă România ar 
fi observat o atitudine neutrală, seu, în 
urma raporturilor sale de vasalitate, și-ar 
fi pus armata la disposiția Porții ?

Luând primul cas, adecă neutralita
tea României, situația ar fi fost pe cum 
urmeză:

Fiind-că armata română n’ar fi întrat 
în acțiune, trupele române ar fi evacuat 
Moldova și ar fi trecut în Muntenia, er 
în locul lor — fiind-că delta Dunării este 
improprie pentru trecere, er în lipsa de 
alte drumuri pe uscat, Rușii numai tre
când Prutul, și numai pe teritoriu român 
puteau ajunge în Bulgaria — ar fi mers 
trupe turcesc!, ar fi fortificat malul drept 
al Prutului și ar fi așteptat aici, în de
fensivă, pe Ruși.

Suposiția acesta ar fi avut pentru ar
mata rusescă consecuențe incalculabil 
de desastrdse, pentru-că în acest cas Rușii 
neputendu-și concentra armata pe teritoriu 
român, ar fi trebuit s’o concentreze pe 
teritoriu rusesc și înainte de a trece pe 
păment românesc, ar fi trebuit să facă 
pod peste Prut și să-și forțeze trecerea 
peste acest rîu în mijlocul glonțelor uci- 
gătore turcesc!.

Er, că o trecere forțată printr’o pe- 
decă naturală câtă jertfă de sânge cere, 
acesta au învățat’o omenii de specialitate 
din practică, er profanii au cetit’o de pe 
paginile istoriei.

Oum să așteptăm curagiu și însufle
țire la restul armatei, chemat a provoca 
decisiunea — la materialul brut — ori-cât 
de îndrăsneț și vitez ni-s’ar fi părut în- 
nainte de răsboiu: decă chiar de la înce
put și așa subit vede perderi atât de co
losale, cum se cere necesarminte la for
țarea trecerei peste o pedecă naturală?

In asemenea cașuri nu numai solda- 
ții de rând, ci și o parte din ofițeri, sub 
influența celor vădute, pe lângă cea mai 
bună intențiune — începe a-și perde în
crederea în sine, în puterea armatei, în 
conducători și în cele din urmă șovăesce. 
Neîncrederea și șovăiala îi deprimeză, de
primarea este echivalentă cu demoralisa- 
rea, er acesta cu o luptă perdută.

Dăcă prin urmare armata rusescă ar 
fi trebuit se lupte și la Prut, nu mai în
cape îndoelă, că ar fi întrat în Moldova 
cu o armată deprimată și care ar fi su
ferit perderi sitnțitdre.

1 Aici încependu-se înaintarea, fie-care 
ș palmă de loc trebue ocupată erăși cu mari 
i sacrificii.

Să admitem, că trupele turcesc! res
pinse de trupele rusesci, cari au trecut 
Prutul, ar trebui se se retragă. Oe credeți, 
s’a sfârșit cu atâta? In cașul acesta 
ar fi dat de a doua linie defensivă a Os
manilor, pe partea îngustă de țeră ce se 
întinde între Galați și colțul de sud-ost al 
Carpaților, tăiată de ape mai mici și mai 
mari, unde prin fortificații improvisate, la 
cari Turcii se pricep de minune, ar fi fost 
din nou opriți în loc.

In cașul neutralității României așa- 
der, trupele rusesci încă înainte de a se 
încerca a trece Dunărea, ar fi trebuit să 
trecă prin două linii de apărare a Tur
cilor și astfel decimați și demoralisațî se 
vină la a treia linie, la Dunăre, unde ar 
fi trebuit să-și forțeze trecerea cu sacrificii 
enorme.

Ore ce s’ar fi întâmplat în acest cas? 
Ce sfârșit ar fi avut răsboiul ruso-turcesc, 
decă Porta lucrând cu plun ar fi ademenit 
pe Ruși să vină la Dunăre și să dea aici 
bătaia decisivă?

După cum am vădut în cursul răs- 
boiului, soldații curagioșî, resoluți și eroici 
turci — deși în urma luptelor anteridre 
istoviți — au ținut piept tuturor Slavilor 
de sud, precum și operațiunilor simultane 
ale trupelor rusesci-românesci, pănă ce 
organele lor fisiee, în urma fomei, deve- 
niră incapabile de resistență.

Tot așa am vădut, cum trupele unite 
ruso-române, fie-care palmă de păment 
numai după lupte înverșunate și sânge- 
rose puteau să o cuprindă și că în aceste 
lupte partea leului de repețite-ori a fost 
a tinerei armate române, ba la redutele 
Gri viței, ea a secerat biruința, contribuind 
prin acesta în măsură considerabilă la 
hotărîrea sorții răsboiului.

Proporția numerică a trupelor ro
mâne, cari în diferite timpuri și locuri au 
operat împreună cu armata rusescă de la 
Dunăre, în termin mediu a fost 1 : 5.

Se admitem acum, că forțele trupelor 
rusesci, cari stăteau în luptă cu Turcii, 
s’ar fi împuținat cu a 5-a partei: Ore ar 
fi ajuns ele pănă la Plevna, ca se nu mai 
vorbim de Șipca, mai ales, că din corpul 
lor s’ar fi smuls un material atât de es- 
celent, cum s’a dovedit, că a fost armata 
română ?

In adevăr mă îndoiesc, decă în acest 
cas un singur soldat ar fi călcat în Bal
cani, seu chiar decă s’ar fi întâmplat a- 
cesta, Plevna tot n’ar fi cădut; ci decă 
nu mai înainte, aici de sigur ar fi fost 
bătuți atât de crâncen, încât fugind în 
tdte părțile lumei și împrăsciați, li-s’ar fi 
tăiat și retragerea, așa că cea mai mare 
parte ar fi cădut în captivitate turcescă.

Da, asta ar fi fost situația în cașul 
unei neutralități a României.

Acum să vedem a doua hipotesă: 
decă conform tratatului de Paris, România 
satisfăcându-și datoriile de vasalitate, și-ar 
fi întors armele nu contra Porții, ci contra 
Rusiei.

(Va urma.)

Voci din public.*)
Onorată Redacțiune.

In nr. 7 al „Telegrafului Român." un 
pretins alegător, care n’are curagiul să-și 
semneze numele, a publicat o notiță des
pre alegerea de preot din comuna nostră 
bis. Sf. Adormiri întîmplată la 12 Ianua
rie a. c.

Compătimim pe acel alegător naiv, 
care nu urmăresce alt scop, decât voesce 
să lingușescă pe unele persdne onorabile, 
mistificând adevărul în favorul candidatu
lui ales.

Prea Veneratul Consistoriu are cunos- 
cință, că parochia ndstră de deci de ani 
a ajuns a fi teatrul unor lupte și scanda
luri ordinare. Prea Veneratul Consistoriu are 
mai departe deplină cunoscință despre de
sele înesactități administrative, ba chiar 
și despre pagubele însemnate, ce unele 
partide fiind la putere le-au pricinuit fon
dului bisericei nostre. — Trebile în pri
vința administrațiunei s’au schimbat în 
bine numai de la anul 1893, de când în 
fruntea comitetului au avut fericirea a fi 
aleși subscrișii Sandu Munteanu și epi- 
tropul Ioan Mandai sub a căror conducere 
fondul bisericei nostre odinioră aprope 
mistuit, s’a ridicat la suma de 25.000 
cordne.

Fruntașii poporului între cari 25 mem
brii presenți din representanța comitetu
lui parochial, și-au pus încredere în cel 

mai harnic și mai qualificat candidat, în 
preotul Romul Verzea, cealaltă partidă 
compusă în cea mai mare parte din clasa 
poporului celui mai de jos cu escepțiunea 
unor puține persone independente, au can
didat pe ceilalți trei concurențî. — In pre
săra alegerei retrăgându-se doi din candi
dați, preotul nostru Victor Popea a pără
sit turma drept credinciosă și pe cei mai 
mari binefăcători ai săi și s’a aruncat în 
brațele celor mai neîmpăcați dușmani, nu
mai și numai să satisfacă urei nedumerite, 
ce o are față de nepotul său părintele 
Romul Verzea, pe care l’a înegrit pe tdte 
potecile.

Opt-deci-și-șese de voturi primite 
de părintele Romul Verzea au fost votu
rile celor mai demni fii ai parochiei nostre 
au fost voturile date din adevărată con
vingere; er cele 132 voturi date înv. Ze- 
novie Popoviciiă au fost voturi câștigate 
în cea mai mare parte prin influințări, 
presiuni și corumperi nepermise. Afirmăm, 
că mai toți acești alegători din urmă sunt 
parte servitori și omeni nu de sine stă
tători, parte neorustici, cari nici când n’au 
contribuit cu nimic la greutățile bisericei 
și școlei nostre.

Pretinsul „alegător" afirmă, că ale
gerea a decurs în bună ordine. Noi aici 
adaugem numai aceea c’am reclamat pen
tru siguranța liniștei și asistența de gen- 
darmi, adaugem că în biserică cu acestă 
ocasiune se aflau mai multe persone de 
valore din comunele învecinate și Brașov, 
care au fost bruscați și dațî afară, deși• 
aveau dreptul să fie de față, ședințele 
sinodului fiind publice. Adaugem că masa 
de scrutiniu era înconjurată de vre’o 'opt 
corteși, cari se încruntau asupra alegăto
rilor și aceștia întimidați votau parte con
tra convingerei, parte disgustațl de cele 
observate părăsiau biserica,,fără a mai vota; 
adaugem in fine, că acei corteși erau de
ciși în cas de nereușită să răstorne masa 
de scrutiniu, să provdce scandal, ca în chi
pul acesta să se disolve sinodul.

Resultâtul acestei alegeri a mâhnit 
și nemulțumit pe toți dmenii de bine. Do
vadă despre acesta: alaiul de desaprobări 
și apostrofări cu care a fost petrecut 
preotul nostru Victor Popea până acasă.

Nu putem permite pretinsului alegă
tor a numi pe alesul Z. Popovic! „un vred
nic urmaș al răposatului Radu Popea"... 
Ne este cu mult mai scumpă amintirea aces
tui brav preot, decât ca să fie comparat 
cu ori cine.

Ceea ce însă ne indigneză mai mult 
este faptul, că ieri în 1 Februarie ținân- 
du-se ședința ordinară a comitetului pa
rochial pentru a-se pregăti agendele, cu 
cari ar fi avut să se ocupe sinodul ordi
nar, Dumitru Oomșa a insultat în mod re
voltător pe mai mulți membri ai comite
tului. er pe președintele l-a amenințat că-1 
„svîrle" din scaunul presidial. Comitetul 
a luat act despre tdte și cu 21 de membrii 
pacinici au pertractat tdte obiectele puse 
la ordinea dilei.

Astățli în 2 Februarie era să se țină 
sinodul ordinar pentru alegerea comitetu
lui și epitropiei pe un nou period de 3 
ani. P. O. D. protopresbiter V. Voina, 
care a fost de față, s’a putut convinge 
despre anarchismul, ce doranesce l-a bise
rica nostră și despre violențele ‘coducă- 
torilor partidei, care au decis sortea alegerei 
de preot.

Sinodul nu s’a putut ține și nici că 
se va pute ține până ce lista alegătorilor 
compusă de comitet, nu va fi respectată, 
și până ce alegerea de preot făcută pe basa 
unei liste necorecte nu va fi anulată.

Poporul este iritat peste măsură. 
Casa lui Dumnezeu a devenit din casă de 
rugăciune, casa unde dmenii să insultă 
unii pe alții. Certele și scandalurile, ce au 
urmat astădî după eșirea din biserică și 
cari s’au continuat și pe stradă, au trecut 
ori-ce margine.

Denunțăm acestă stare tristă Prea 
Veneratului Consistoriu și tuturor omenilor 
de bine.

Satulung, biserica Sf. Adormiri, 2 Fe
bruarie 1903.

In numele comitetului parochial 
și al minorității:

Sandu Munteanu m. p., președinte al 
com. par. loan Mandai m. p., epitrop 
I. cassar. Radu Popea m. p., m. în comi
tet. Ioan G. Păltănea, m. p., m. în comi
tet. Ștefan Boroș, ra. p., m. în comitet.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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A apărut și se pote procura de Ia 
tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugari ului14. Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest călindar, care zapare acum în 
anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Mesurile. tîr- 
gurile din Ardeal și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel ' cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „S5-1 urmăm"). 
Călugărenii (poesie) de 0. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda, pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Ăl mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc.) de regretatul tîner poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole.- 
„Dușmanii economiei14 de loan Georgescu; 
„Plantarea pomilor" de A. Boldor, «Cău
șele de ce semănăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi?"

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețe11, apoi 
„Diverse44 și în fine „Anecdote și Glume".

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.

Acții. de-ale Băncei austro-ungară . 15.79
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 749.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 691.50
NapoleondorI...................................... 19.08
Mărci imperiale germane . . . 117 O7*/ 2
London vista............................. 240.—
Paris vista....................................... 95.42'/2
Note italiene .................................... 95.35

Cursul pieței Brașov
Din 19 Februarie n. 1903

Bancnot rom. Gump. 18.80 Vând. 18.84
Argint român. D 18.60 7) 18.76
Napoleond’orl. 19.04 n 19.07
Galbeni n 11.20 n 11.30
Mărci germane 7i 116.90 Y> 117 02
Scris fonc.Albina 5% 101. — V 102.-
Lire turcescl 21.40 71

—j
R; ble Rusesc! n n —

Be
O casă cea teren mare, 

potrivit pentru un econom 
săra eonaercâsmt, este ime
diat de ve^dare.

Informații la administrația „Ga
zetei Transilvaniei. 44 1—2 (854)

w
8
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ale lui ffloU
VmrBsaMie numai, deeă fiăeare «satiă e«te provetțulă eu mar?» de 

ajpemwre a lui A. Mc!! eu «ufoserSerea »a.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor rnai nerbicose la stomaoh și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constioațiunei cronice, suferinței de ficat, ccngestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite baie femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii incdce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsîțfcațiile se vor urmări pe cale jurtecătorescă.

și ssre a lui MoiL . 
re u a »•» â decă fiecare sticlă este-o rovădută cu marca de scutire și cu I mllduiiu nurisdl, piumbui iui a. noii. ,

Franzbranntwein-ul și sarea este fdrte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. , 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cord >e 1.1)0. <

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săDiin de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pel i, cu deosebire pentru '-opii și adulțl. Prețui unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Cordne 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de aperare A. Moli.

iffrllmiteK,e» K»ris»eâipalii prin
Farmacista! A. MOLI,

g, și r, fornisor ai curții imperiale Viena, Tnciilaubeii 8
Comande din provinciă se efectueză țiilnic prin rambursa poștală.

La deposits se se cerâ anumit preparatele provecțute ou iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Oeposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter 
și engi-os la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. *

1

Cursul la bursa din Viena,
Din 18 Februarie n. 1903.

Renta ung. de aur 4%......................121.35
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 99.50
[mpr. căii. fer. ung. în aur B1^0^ . 93 40
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 99.45
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.60
Bonuri rurale ungare 4% .... 94 --
Bonuri rurale croat,e-slavone . . . 99.60
Impr. ung. cu premii................... 201 —
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 158.50
Renta de hârtie austr.......................100.90
Renta de argint austr......................... 100.90
Renta de aur austr............................121 15
Rente austr. 4°/0 de corone . . 101.20
Dosuri din 1860..................................154 35

Pi^siino
negru, elegant adjustat, sunet minu
nat și sisD clavir*  enegleaiesc 
pentru ©osîcerte cu repetiție me 
hanică duplă sunt de vîiujare forte 
ieftin. (851,2—4.)

Strada VămeS 7, (etagîul !.)

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei14 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Sz. 14967—1902
tlkv.

Ărveresi hirdetmânyi kivonat
A fogarasi kir. jârâsbirosâg mint telekonyvi hatosâg kozhirre teszi. 

hogy Oprisiu Vaszilie es trs. vâgrehajtatdnak Gorun Eva sziil Strdza 
vegrehajtâst szenvedo elleni 150 kor. tâkekoveteles es jârulekai irânti 
vâgreha.jt£si iigyeben a brassdi kir. torvenyszek (a fogarasi kir. jărăs- 
birosâg) teriiletdn levd, a dridiG 206 sz. tljkvi 2110 hrsz. ingtlra. egesz- 
ben 3 kor., a 2122 hrsz. ingtlra egeszbea 3 kor., a 3654/2, 3655 hrsz. 
ingtlra egeszben 3 kor., a 3962 hrsz. ingtlra egâszben 4 kor., a dridifi 
231 sz. tlkvi 2639, 2640 hrsz. ingatlnra egeszben 3 kor., a 2792, 2793 
hrsz. ingtlra egeszben 6 kor., a 3492 hrsz ingtlnra egeszben 2 kor, a 
3495 hrsz. ingtlia egdszben 2 kor., a dridifi 239 sz. tlkvi 7007, 7008, 
7009 hrsz. fekvore 39 kor., a 7048, 7049, 7050 7051/1 hrsz. fekvfire 52 
kor, a 7090/2, 7091, 7092, 7093 hrsz fekvore 52 kor., a 7143/2, 7144, 
7145 hrsz. fekvOre 108 kor., a 7176.7177,7178/1 hrsz. fekvdre 108 kor. 
a 72C6/2, 7207, 7208 hrsz fekvore 108 kor., a 7239, 7240, 7241/1 hrsz. 
fekvore 108 kor., a dridiffi 273 sz tlkvi 5544. 5545, 5546, 5547, 5707, 
5708. 5709. 5710 5945, 5946, 5947 hrsz. fekvdre 153 kor., a dridiffi 
28 sz. tlkvi 6493 6494 hrsz. iekvbre 12 kor., a 6497, 6498 hrsz. fekv. 
30 kor.. a 6520 6521 hrsz fekvbre 4 kor., a 6522/1 hrsz. fekv. 2 kor., 
a dridiffi 9 sz. tlkvi 1213 hrsz. fekvore a rajta lev6 âpulettel 34 7 kor., 
a 674/2 hrsz fekv. 6 kor., a 1666/3 hrsz. fekvore 12 kor., a 1766 hrsz 
fekv. 19 kor., a 2757/2 hrsz fekvore 16 kor., a 3930 hrsz. fekvbre 10 
kor., a 4119/1 hrsz fekv. 18 kor., a 4531/2 hrsz. fekv. 16 kor , a 4791/2 
hisz. fekv. 6 kor, a 6518/2 hrsz. fekv. 16 kor-, a 6519/1 hrsz. fekv.*6  
kor., a 1067/a, 1067/1 c. hrsz fekvore 2 koronâban ezennel megâlapi- 
tott kikiâltăsi ârban elrendeltetik 6s hogy a fennebb megjeldlt ingatla- 
nok az 1903 (ivi Mărczîus ho 28-ik tiapjăn delelott 9 orakor Dridiff kozseg 
hâzănâl megtartando nyilvânos ârverbsen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aloi is eladatni fog.

Ârverezni szăndekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât 
kdszpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 novem 1-ân 3333. sz. a. kelt m. kir. igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8. §-âban, kijeldlt ovadâkkâpes ertekpapirban a kikiil 
dOtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § sa ârtelmeben a 
bâuatpenznek a birosâgnâl eloleges elhelyezeserdl kiâllitott szabâlyszerfi 
elismervenyt âtszolgâltatni.

F ogar as, 1902 6vi deczember ho 13-ik napjân.
A kir. jbirosăg, mint tlknyvi hatosâg

SCHUPITER, 
824,1 — 1 kir. albird.

Săpun SCHICHT
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Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și 

cel mai ieftin.
Nu conține ingrediențe streine vetămătore.

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
să fie numele ?,Schicht“ și una din mărcile sus indicate.

8 —4O.(7‘2f),
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ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
a Pentru România și străinătate:

Haa ... 1© 
fU® Haa. . . â@ 
aa aa ... . . 4©

Pentru Austro-Ungaria:
ȘF© Hal . .

Hal . . lâ
Ș’q a a aa .... §4

Abonamente la numerele ca data de Daminecă
Pentru Austro-Ungaria: f Pentru România și străinătate:

?§ aa ....
Hal .

4 8H. 
§ n
1 »

fs*.

prinAbonamentele se fac mai ușor și mai repede
----- «o mandate poștale, o------

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea 
GAZETEI TRANSILVANIEI.

tlW „Gazeta Transilvaniei“ cu numeral ălO fii. se vinde 
la librăria și Nic. L Ciurcu la Lremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


