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Szel! aplaudeză
Mai acum doi ani Szell Jicea 

în cameră, că este gata a sta 
de vorbă cu acei bărbați români, 
cari îl vor vi sita pentru-ca să se în- 
țelegă cu densul asupra părăsirii pa
sivității.

De atunci am tot voit se seim 
decă s’a găsit care va dintre Ro
mâni ca se-i împlinescă acesta do
rință. Der, mărturisim, că asupra 
consfătuirilor de felul acesta cu par
ticulari români și de origine română 
s’a păstrat așa de bine secretul la 
președinta consiliului, încât n’a stră
bătut nimic despre ele.

AstădI suntem în posițiă de a 
cunosce pe unul din aceia, cari au 
intrat în înțelegere cu ministru-pre- 
ședinte, nu numai asupra părăsitei 
pasivități, ci și asupra tuturor punc
telor, ce preocupă aeji regimul și 
obștea șovinistă maghiară în rapor
turile cn Românii.

Acesta este deputatul guverna
mental dela Șomcuta mare, Papp 
Iozsef, Român de origine, der Ma
ghiar cu sentimentul și cu cugetul.

Cetitorilor noștri le este deja 
cunosc ut debutul lui Papp Iozsef cu 
ocasiunea desbaterei budgetare în 
cameră. A fost ca tdte debuturile 
mamelucilor de origine română, de 
când cu introducerea constituționa
lismului falsificat modern în Unga
ria. Aceleași lingușiri și umiliri; acee
ași lipsă de ori ce demnitate, de ori 
ce respect fată cu trecutul și starea 
adevărată presentă poporului român; 
același șpirit de trădare a celor mai 
sfinte cause naționale ale lui.

Ișl pote omul închipui ce vrea 
se cjieă a vorbi pe placul dușmanu
lui de morte al aspirafiunilor de 
dreptate ale poporului, și cât de 
mult trebue eine-va se se înjosescă 
și se se terască, ca se dobendescă 
acea aprobare.

Der, cum am cjis, lucrul nu e 

nou. Suntem obicinuit! se audim la 
fie-care disensiune budgetară pe câte 
o uneltă ungurescă cântând pe ebrda 
omnipotentei celor dela cârmă. Fap
tul, că de astă dată Papp Jozsef a 
luat asuprășl acest rol înjositor nu 
ne-a surprins deci de loc. Ceea-ce 
ne oferă un moment nou și intere
sant din incidentul debutării Chio- 
renului celui cu kalpak și cu pin
teni, este numai și numai faptul, că 
ministru-președinte Szell, care a fost 
de fafă, a distins discursul Chio- 
renului, Român de nascere, dâr tre
cut în tabăra inimică, cu aprobări 
și aplause demonstrative din parte-i.

Foile guvernului retac acest de
but special al șefului guvernului, care 
numai la ocasiunl forte rari bate din 
pălmî, der organul kossuthist înre- 
gistreză strigătele aprobătbre ale lui 
Szell, și bine face că le păstreză ast
fel pentru posteritate.

Cetitorii vor ave prilegiul de-a 
ceti mai jos discursul lui Papp Jo
zsef reprodus după estrasele foilor 
unguresc!. Lăsăm să judece ei în
șiși, cu mintea lor sănetâsă, ceea 
ce s’a vorbit și se cumpenescă în
semnătatea strigătelor de aprobare 
ale lui Coloman Szell.

Cei ce vor fi cetit discursul de 
acum vre-o doi ani al lui Szell, des* 
pre care am făcut amintire la înce
put, vor trebui să cjică, că acest 
Papp Iozsef l’a învefat de rost și că 
mai tot ce a vorbit cu privire la si- 
tuatiunea Românilor fafă cu „ma- 
ghiarimea și unitatea ei" nu este de
cât o parafrasă a acelui discurs.

Chiorenul maghiaroman scie se 
dea în glasul ministrului-președinte, 
mai ales acolo unde vorbesce des
pre „agitatorii români".

Er Szell Kalman aplaudeză !

Dieta ungară continuă în ședința 
de adi desbaterea budgetară. Printre vor
bitorii înscriși contra proiectului, este 
și deputatul naționalist slovac Francisc 
Veselovsky.

Guvernul si Slovacii. Foile ma- 
ghiare iau act cu multă bucurie despre o 
nedreptate strigătore, ce li-se face Slova
cilor din partea guvernului. Slovacii, ale 
căror șcdle sunt prigonite și parte închise, 
au gândit că-și vor pute apăra limba și 
naționalitatea prin înființarea de societăți 
de lectură la sate. O astfel de societate 
au vrut se înființeze Slovacii din comuna 
Moșoț. Au trimes statutele la guvern spre 
aprobare. Guvernul însă a răspuns prin se
cretarul dela interne Gulner, că „nem lehetu 
(nu se pote). Aprobarea statutelor a fost 
denegată pe motiv, că prin înființarea 
societății de lectură nu se urmăresce scopul 
indicat în statute, ci scopuri cu totul „as
cunse" — Foile maghiare reproducând răs
punsul acesta, îl însoțesc de comentarii 
caraghiose și spun, că prin ast-fel de so
cietăți slovăcesci ei urmăresc „scopuri pan- 
slaviste".

„A sosit erășl timpul faptelor*' 
Dr. Jancso Benedek, faimosul spiritus rector 
din și mai fairaosa „Secție a naționalită
ților"; ține să reînvieze era lui Banffy. 
Profită de discursul lui Dr. Lidner pentru 
a scrie într’o foie sovinistă un articol în 
care dice între altele:

„Așa credem, că nici nu se pote în
chipui un bărbat de stat maghiar, care să 
crâdă, că pe basa pretensiunilor minimale 
ridicate de Lindner s’ar pute încheia pace 
cu naționalitățile. Decă s’ar realisa, ceea- 
ce însuși Lindner a indicat cu minim, un 
pas mai departe ar pute fi numai descom
punerea, fiind-că în vieța politică tdte își 
au urmările lor ca și în vieța privată. După 
vorbirea lui Lindner provocarea la libera
lismul lui Francisc Deak și al lui Edtvbs 
nu pote fi în politica de naționalitate, decât 
un pretext pentru a nu voi să faci și pentru 
acoperirea lașității, nici decât însă un ar

gument cu putere convingătdre și o jus
tificare. Vorbirea acesta este tot-odată un 
memento, că în politica de naționalitate 
frasele și cuvintele frumose ș’au pierdut 
rostul și a sosit erășl timpul faptelor. Vai 
de națiune, decă bărbații ei dela guvern 
neînțelegend cuvântul de advertisare, ar 
continua și pe mai departe politica de struț, 
care ascunjându-și capul în frase frumose 
și în declarațiuni patriotice, numai din 
causa lenei se sperie de fapte".

D-l Jancso e setos, precum se pare, de 
faptele și bravurile de sub;Banffy în contra 
naționalităților. Mâne-poimâne ne-om pome
ni pote, că lainstigațiile lui, Coloman Szell 
va reînvia „secția" despre care se dice, 
că însuși a desființat’o. Nu e nevoie însă 
de secție, câtă vreme sunt între Maghiari 
omeni ca d-l Jancso, cari își fac o plăcere 
din a solicita mesurl și fapte față de na
ționalități. Spiritul de dușmănie și ura vor
besce din tot cuvântul lor.

Situația în Austria.
în ședința dela 31 Ianuarie a conii- 

siunei budgetare a fost o remarcabilă dis- 
cuțiune politică.

Comisia a desbătut posiția „scote su
periors" din budgetul cultelor. B Elver t 
negă legalitatea esistenței politechnicului 
ceh din Brtinn, care nu s’a înființat pe 
basa unei legi imperiale. Germanii, cjice 
mai departe, nu vor tolera înființarea unei 
universități cehice într’un oraș german din 
Moravia. Cestiunea acesta nu e curat cul
turală, ci politică națională, de aceea gu-, 
vernul, decă vre să păstreze neutralitatea 
nu pote deslega problema acesta altfel, 
decât prin înțelegerea dintre ambele na
ționalități.

Stransky (ceh) declară, că înființarea 
unei universități cehice e necesară. — 
Marchet pretinde recunoscerea limbei ger
mane de stat. — Kramars spune, că ma
joritatea populațiunei Austriei nu va primi 
nici-odată limba germană de stat. Cehii 
doresc din inimă restabilirea păcii națio
nale, ei însă nu pot suferi, ca împlinirea 
unei pretensiuni culturale de absolută ne-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Problema vieții.
In ampla sferă de mituri, cu cari an- 

ticitatea a împresurat una din cele mai 
distinse figuri de eroi ai săi, nici unul doră 
nu este atât de ingenios ca și mitul des
pre Hercule la respântie. Este acesta o 
alegorie de profundă semnificațiune a ace
lui stadiu de desvoltare în vieța nostră 
sufletăscă, când junele de caracter serios, 
aflându-se pe trepta de a deveni bărbat, 
începe a simți trebuința de principii clare 
și firme și ast-fel de-odată se vede pus în 
fața problemei vieții spre a-se pute deter
mina asupra direcțiunei, ce are s’o urmeze. 
Căci bărbatul de caracter și cu consciință 
de sine, care nu se lasă a fi purtat de im- 
presiuni și de impulsuri momentane schim- 
băcidse, de disposițiuni trecătdre și de ca
pricii ca și copiii, „sine luce sine cruce" 
prin vieță, asemenea unei năi fără cârmă,

b Acest interesant essay scris de d-l Dr. 
Alexandru Mocsonyi s’a publicat în Almanachul so
ciety i de lectură „Petru Maior11 apărut la finele 
a ului trecut.

aruncate de valuri, ci are să-și reguleze 
după principii întrega sa activitate,—astfel 
de bărbat mai înainte de tote trebue să 
vină cu sine în curat asupra problemei 
vieții, deore-ce corectitatea, seu necorec- 
titatea principiilor practice ale vieții de
pinde în ultima istanță pe deplin de co
rectitatea, seu necorectitatea concepțiunii 
teoretice, ce ne-am format’o peste tot des
pre chemarea vieții omului.

Astfel vedem în figura mitică â erou
lui simbolisat pe nobilul și seriosul june 
în momentul, când el se află în fața celei 
mai importante probleme practice: în fața 
problemei vieții. Lupta sufleteseă, ce el o 
susține victorios, indică în mod ingenios 
dificultățile cuprinse în problemă, er cele 
două (jine, ce-1 ispitesc pe june, personi
fică cele două direcțiuni ale vieții: direc
țiunea morală-ideală și direcțiunea eude- 
monistică-utilitară, cari atât în vieță, cât 
și în sciință pănă în diua de astădi se 
luptă una în contra celeilalte.

Fie-care din aceste două direcțiuni 
se basâză pe o altă idee fundamentală: ' 
una pe ideia moralității, cealaltă pe ideia i 
fericirii și în clara pricepere a diferenței ' 
generice și a independenței relative a aces- | 

tor două specii de bunuri ale vieții: a bu
nului etic și a bunului eudemonistic, se cu
prinde simburele, er în justa apreciare a di
ferenței lor în valore se cuprinde corecta 
deslegare a problemei.

Diferența generică a acestor două 
specii de bunuri este atât de adânc înră
dăcinată în natura relațiunilor vieții ome- 
nesci,:;încât ea de tot spontan, așa dicând 
deja cu primele începuturi ale culturei, se 
obtrude consciinței naturale a popdrelor. 
Consciință naturală a popărelor cu mult îna
intea periodului, în care reflecsiunea scienți- 
fică începe a-se deștepta, statoresce o dife
rență de valore între bunul etic: virtutea, și 
bunul eudemonistic-.plăcerea-, între o vieță 
morală, der nefericită și între 'o vieță fe
ricită, der nemorală, despre ce tocmai mi
tul nostru atât de profund și poetic ne 
dă o probă atât de frumdsă și elocintă. 
Căci precum se scie, fiul lui Iupiter și al 
Alcmenei, soției regelui Thebei, în epoca 
mitică s’a considerat de eroul cel mai va
loros, cel mai curagios și cel mai brav, ce 
s’a vedut vre-odată, der tot-odată și ca cel 
mai nefericit dintre toți pentru multele 
năcasurl, ce gelosa Juno a trimis asupra 
lui dela nascere pănă la finitul vieții lui. Și 

fie conceptul idealelor moralității omenesc!, 
precum și al celor al fericirii omenesci, 
după caracterul și gradul de cultură al 
popdrelor, ori cât de variat și fluctuant, 
priceperea cum-că moralitatea și fericirea 
sunt două lucruri deosebite, cari după îm
prejurări acuși coincid, acuși să desfac, 
acuși să condiționeză, acuși se eschid, 
acestă pricepere rămâne pururea vie în 
consciință naturală a tuturor poporelor, 
prin tote timpurile, pe tăte treptele culturii.

Nu tocmai astfel este acesta în sci
ință în diferitele ei teorii filosofice despre 
problema vieții.

Nici Aristoteîes, cel mai mare cuge
tător, ce-1 cundscem atât în privința pro- 
fundimii, precum și a vastității spiritului, 
carele, afară de mai multe altele, a înte
meiat și cele mai importante două sciinți 
biosofice: Etica și Politica, și care mai 
bine decât ori-cine altul înainte, seu după 
el a cuprins în fond problema vieții, —- 
nici acest cugetător, deși ideia morali
tății și ideia fericirii formâză cele două 
puncte cardinale ale întregii sale concep- 
țiuni de vieță și deși el tot atât de viu 
este pătruns de diferența lor în valdre ca 
și însuși geniul poporului helen — nici el 
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cesitate a Cehilor, cum e înființarea uni
versității celtice, se se facă pendentă de 
aprobarea Germanilor.

După-ce vorbiră mai mulțl oratori, 
ministrul cultelor declară, că recunosce în 
principiu de îndreptățită dorința Cehilor. 
Moravia, avendu-se în vedere numărul 
populațiunei și importanța ei culturală, va 
fi luată serios în considerare cu ocasia în
ființării nouelor universități.

Ministru-președinte spune, că în prin
cipiu e aplecat a împlini dorințele esprimate 
atât din parte germană, cât și cehică, decă 
acesta va fi posibil pentru ambele rasse. 
Der în urma esperiențelor de până acum, 
nu află consult înființarea unei universi
tăți paritetice — Herold declară, că Cehii 
ar considera de casus belli acceptarea pro- 
punerei lui D’Elvert privitore la ștergerea 
din budget a posiției politechnicului ceh 
din Briinn. Un casus belli ar ave apoi ur
mările cele mai periculose.

—„Gorr. Slava* publică un comunicat, 
după care deputății slavi au declarat mi- 
nistrului-președinte Koerber, că decă se 
va primi propunerea comisiunei privitore 
la gimnasiul din Cilii (în care limba de 
predare se -fie și cea germană și cea slo
venă), ei vor trage consecențele față cu 
guvernul.

Fi-va pace?
Scirî din Haga și Bruxella anunță, 

că acțiunea de pace a guvernului olandes 
se face la expresa dorință a Reginei 
Wilhelmina, care doresce ferbinte să se 
pună capăt răsboiului.

In urma acestei dorințe a Suveranei 
olandese, ministru-președinte Kuyper s’a 
dus săptămânile trecute la Londra, ca să 
sondeze în persdnă terenul și disposiția 
spiritelor în Anglia. Kuyper, ce-i drept, 
n’a dat față cu miniștrii englesî, n’a co
municat nici oficial, nici privat cu ei, ci s’a 
adresat cătră Rosebery, șeful oposiției mo
derate și fostul ministru-președinte liberal, 
care mai e și amic personal cu Regele 
Edward. Din Londra Kuyper s’a dus di
rect la Paris, a convorbit cu ministru fran
cos de esterne Delcasse, care însă — 
precum se afirmă — nu s’a alăturat pe 
față la demersurile Olandei, der a asigu
rat pe Kuyper despre bunăvoința Franciei. 
Din Paris Kuyper s’a reîntors acasă și ur
marea acestei călătorii a fost trimiterea 
desamintitei note cătră guvernul din Lon
dra, în care Olanda își oferă bunele ei 
servicii în interesul păcii.

Ce conține nota olandesă? După 
unii ea ar propune trimiterea unei mi
siuni olandese în Africa-de-Sud, care cu 
permisiunea lui Kitchener să mergă în 
tabăra Burilor, se între în contact cu co
mandanții buri, să mijlocescă încetarea os
tilităților și trimiterea de delegați acredi
tați cu cari se se tracteze asupra condi

țiilor păcii. Vre adecă guvernul din Olanda 
se propună Engliterei o modalitate de 
a-se negocia asupra păcii, și spre scopul 
acesta își oferă bunele lui servicii.

înainte de a face demersul acesta, 
guvernul Olandei — spune o telegramă 
din Haga — a încunosciințat îpe tote pu
terile mari despre acțiunea lui. Germania 
a respins ori-ce solidaritate cu acțiunea 
declarând, că nu pote eși din neutralitate. 
Rusia și Francia, din contră, se fi dat în
demnuri guvernului olandes, fără însă de 
a-se alătura la acțiunea lui.

Der Burii? E sigur, că Kuyper n’a 
avut nici un fel de însărcinare dela 
Kriiger, care însuși a declarat, că el nu 
pote tracta despre pace fără de scirea și 
învoirea lui Botha, Schalk-Burger, Dewett 
și președintele orangean Steyn. Kriiger se 
fi cerut libertatea de a-se înțelege pe cale 
telegrafică cu aceștia, însă guvernul din 
Londra nu s’a învoit, fiind-oă el 1 nu vre 
să aibă de a face cu Kriiger și Steyn, 
nici nu-i recunosce de autorități cu care 
să p<5tă tracta. Din momentul în care En- 
glitera a declarat de anexate cele două 
republice, Kriiger și Steyn nu mai sunt 
„persone responsabile" în ochii lui Cham
berlain et. Comp.

Alt-fel stă lucrul cu comandanții 
buri. Ei sunt recunoscuți, de silă ca de 
bună voie, parte beligerantă, cu ei prin 
urmare Anglia ar pute tracta în ce pri- 
vesce partea militară a marei cestiuni (ar- 
misțiu, capitulare, chiar și amnestie). Este 
însă mare întrebare, dăcă Botha și Dewett 
și cei-lalți comandanți buri se vor învoi 
ei să între în negocieri cu Anglia contra 
voinței lui Kriiger și Steyn? N’ar preju- 
deca ei printr’un ast-fel de pas posiției de 
drept și putere politică a președinților, 
cari și adi sunt considerați de șefi ai ce
lor două republice? — firesce, nu din par
tea lui Chamberlain.

Unde mai pui, că Burii sunt aplecați 
a încheia pacea numai pe lângă păstrarea 
intactă a independenței lor de stat. Pen
tru ei alternativa: pace cinstită seu con
tinuarea resboiului, nu și-a pierdut nimic 
din însemnătate. 1 :

Cu totă intervenirea binevoitore a 
Olandei, situațiunea'rămâne deci forte di
ficilă și nu sunt speranțe, ca demersu
rile guvernului reginei Wilhelmina se 
aibă resultate imediate și reale.

Etă, de alt-fel, soirile mai nouă:
Corespondentul londones al diarului 

„Independance Beige* este informat, că în 
consiliul ministerial dela 31 Ianuarie s’a 
stabilit răspunsul la nota olandesă. Gu
vernul engles respinge hotărît propunerea 
de intervenire a Olandei.

Alte telegrame londonese spun, că 
răspunsul dat guvernului olandes e ținut 
în termini forte energici. Guvernul engles 
declară, că în viitor nu va lua ca basă a 

discuțiunei decât o propunere, după care 
Burii capitulez ăt necondiționat. Kitchener 
să fi declarat, că e de prisos trimiterea 
unei comisiuni în Africa-de-Sud, cum pro
pune guvernul din Olanda. In urma acesta 
în consiliul de miniștri a învins părerea, 
că sfîrșitul răsboiului nu se pote aștepta, 
decât prin victoria deplină a armelor 
englese.

De altă parte președintele Kruger a 
declarat unui corespondent al diarului Pa
risian „Le Journal11 următorele:

— Nu facem răsboiu din plăcere, ci 
pentru-ca s& ne susținem libertatea-, ne 
luptăm, fiind-că vrem pacea. Salutăm din 
inimă ori-ce inițiativă, care ne aduce c’un 
pas mai apr <5 pe de scop. Poporul bur nu va 
despera, chiar decă l’ar ajunge lovituri 
nouă. Credința în Dumnedeu ne dă cura- 
giul și ne face neîmblândiți. Tote vor 
trece. Dumnedeu trimite, ce-i drept, mari 
ispite și încercări asupra poporului meu, 
el însă nu l’a părăsit nici-odată. Nenoro
cirea e trecătore, aceia însă cari păcătuesc, 
vor fi supuși judecății vecinice.

Succesiunea la tronul sârbesc.
Din Belgradul Serbiei se telegrafeză: 
împrejurarea, că prințul Petru Kara

gheorghevici se dă pe față ca pretendent 
la tron, ceea-ce apare din proclamația răs
pândită în țeră, a făcut o mare impresie 
în Belgrad și a atins penibil curtea, fiind-că 
pasul acesta era considerat câți-va ani mai 
înainte ca ceva imposibil și familia Karaghe- 
orghevici era considerată ca[ absolut 
inofesivă. Deși manifestul pretendentului 
a făcut fără îndoielă o adencă impresie, 
totuși mișcarea în favorul lui Karagheor
ghevici, seu chiar o încercare revoluțio
nară, trebue considerată de-ocamdată ca 
absolut infructuosă. Debre-ce însă dotn- 
nesce părerea, că din căsătoria regelui 
Alexandru cu regina Dragina nu se pot 
aștepta moștenitori și fiind-că presupune
rea acesta promoveză în mare măsură șan- 
șele lui Karagheorghevici, cestiunea divor
țului a devenit în mod firesc obiect de cum
pănire politică, ba faima a pus în legutură 
cu cestiunea acesta și repețitele consfă
tuiri ale regelui cu metropolitul. De altă 
parte se vestesce, că pănă acum regele a 
respins hotărît presupunerea, că ar voi să 
divorțeze. Scirile despre intenția regelui 
de a abdica la tron, sunt creațiunea fan
tasiei. La acesta se opune caracterul ener
gic și venjos al regelui. Pe regele Ale- 
sandru l’au atins forte penibil scirile foi
lor străine, că el ar trata cu Rusia pri
vitor la abdicare și că între Austro-Unga- 
ria și Rusia s’ar fi ajuns la o înțelegere în 
ce privesce succesiunea latron. .Un om de 
încredere al regelui va pleca. încurend la 
Viena și Petersburg, ca la locuri compe
tente să dea espresiune părerilor, ce le 

are regele asupra cestiunei moștenirei tro
nului.

*
Ediția parisiană a lui „New-York He

rald11 publică mai multe convorbiri, ce 
le-a avut corespondentul său cu regele și 
regina Serbiei. Regele Alexandru i-a de
clarat :

— Sper, că voi trăi încă 20, even
tual 30 de ani. Îmi voiu apdra tronul cu 
sabia în mână.... Decă pănă la 1912 nu 
mi-se va nasce copil, mă voiu înțelege cu 
Scupștina asupra persdnei succesorului, de 
sigur însă nu după dorința lui Dr. Geor- 
gevici, care complotăză în Viena cu fa
milia Karagheorghevici contra mea... In 
tote împrejurările pot conta pe armata mea.

Regina Dragina a dis:
— Nu vom abdica și pănă când re

gele nu va fi mai bătrân cu 25 ani ca adi, 
nu renunț la speranța de a ave copii.

Din dieta ungarâ.
Dtscursul lui Dr. Lapp Jăzsef.

Am amintit deja în numărul prece
dent al fdiei ndstre, că în (jiua de 31 Ian., 
un pretins Român, ales deputat în cercul 
Șomcutei-mari (Chioar) cu numele Dr. 
Papp Jdzsef s’a ilustrat în dieta ungară 
cu un discurs „patriotic", care a fost forte 
aplaudat.

Nu trecuseră nici 24 de bre dela 
discursul deputatului sas Dr. Lindner, care, 
cu totă moderația sa, a avut darul de a 
provoca o adevărată furtună, și etă, că 
vine Dr. Papp Jozsef să dea dela tribuna 
parlamentară Românilor sfatul, să-și plece 
capul orbiș înaintea despotismului de rassă 
unguresc și să sărute varga cu care sunt 
bătuți.

Etă după foile maghiare, ce a spus 
d-1 Dr. Papp Jozsef:

Când m’am hotărît a întră pe arena 
politică, unul din motivele decisive a fost 
dorința de a fi și eu un atom modest în 
munca patriotică, care tinde într'acolo, ca 
în elementul român, ce locuiesce în acăstă 
țeră, să se mențină, desvolte și propage 
sentimentul patriotic, datoria altruistă 
față cu patria, respectul și alipirea față 
cu instituțiile constituționale ale patriei, 
Să se întărescă credința în bine și în rău 
față cu patria și că toți cetățenii patriei 
acesteia, fără deosebire de rassă, să nu 
recundscă, decât o singură țîntă, care 
țîntă să fie: „Patria înainte de tote 1 
(Aprobări în drepta).

Acest scop numai așa îl vom pute 
ajunge, decă vom infiltra în cetățenii ne- 
maghictri ai patriei sentimentul patriotic 
maghiar și vom deștepta într’înșii cons- 
ciința, că numai atunci pot să fie toți ce
tățenii acestei patrii fericiți și mulțumiți, 
când gloria și puterea coronei sfântului 
Ștefan va sci să se împună cu egală forță

n’a ținut în aceeași măsură cont de dife- 
rința generică a acestor idei, încât să se- 
pareze bunul etic de cătră bunul eude- 
monistic ca două separate, tot o genere 
diverse specii de bunuri ale vieții și să le 
recundscă relativa lor independență; ba 
mai mult caracteristica fundamentală a 
contemplațiunei filosofice aristoteliane des
pre vieță consistă tocmai în contopirea 
frumbsă și armonică a acestor două specii 
de bunuri ale vieții — căci, precum se. 
scie, pentru Aristoteles fericirea basată pe 
moralitate constitue adevărata destinațiune 
a vieții.

Der decă deja acestă teorie, în fond 
corectă, nu pote satisface în măsură de
plină tuturor relațiunilor practice ale vieții, 
precum resultă ele tocmai în urmarea di
ferenței generice și independenței relative 
a ideilor de sub întrebare, cu atât mai pu
țin pot să împlinescă acăsta acele două 
direcțiuni diametral opuse, der de-opotrivă 
unilaterale, în cari s’a desbinat'sciința după 
ce și-a atins Culmea în filosofia aristote
liană și cari direcțiuni, cunoscute sub nu
mirea de Epicureism și de Stoicism, fac 
simțite efectele duunose ale unilaterali
tății lor pănă în dilele ndstre.

Ambele aceste contemplațiuni ale 
vieții consună în aceea, că ambele negă 
simplu diferința generică între moralitate 
și fericire — o diferință, ce zace în natura 
lucrului și este pururea susținută prin con- 
sciința naturală — și identifică din princi
piu, deși în mod diametral opus, aceste 
două idei.

Fie-care dintre aceste două școle re- 
cunosce din principiu numai un singur 
bun, însă pe când una găsesce acest unic 
bun în moralitate, cealaltă îl găsesce în 
fericire.

Pe când după doctrina stoică ferici
rea și virtutea coincid în mod absolut, așa 
că afară de virtute nu esistă nici un bun 
și nici un rău, după părerea lui Epicur 
unicul bun absolut este- plăcerea, uni
cul seu sou absolut este durerea. Decă 
pentru Stoa plăcerea și durerea și tote al
tele din cari pot acelea să provină, scad 
pănă la completa desvalorare, pentru Epi
cur din contră virtutea în sine nu e de
cât o pură ilusiune și numai virtutea cal
culată la plăcere are o valdre condițio
nată. Astfel vedem cum Stoa identifică 
fericirea cu moralitatea, 
moralitatea cu fericirea.

In acestă forțată identificarea mora
lității cu fericirea zace cea mai marcantă 
trăsătură de caracter a întregei direcțiuni 
eudemonistice-utilitare dela Epicur păna la 
Spinoza și Bencham și dela aceștia pănă 
la I. St. Mill, modernul întemeietor al Uti
litarismului. Der tot în acestă unilaterali
tate zace și clamantul neadevăr și com
pleta netemeinicie a acestei teorii, care 
nu scie a-se aventa pănă la o concepțiune 
adevărat morală a vieții și care neprice- 
pend de loc esența și valorea intrinsecă 
a moralului, prin neadmisibila devalvare 
a părții celei mai bune în om, îl deval- 
veză și pe acesta.

In direcțiunea stoică din contră con- 
cepțiunea Kantiana formeză o curidsă în
torsătură.

Deși pretinsul rigorism stoic al eticei 
Kantiane nu este tocmai veritabil, stând, 
precum se scie, în dosul aparentului 
său rigorism etic ascuns eudemonismul 
religios, și deși o doctrină, care sistemul 
său moral nu și-l baseză pe spontaneita
tea instinctelor și inclinațiunilor etice, ci 
pe datorință, esența moralității o vede în 

și inclinațiune, 
stabili

er Epicureismul conflictul dintre datorință
| er dincolo de morment postuleză

rea unei armonii între meritul moral și 
fericire, deși o astfel de doctrină sigur 
nu stă la înălțimea contemplațiunii stoice, 
care în tote aceste puncte represintă toc
mai contrariul și care, pe lângă tote uni- 
lateralitățile și esagerațiunile sale, prin 
necondiționata ei apreciare a bunului etic, 
ce totă valorea și răsplata sa o portă nu
mai în sine însuși, documenteză un spirit 
etic impunător de respect; cu tote acestea 
Kant trece de modernul representant al 
anticei Stoa. Și decă lui cu tot dreptul 
i-se recunosce meritul de a fi accentuat 
cu totă agerimea diferința generică între 
moralitate și fericire, ce pănă atunci parte 
n’a fost destul de băgată în semă, parte 
a fost complect ignorată, totuși el și aci, 
ca și în altele, a trecut departe peste 
țîntă. Pe când Epicur și Stoa, cum vădu- 

; răm, au identificat în mod invers morali- 
i tatea și fericirea, Kant cade din acestă 
unilateralitate într’alta, când nu numai dis- 

' tinge între ambele, ci statoresce cel puțin 
' pentru acestă vieță între ele și o rela- 
țiune de incompatibilitate principială.

(Va urma.) 
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în afară și înlăuntru. (Vii aprobări în 
drepta).

Față cu acest scop trebue se vină 
pe a doua linie orî-ce deosebire de reli- 
giune și limbă, și oratorul se declară pe 
față de aderent al ideii, că între margi
nile acestei patrii să înceteze ori-ce fre
cări și eu toții să ne unim în iubirea de 
patrie (Vii aprobări în stânga estremă).

Alt motiv a fost, când a întrat în 
lupta politică, ea să vestescă de aici din 
parlament, concetățenilor de limba româ- 
nescă cpre este direcția, pe care vor 
trebui se o urmeze, decă vreu se se fe- 
ricescă.

înainte cu șese-deci de ani încă nu 
era luptă de naționalități în Ungaria. 
Atunci rassa română, care locuiesce în 
acestă patrie. își iubia patria și îi era cre- 
dinciosă. Decă n’ar fi agitatorii, nici adi 
■nimic n’ar tulbura pacea. (Decă n’ar fi 
păstorii, lupii ar pute în dragă voie se 
mănânce oile. — Culeg.) Românii din pa
trie deja înainte cu sute de ani au făcut 
servicii însemnate acestei patrii și drept 
r.ecunoscință au dobândit nobilimea încă 
pe vremurile lui Ludovic cel Mare. Con
topirea naționalităților n’ar fi așa-der un 
lucru imposibil, decă se aplică mijlocele 
potrivite.

Vorbesce despre disproporția nume
rică între alegătorii din diferitele cercuri 
și susține, că Românii n’ar trimite un nu
măr mai mare de deputați nici în cașul, 
când s’ar face o nouă și mai potrivită 
arondare a cercurilor electorale.

Pasiviștii români nu se pot plânge 
de nimic, afară pote de gradul inferior al 
culture! poporului lor, care după-cum 
arată statistica ocupă ultimul loc în acestă 
țeră. Der aici nu e guvernul de vină, căci 
guvernul înființezi! destule școli, de vină 
simt însă aceia, cari nu-și trimit copiii la 
șcdlă. (Aprobări în drepta și în stânga 
estremă), fiind-căse tem să nu învețe acolo 
unguresce. Der pentru Dumnedeu, ce ne
norocire ar fi, decă în țera acesta fie-care 
■cetățen ar sci limba stalului de-opotrivă ? 
(Vii aprobări în drăpta. Mișcare în stânga 
.estremă).

Barăbâs Beta. Acestea să le spui 
Românilor!

Szell Kalman ministru-președinte: 
Are să le spună și acolo! (Așa e! Așa el 
în drepta. Se audim! Se andini).

Papp Iozsef: El a arătat aceste la
cune și neajunsuri și în discursul său de 
program, ce l’a ținut în fața alegătorilor 

-(Aprobări generale în drepta). Pasiviștii 
sunt de părere, că ne vom pute înțelege, 
decă. nu vom întră în contact unii cu al
ții. (Aprobări în drepta). Se vie în vieța 
publică maghiară, să-și spumă gravaminele, 
și atunci ori vor fi ei capacități, ori va 
înțelege țera, ceea-ce ei voiesc. Acesta 
-este calea dreptă, der nu să țină jăraticul 
sub cenușe și să aștepte ocasia favora
bilă, când vor isbucni flăcările. (Aprobări 
in drepta).

Vorbind despre dacoromânism spune, 
că decă înainte de asta cu o miie de ani 
n’ar fi venit Maghiarii să întemeieze aici 
patrie, care să despartă pe Slavii de Sud 
de cei de Nord, astădi n’ar mai fi element 
românesc pe acest pământ. Ajunge să 
aruncăm o privire asupra unei hărți, pen- 
■tru-ca să vedem,' că între Slavii de Nord 
și cei de Sud un stat dacoromân nici-o- 
dată nu s’ar fi putut constitui, și decă s’ar 
fi constituit, nu s’ar fi putut menține. Ve
dem mai departe, că Maghiarii, națiunea 
maghiară întotdeuna a format bastionul 
de apărare al românismuhii din valea Du
nării. De. unde urmeză, că rassa româ- 
nescă din patria maghiară nu pote ave alt 
interes, decât acela, ca se contribue la 
fortificarea Ungariei. Acesta ni-o impune 
interesul nostru de rassă, abstrăgând dela 
aceea, că Românii sunt o parte constitu
tivă inseparabilă a națiunei maghiare. 
(Aprobări generale). '

Prin faptul, că Românii din patrie 
-sunt adevărați prieteni și membrii alcătui- 
-tori ai națiunei maghiare, ei fac servicii 
patriei maghiare, regelui, păcii europene 
și în același timp și esistenței Românilor 
dele Dunărea de jos..

Față cu acei Români, cari păcătuesc 
contra marilor interese ale patriei și cari 
țintesc la dismembrarea țării, este jutificată 
rigorea cea mai draconică. (Aplause). Mă
rirea și unitatea patriei trebue apărată. 
(Aprobări).

Szell Kalman ministru-președinte : 
Așa este 1 fărte bine !

Papp Iozsef: Der față cu acei Ro
mâni, cari sunt fiii credincioși ai națiunei, 
cari se simt de membri inseparabili ai na
țiunei maghiare, trebue să înceteze orî-ce 
neîncredere. (Aprobări în drepta). încre
derea și iubirea are putere atractivă, pe 
când ura separă. Orâtorul cere încredere 
și iubire față cu inteligența română pa
triotică. (Aprobări). Să cultivăm acel tip 
maghiaro-valah (hermafrodit.—Culeg.), care 
a plâns și suferit împreună cu națiu
nea maghiară și care întotdeuna a fost 
credincios patriei. (Aprobări în drepta). 
Astădi datoria susținerei statului apasă 
pe totalitatea cetățenilor. Punctul de 
greutate însă este în forțele intelec
tuale ale națiunei maghiare. (Apro-bări). 
în aceste forțe trebue contopite tote 
forțele intelectuale, pe cari le produc ras- 
sele nemaghiare din țeră. Trebue pescuite 
mărgăritarele și trebue aședate ca podobe 
pe corona sântului Stefan (Aprobări ge
nerale). Scopul acesta însă numai așa îl 
vom pute ajunge, cel puțin la rassa ro
mână, decă sprijinim pe intelectualii eșiți 
din sînul rassei române. (Aproqări).

In acestă patrie în timp de 30 de 
ani, cultura maghiară a făcut așa pro
grese, încât nici un om inteligent nu se 
păte sustrage influenței ei. Este necesar 
acum, ca acestă inteligență să fie conser
vată și să nu fie eliminată. Declară, că 
primesce budgetul.

Președintele suspendeză ședința pe 
5 minute.SOIRILE BILEI.

21 ianuarie v.

Centenarul lui Heliade. Sâmbătă, 
cu ocasiunea împlinirei a-o sută de ani 
dela nascerea lui loan Heliade Rădu- 
lescu, s’a oficiat un parastas la bi
serica Mavrogheni dela șosea (Bucuresci), 
unde se află îngropat corpul părinte
lui literature! române. Au fost față la 
oficiarea acestui serviciu religios d-nii 
Ioan I. Heliade Rădulescu, fiiul lui I. He
liade Rădulescu, cu copiii; general Tell, 
representant al comisiunei pentru serbă- 
torirea centenarului; căpitan Slătineanu, 
consilier comunal; Crătunescu și Rîmni- 
ceanu, din partea Senatului; Al. Filipescu, 
senator; Bellu, pensionar; Moșoiu, advo
cat, vărul d-lui Ioan I. Heliade Rădulescu, 
cu d-na și d-ra ; Adaraescu. secretar ge
neral al ministerului de instrucție; Ghiță 
loan ; Sofia Heliade Rădulescu, starițamă- 
năstirei Giorogîrla, fiica lui loan Heliade 
Rădulescu; I. Frocopie Dimitrescu. prima
rul Capitalei, cu familia; Dimitrie Anto
nescu, epitrop; Persu, profesor; etc. Pa
rastasul s’a început la orele 10 dimineța 
și a fost oficiat de cătră vicarul metro- 
poliei Nifon asistat de trei preoți și un 
diacon. La orele 10’/i preoții urmați de 
asistenți au părăsit biserica, ieșind afară 
și îndreptându-se spre mormânt, căruia i-au 
dat bine-cuvântarea. Mormântul era îm
podobit cu steguri și brad și în momen
tul binecuvântărei a fost fotografat. La 
10 și */î serviciul se sfîrși. După cererea 
metropoliei și a primăriei, osămintele lui 
Ioan Heliade Rădulescu vor fi transpor
tate și îngropate la cimitirul Bellu.

Din Arad se scrie, că P.S. Sa Epis
copul Iosif Goldiș plecă adi, în 3 Februa
rie pentru timp mai îndelungar la Rontău. 
Pentru timpul absenței sale a însărcinat 
cu resolvirea afacerilor, presidiale-la (Zon-' 
sistor pe P. O. Sa archimandritul Aitgus- 
tin Hâinsea.

D“bt comună. Representanța orășe- 
nescă este convocată în adunare generală 
ordinară pe diua de Miercuri, 5 Februarie, 
eventual Joi, 6 Februarie orele 3 p. m.

La înmornientarea regretatei Elena 
George Zocnnăsc. Nicolau, ce s’a săvârșit 
eri, Duminecă d. a., Reuniunea femeilor 
române a fost representată prin dom- 
nele din comitet în frunte cu d-na presi
dents Agnes Dușoiu, cari au depus pe si
criul decedatei membre fundatore o fru- 
mosă cunună în numele Reuniunei. Părin
tele protopop Baiulescu în discursul fu
nebru a accentuat și meritele răposatei 
pentru Reuniune.

Cunune neperitdre. Dela Galați ni-se 
adreseză următdrele: „Primiți și binevoiți 
a depune pentru fondul mesei studenților 
dela gimnasiul român din Brașov 40 Lei 
în amintirea regretatei nostre mătușe și 
nașe Elena G. loan născ. Nicolau. — Fa
milia General M. Groza.“

Virchov bolnav. Din Berlin se a- 
nunță, că Dr. Virchov este grav bolnav. 
Un buletin dat alaltăeri sera spune, că 
puterile fisice și spirituale ale bolnavul 
au șcădut forte mult.

Recrutarea în România. Sâmbătă 
s’a împărțit în cameră următorul proiect 
de lege: Din clasa anului 1903 se va 
chema sub drapel un număr de 22.000 ti
neri pentru unitățile permanente și ca
drele permanente ale escadronele cu 
schimbul; un număr de 3.100 tineri pentru 
cavaleria cu schimbul, precum și un nu
măr de 500 tineri pentru marina militară. 
Restul tinerilor înscriși, deducându-se dis
pensării, cari vor fi vărsați în elementul 
milițiilor, conform legei de recrutare se 
vor vărsa în trupa cu schimbul a regi- 

I mentelor de infanterie, chemându-se după 
rândul sorțului, pentru complectarea go
lurilor budgetare, ce se vor ivi în unită
țile mai sus arătate. Recrutarea se va face 
și contingentul se va chema conform le
gei asupra recrutărei și în băsa celor pre- 
vădute de legea asupra organisărei pute- 
rei armate.

Balul mascat al reuniunei de fe
mei rom. cat. Pregătirile făcute' pentru 
balul mascat al reun. femeilor rom. cat., 
ce se va ține în sera de 4 Februarie, s’au 
terminat deja. Acest bal promite a fi unul 
din cele mai interesante prin glumele și. 
surprisele de carneval. ce se vor pune la 
cale. S’au luat disposiții pentru a-se oferi 
publicului un bufet bogat. Suntem rugați 
a aduce la cunoscința publicului, că la 
mâncări și băuturi nu se așteptă supra- 
solviri.

Balul gnvtrnornlui din Varșovia 
și Polonii. Din Lemberg se anunță: Ge
neralul Certkov, guvernatorul Poloniei ru
sesc!, va da un bal strălucit în castelul 
Belvedere din Varșovia, la care a învitat 
și nobilimea polonă. Invitările sunt tipă
rite în limba rusescă și pentru forma lor 
deosebită a produs mare consternație și 
revoltare în cercurile aristocrației polone. 
In ele nu se întrebuințăză cuvântul invi
tare, ci provocare, și încă cu observarea, 
că cei ce nu pot participa, se anunțe 
acesta îndată secretarului guvernorului. 
Cele mai multe familii aristocrate polone 
au hotărît să nu participe la bal. Prin 
scrisori anonime însă au fost amenințate, 
și în urma amenințărilor acestora, s’au ho
tărît totuși să participe.

Logodnă. D-șora Augusta Cosma s’a 
logodit cu d-1 Victor Cinca în Feiurd.

Slatistică tristă. Anul trecut s’au 
înecat 1018 corăbii, și s’au stricat în urma 
naufragiilor 5245 corăbii. Statistica nu 
spune însă câte vieți de omeni au cadut 
victimă furiilor mării.

Un escroc cu numele Salomon Fett- 
mann, care a înșelat săptămâna trecută pe 
bijutierul Orechovsky din Brașov cu -A1_ 
vaere în sumă de 900 corone, a fo^' aies‘ 
lat în Miskolcz. S’au găsit la el -ote obiec
ție escrocate, afară de 2 ciasornice, pe 
cari la amanetase.

O trupă de soldați înghețată. în 
Japonia s’a întâmplat dilele trecute o tra
gedie mișc26ore. O trupă de 210 soldați 
condusă <îe un major, a plecat în 25 Ia
nuarie din orașul Aomori pe-un mare vis

col cu zăpadă, a rătăcit drumul și, afară 
de un soldat, toți ceilalți 209 s’au prăpă
dit de frig.

„V«stalinele“ interdise. Am amin
tit despre propunerea lui Avarffy din Arad 
relativă la interdicerea operetei pornolo- 
gice „Vestalinele". în diua de 31 Ianuarie 
comitetul teatral din Arad s’a ocupat cu 
acestă cestiune și după nisce desbateri 
furtunose, propunerea a fost primită cu 
votul decisiv al fișpanul Urban, căci din 
cei 10 membri 5 au votat pro 5 contra, 
așa că a fost nevoie de intervenția presi- 
dială.

Hahicinațiuni maghiare.
Sub titlul „Mare mișelie, — Un în- 

vețător reformat condamnat la spândură- 
tbre“ diarul „Szekelyseg“ din Tergul-Mu- 
reșului publică următorele născociri șovi- 
niste:

„O întâmplare ciudată ține în agi
tație pe locuitorii maghiari ai comunei 
Bala (comitatul Mureș-Turda). Cașul este 
atât de important, încât merită cu drept 
cuvânt atențiunea autorităților. Și trebue 
să ne esprimăm mirarea, că — cu totă 
denunțarea ce s’a făcut — pănă acuma 
nu s’a pornit nici un fel de cercetare în 
cestiune.

Bala este comună românescă, în care 
locuesc și 16 familii maghiare, pe cari însă 
Românii ar vrâ cu ori ce preț să le go- 
nescă de acolo, ori să le romaniseze.

In esecutarea acestui plan al lor însă 
era mare piedecă învățătorul reformat din 
acea comună Simon Iozsef, pentru a că
rui nimicire s’a dat lozinca printre Ro
mâni.

La început (pe la 8, 9 Ianuarie) îl 
spăriau îmbrăcându-se în formă de stafii, 
der au vădut, că cu asemenea fleacuri 
nu-1 pot goni pe învățătorul maghiar, s’au 
apucat deci de lucruri mai mari și mer
gând în curtea lui pe la miedul nopții, 
l’au trezit din somn și în vederea lui au 
ridicat furcile, pe cari aveau de gând să-l 
spândure.

Cum-că nu și-au putut îndeplini pla
nul, acâsta se pote mulțumi numai unui 
bătrân de 72 ani cu numele Mliller Gheor- 
ghe, precum și câtor-va omeni mai înțe
lepți din comună, cari audind de ceea-ce 
se pregătesce, au venit la fața locului și 
au intervenit în favorul învățătorului. în
vățătorul de grdză a căpătat bdlă de nervi 
și a fost transportat la spitalul din Târ- 
gul-Mureșului. Gasul este de supremă im
portanță din punct de vedere național 
maghiar și ne servesce ca un strigăt de 
alarmă din ținuturile, unde Maghiarii sunt 
în minoritate."

NECROLOG. Subscrișii cu inima în
frântă de durere, în numele nostru și al 
numeroșilor consângeni anunțăm încetarea 
din vieță a neuitatului și mult iubitului 
nostru soț, tată, frate, socru și cumnat 
Avei Pop Bodut, protopop gr.-cat. și 
director executiv al institutului de credit 
și economii „Ulpiana", care 'și-a dat nobi
lul său suflet în mânile Creatorului la 27 
Ianuarie 1902, în etate de 56 ani. înmor
mântarea va ave loc după ritul s. biserici 
gr.-cat. în 29 Ianuarie st. n.,t la 2 dre p. 
m. Fie-’i țărîna ușoră și memoria binecu
vântată! Grădiște, în 27 Ianuarie st. n. 1902. 
Carolina măr. Pop Bociat ca soție. Valeu- 
Pop Bociat, Lucreția măr. Bora, Lil și 
Pop Bociat, Aurelian Pop Bociațosa măr. 
fice. Mihail Pop Bociat ca frqț ca ginere. 
Câmpian ca soră. Iustima'noră. Niculae 
Măridra măr. Pop Bocpjugenia măr. Pop 
Oâmpian ca cumr 
Bociat ca cumrdLTiME SCIRi.

Budapesta, 3 Februarie. In par
lament a vorbit deputatul slovac 
Veselovsky, cerend esecutarea legii 
de naționalitate în ceea-ce privesc© 
instrucția în limba maternă. Vese
lovsky a fost des întrerupt de ob- 
servațiunile ironice ale deputaților 
m a ghi ari. __________

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 17.—1902.

Abonamente
la

„Gazeta. Transilvaniei" 
fie pot face orî și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

„C&Hixdaral ftagmtai11 

pe anul comun 1902.
A apărut și se pote procura dela Ti

pografia A. Mureșianu (Brașov) „Călindarul 
Plugarului* pe anul comun 1902.—Anul X.

Acest călindar, care se estinde pe 
9 cole de tipar format 8° mare cuprinde:

In partea calendaristică: Cronologia 
anului 1902; Regentul anului; Sărbătorile 
și alte cjil0 schimbătore; calculul sărbăto
rilor mai mari; Porturile etc. Urmeză par
tea Strict calendaristică: cele 12 luni ale 
anului cu sfaturi pentru plugari și semnele 
de timp după calendarul de 100 de ani.

Urmăză Genealogia domnitorilor ; Ta
xele telegramelor și poștelor; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; )Ter- 
gurile din Ardeal, Bănat și Țăra ungu- 
răscă în ordine alfabetică și apoi după 
lună și di; Tîrgurile din Bucovina; Măsu
rile metrice etc.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese de cetit: „Cetatea dela Fântânele" ; 
(Moțul: Teofil Frâncu); „O scrisore dela 
Muselim Selo“ (poesie de G. Coșbuc); 
^Frumosa Irina" (baladă de St. 0. Iosif); 
*Raze de primăvară" (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu" (de contele 
Lew Tolstoi); „Bătrânul clopotar" (Idilă 
de primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia" (Proverbe de Marion); 
„Două hiene" (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
^Gâscele Ovreului" (anecdotă, de Cărăbuș).

Partea econom'că: „O ramură de pro- 
ducțiuue și avuțiă națională" ; „Faceți 
pânză în casă" (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia": „Iernatul vitelor". — Ur
meză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

Călindarul are în frunte portretul lui 
G-ecrge Lazar, cu biografia, (In partea li
terară.)

Un esemplar „Oălindarul Plugarului" 
costă 25 cr. i50 bani), plus 5 bani porto 
postai. Vendelorilor se dă rabat cuvenit.

Cursul la "bursa din Viena.
Din 1 Februarie u. iyC2.

Renta ung. de aur 4‘J/0..................... 119.75
Renta de corone ung. 4u/0. ... 1 650
Inpr. căii. fer. ung. în aur 4l/27o L21 25
lmpr. căii, fer, ung. în argint. 41/2% 101 — 
Oblig, căii. fer. ung. de ost 1. emis. 120.30 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . . 95.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 94.50
lmpr. ung. cu premii . . . . 183 —
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin 154 — 
Renta de argint austr......................... 101/5
Renta de hârtie austr......................... 100.90
Renta de aur austr..............................L0.60
LosurI din 1860............................. 146.75
Acții de-ale Băncei austro-uuerară. 16 40 
Abții de-ale Băncei ung. de credit 687.—
Acții de-ale Băncei ahstr. de credit 672.75 
Napoleondori.....................................19 04

jjggl imperiale germane . . . 117.15
Paris'viPsta........................ 239.47%
Rente de ce.................................. 95-40
Nota italiene 7 *ustr- 4% • • •
............................... .. ....................... 93 20

CursuD pieței
Din 3 Februarie n.^?^***

T's .cnota rom. Cump. 18.94 Vend. , . , 
Argint român. Cump. 18.80 Vend, lb.., 
Napoleond’ori. Cump. 19.— Vend. 19.04 
Ga benl Cump. 11.34 Vend. 11.40
Rable Rusescl Cump. 127.— Vend. 128.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. — 
L'h* tmroesel Cump. 10.72 Vend. —.— 
S -is. race. Albina 5% 100 Vend. 101.—

«Gazeta Transilvaniei“ 
cu nuinerul ă 10 fii. se vinde 
la Eremîas Nepoții.

Nr. 13 j8 —19‘. 2

PUBLICAȚIUNE.
Joi, în 20 Februarie 1902 la 10 

ore a. m. se va ține licifațiune cu 
oferte îll scris la oficiul economic 
orășenesc spre a se da în întreprin
dere asortarea uzinei de gaz cu 500 
grămecți == 2000 metri cubici bl ane 
de brad, seu prin uscate și deplin 
săuetose pentru producerea de gaz 
aerian.

Amatorii de astfel de întreprin
deri au a-și înainta ofertele lor în 
scris, sigilate, proveejute cu timbru 
de 1 coronă și cu 300 corone ca 

„LIP0VANA“, institut d,e credit și economii îll Lipova. 

CONVOCARE.
Domnii acționari ai institutului de credit și economii „LIP O VANA", societate pe acții, se invită la a 

VIH-a adunare generală ordinară,
ce se va țină în 20 Februarie st. n. 1902, La 10 6re «a. m în localul institutului, opidul Lipova. 

Oloieotele de

1. Raportul direcțiune] re anual al optulea de gostiune.
2 Raportul comitetului de supraveghiare.
3. Deciderea, respective aprobarea bilanțului pe 1901; darea absolutorului direcțiunei și

a comitetului de supraveghere (§ 26 din statute).
4. Deciderea asupra întrebuințărei profitului curat și ficsarea dividendelor pe 1901. (§

26 și 46 din statute.)
5. Pertractarea eventualelor propuneri (§ 26 litera g din statute).
6. Alegerea a 3 membri în direcțiune.

Domnii acționari; cari voesc a participa la adunarea generală, în conformitate cu § 16 din statute se 
avis/ză a depune la cassa instiiuțulni acriile, înainte de deschiderea adunărei generale

Lipova, în 23 Ianuarie 1902. Ales Mocsonyi, m. p.
pre-e linte.

Contul Bilanțului.
ACT I V : ■ Corbne q PASIV: Corone f.

Cassa în numerar . 7738 06 Capital ....................... ..... . 100000 _
Escompt .... ... 654355 10 Fond de rezervă....................... 37277 16
Credite personale . 32418 — Fond de pensiune....................... 2468 —
Credite cambiale Cu acoperire hipotec. 74509 98 Depuneri........................................ • • • 472659 35
împrumut hipotecar. 29219 — Reescompt.................................. 181260 —
Lombard .... 9748 50 Dividende pe 1899 .... 32.—
Efecte....................... 2863 — „ „ 1900 .... 128.— 160 —
Mobiliar .... . . cor. 1008 — Interese transit ore....................... 6851 09

amortisare . • • r 108 — 900 — Diverse conturi creditbre . . • 1012 32
Giro-Conto . . . , - , . • 692 33 Profit curat .................................. 20002 16
Cont-Curent . 2517 29
Divei se conturi debitbre 6728 82

821690 08 821690 08

Profit si Ferderi
■J

Lipova, 31 Decemvrie 1901.

E Ș I T E: Oorbne f. INTRATE ♦ Corbne f.

Interese de depuneri . cor. 22484.70 Interese: de escornpt - 59663.28
„ „ reescompt . „ 13320 79 n de credite personale . 3332.05
„ „ cont curent. „ 118.25 35923 74 n „ „ cambiale cu

Spese............................ ..... ............................ 2160 49 acoperire hipotecară 5641.41
Salare, chirie, diverse ....... 6996 90 r» de împrumut hipotecar 249817
Maree de presență........................................ 933 — n de lombard .... 611 50
Contribuțiune directă . . . 6603 76 n de efecte ..... 145.— 71891 41
lO^/o dare după inter, la depuneri 2248.47 8852 23 Provisiuni........................................ 3085 11
Amortisare din mobiliar............................ 108 —

Profit curat ............................................. 20002 6
74976 52 74976 52

Vaica Hamsea m. p. loan Dejenariu m. p.
director esecutiv. pritn-oontabil.

JDirecțiune a:
I. Cimponeriu jgr q Popescu m. p., V. Dehelean m. p., P. Papp m. p., A. Ciugudean in. p., 1. Crișan ni. p-

Confrontându-se cu cărțile principale și ausiliare le-am aflat esacte.
Lipova, 23 Ianuarie 1902.

tf' o ibb 14 e t ii I de «ii p r a ve g Ii i a r e î
Teodor Ceontea m. p., Teodor -Gosma m. p., Stefan liordoșiu m. p.. Vasihe Bogoiu w. p , Terențiu Petroviciu t». p 

președinte.

Tipografia A. Mureșianu, Biașuv.

vadiu, cel mult pănă în 20 Februarie 
a. c. 10 ore a. m. la oficiul orășenesc.

In oferte trebue se se arete pre
țul pentru fie care grămadă (a 4 me- 
t’i cubici) de blane de brad sCu de 
pin, esprimat esact și clar atât în 
cifre, cât și în litere, tot asemenea 
ofertele au se cuprindă declarațiunea, 
că oferentului ’i sunt cunoscute con- 
dițiunile de contract și ofert și că 
se supune acelora necondiționat.

Ccudițiuni mai detaiate se pot 
lua în vedere de ori-cine la oficiul 
economic orășenesc în orele de oficiu 
îndatinate, adecă dela 8 —12 a. m.

Brașov, 25 Ianuarie 1902. 
(401,1--1) Magistratul orășenesc.

Nr. 495—1902. 

miaupuw.

La 18 Februarie 1902 înainte de 
ambeji la 10 6”e se va ține licitați} 
CU oferte spre a se da în antrepriză 
lucrările pentru prelungirea drumului 
din Stofene în lungime de '020 me
tri cu prețul proiectat de 2044 cor.

Condițiunile mai detaiate pot fi 
luate în vedere pana la fliua licita- 
țiuaei la oficiul economic orășenesc 
în orele de oficiu a. m.

Brașov, 28 Ianuarie 1902.
401,1—2. Jlagis/raltil orășenesc.


