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Slovacii în dietă.
A vorbit în cele din urmă, în 

ședința de ieri a camerei ungare, și 
unul dintre cei patru Slovaci, cari 
astă tonană au fost aleși deputațî pe 
basa noului program slovac oportu
nist. Francisc Vesselovsky e numele 
lui și foile pestane asigură, că vor- 
besce o ungurescă fluentă.

S’aștepta cu ore-care încordare 
din partea maghiară enunciațiunea 
acestui Slovac, care, dimpreună cu 
ceilalți trei conaționali ai săi și c’un 
Serb, face parte dintr’un grup deo
sebit cu culore naționalistă.

Vesselovsky ■ și-a introdus dis
cursul. fiicând, că a fost voința Ma
iestății Sale ca alegerile se fie cu
rate, și că acestei împrejurări și con
cursului dat de guvern Slovacii au 
a mulțumi, că au putut întră în 
dietă.

Președintele Apponyi a între
rupt aici pe vorbitor spre a-i spune, 
că „alegerile curate1' nu sunt a-se 
mulțumi grației Majestății Sale, ei 
că ele sunt eflucsul voinței legisla- 
țiunei. Cuvintele acestea au fost viu 
aplaudate pe tote băncile partidelor 
maghiare, cari astfel au ținut a lua 
în apărare suveranitatea parlamen
tului.

După acest incident deputatul 
slovac a căutat a lămuri posiția, ce 
o ocupă în dietă grupul celor patru 
deputațî slovaci, plus unul șerb și a 
esplica programul, pe temeiul căruia 
a fost ales dimpreună cu soții sei.

Interesant este, că la începutul 
espunerilor sale, mai generale, a fost 
supus unui esamen formal din par
tea câtorva interlocuitori maghiari.

A spus că Slovacii primesc de 
basă a politicei lor principiile dea- 
kiste, că adoptă spiritul legilor din 
1848, după care întrega poporațiune 
formeză statul unitar ungar.

In interesul poporelor nema
ghiare ei pretind se se respecteze 
dreptul lor de limbă între marginele 
legei naționalităților, a căreia strictă 
esecutare o cer.

Pănă la punctul din urmă au 
mers tote neted și afară de câte-va 
întreruperi, >earl erau mai mult în
trebări, nu s’a aufiit nici un strigăt 
de reprobare. Ba unul din deputății 
fruntași maghiari a esclamat: Vor- 
besce destul de bine! îndată ce înse 
Vesselovsky a început a vorbi de 
dreptul folosirei limbei slovace în 
școlă, biserică, comună și la jude
cătorii, au început contracficerile și 
protestările.

Mai ales a provocat mare tur
ta urare afirmarea, că Slovacii se ved 
constrînși a emigra în America 
fiind-că în Ungaria sunt desprețuițl; 
acolo, în America, ei se bucură de 
cea mai deplină libertate de limbă.

Impresiunea, ce a făcut’o dis
cursul deputatului slovac asupra Ma
ghiarilor a fost, decă e se credem 
unor foi maghiare, în total bună,— 
„în anumită mesură pote fi mulțu
mit fie-care Maghiar", ba „enuncia
țiunea lui Vesselovsky însemnă o 
apropiere de punctul de vedere na
țional maghiar", — fiice „Magyar- 
orszâg".

Dâcă așa este — și decă sunt 
mulțumiți cu-o astfel de apropiere, 
este la rândul Slovacilor de a lămuri.

Libertatea cuvîntului
în parlamentul unguresc.

Deputatul orașului Sibiiu o 
păți cu liberalii și neliberalii din ca
mera maghiară, adecă cu toți Ma
ghiarii, fiind-că a reclamat respec
tarea legei naționalităților și a pre
tins, ca folosirea „limbei statului" 
să se restrîngă între marginile pres
crise de lege.

întrega cameră, der mai ales 
Pichler-ii și Lengyel-ii, adecă Jidovii 
și Armenii s’au revoltat în contra 
lui Lindner, acoperindu-1 cu invec
tive, nelăsându-1 se vorbescă, trimi- 
țendu-1 de unde a venit și aruncân- 
du i în față ceea-ce fac Germanii 
cu Polonii din Posen.

In parlamentul maghiar der nu 
se p6te pretinde esecutarea, respec
tarea unei legi sancționate, fără ca 
vorbitorul să fiă espus la invective, 
huiduieli, ba să fiă chiar împedecat 
de a vorbi. Acei deputațî, cari pre
tind pentru sine libertatea cea mai 
largă de a vorbi și-și iau gura plină 
contra a tot ce nu le place, cari 
tună și fulgeră după plac în con
tra naționalităților, a apărătorilor 
lor, în contra armatei, a guvernului, 
ba și a membrilor casei domnitore; 
acei deputațî îndată ce se trateză 
de atitudinea lor și de păcatele lor pro
prii, îșl arogă dreptul a împedeca de a 
vorbi ori și care dintre consoții lor 
deputațî, decă voesce să le spună 
ceea-ce nu le place, adecă curatul 
adevăr.

Sciu domnii aceia dre, că legea 
le dă drept lor de a vorbi liber în 
parlament, dâr nu de a împedeca pe 
cine-va dintre soții lor se vorbescă 
așa, precum scie că sunt lucrurile 
și precum simțesce? Sciu ore, că 
împedecând pe cutare deputat de a 
vorbi în parlament, cum îl trage 
inima și-l taie capul, ei calcă prin
cipiul fundamental al parlamenta
rismului și-și taie crânga de sub pi- 
ciore? Ișl aduc ore aminte d-lor, că 
cercul electoral al doilea al Sibiiului. 
a dat lui Dr. Lindner tocmai atâta 
putere de a-1 represents în dietă, câtă 
11-au dat lor cercurile, cari i-au ales?

Ori voiesc să fie și libertatea 
cuvântului în parlement „maghiară11, 
adecă așa, ca dumnealor se potă 
fiice și face, ce le vine la socotâlă, 
der alții să potă fiice și face numai 
ceea-ce le place d-lor? Ar trebui se 
scie, că în dietă nu se vorbesce atât 
cătră d-lor, cât mai mult cătrățeră 
și domnitor și că vorbitorul atât din 
firea lucrului, cât și pe basa legii 
are drept se pretindă, ca se i-se 
asigure libertatea cuvântului, la cas 
de necesitate chiar și prin aceea, ca 
turburătorii, cari îl împiedecă a 
vorbi, se fie depărtați din sala ca
merei, dâcă nu vreu se-o părăsescă 
de bună-voie.

Deputății, cari nu sciu să res
pecteze legi și drepturi aduse de 
parlament și sancționate de Domni
tor, nu sunt vrednici de a-se folosi 
de libertate și de drepturi, ba sunt 
chiar necopțl pentru libertate.

Unora ca aceștia li-ar trebui 
câtă-va vreme un absolutism rigu
ros, der sănătos.

Acolo vor și ajunge lucrurile 
cu astfel de deputațî.

Incidentul Lindner în dieta un
gară este comentat forte viu în pressa 
din Germania. Chiar și organele cunoscute 
ca amice Maghiarilor, cum e d. e. „Berli
ner Bdrsen-Courir" sunt indignate de in
toleranța Maghiarilor, cu care au întâmpi
nat discursul lui Lindner. Acest diar re
gretă, că Lindner a revenit a doua di asu
pra declarațiilor sale și ține Maghiarilor o 
lecție binejmeritată pentru spiritul atât de 
dușmănos față cu tot ce e german, încât 
nu sufer nici măcar o scenă germanii în 
Budapesta. Numitul diar tăgăduesce ana
logia între situația Polonilor din Prusia 
și a Sașilor din Transilvania. Polonii nu
tresc aspirațiuni de stat național, pe când 
Sașii nici-odată nu au avut asemenea as
pirații. — Declarațiunile diarelor germane 
le reproduce diarul „Budapester Tagblatt", 
singurul diar, care a manifestat o atitudine 
obiectivă în afacerea Lindner.

Centenarul lui Heliade.
Sâmbătă săra, în fața unei numărdse 

asistențe, d-1 Gr. Tocilescu și-a desvoltat 
conferența sa cu ocasiunea centenarului 
lui Heliade.

D-1 conferențiar începe prin a slăvi 
memoria marelui bărbat, numindu-1 rege
neratorul limbei și neamului românesc. 
Arată cum Heliade a făcut cea mai mare 
și importantă reformă în cultura nostră 
națională, introducând literile latine în 
locul celor chirilice. Vorbesce de grama
tica lui Heliade, din care marele bărbat a 
eliminat tdte sunetele de prisos.

Oratorul vorbesce apoi de prima pu
blicație periodică a lui Heliade, „Curierul
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Problema vieții.
•>

— Fine. —

Astfel vedem cum sciința — după-ce 
întemeietorul ei n’a dat diferenței gene
rice a acestor două idei atențiunea altă
dată îndatinată la el — rătăcind ea în 
direcțiuni unilaterale vine într’un conflict 
serios cu faptele și cu consciința natu
rală a poporelor, prin ceea-ce mai mult 
contribue la incurcarea, decât la limpedi- 
rea problemei.

Ar duce peste țînta, ce mi-am pro
pus-o, decă ași voi să întru la acest loc 
în o discuțiune sciințifică mai aprofundată 
a problemei; pentru scopul nostru ajunge 
să ne ținem numai de consciința naturală, 
nealterată de teorii artificiale, ci condusă 
de instinctele sănetose, și atuncia ori că 
considerăm esperiența de tdte dilele, ori 
că răsfoim istoria culturală a popdrelor, 
vom găsi cum consciința naturală a po

pdrelor pururea și pretutindenea considera 
plăcerea de un bine, durerea de un rău, 
precum acesta de-altmintrelea de sine se 
înțelege, der nici-odată și nicăiri nu cu
prinde plăcerea și durerea ca criterii ale 
binelui și răului moral, și acesta din sim
plu motiv, pentru-că nici plăcerea, nici du
rerea, ci caracterul omului constitue peste 
tot unicul și singurul obiect de apreciare 
morală. Sub dominațiunea acestor legi 
psichice, consciința naturală a popdrelor 
deja în periodul de cultură încă înfășurat 
în mit resimte de tot instinctiv, cum vă- 
durăin, diferința generică între moralitate 
și fericire și sub dominațiunea acestor 
inalterabile legi naturale ale vieții nostre 
sufletesc!, esecută apreciarea morală a ca
racterelor și a diferitelor lor întocmiri, 
care apreciare apoi cu progresul în cul
tură se cvalifică tot mai fin.

Proprietățile bune și rele ale carac
terului, firmitatea și slăbiciunea, nobilita- 
tatea și josnicia de caracter etc., sunt 
acele proprietăți ale sufletului, cari cu ne
cesitatea legilor naturei deșteptă în fie

care om normal organisat sentimentele de 
respect, ori dispreț, și provocă prin acesta 
sentința morală de laudă seu de blam.

In caracter deci, mai precis dis, în 
integritatea resp. defectuositatea caracte
rului, cum le cuprinde amăsurat gradului 
său de cultură consciința poporului, zace 
și singur numai în acesta zace, într'egă 
valorea seu nevaldrea morală a omului, 
fără considerare, decă el altmintrelea duce 
o vieță fericită, seu nefericită, ceea-ce 
depinde, precum se scie, nu numai dela 
caracter, ci și de favorul, seu nefavorul 
relațiunilor vieții. Este decî tocmai așa o 
esagerațiune învecinată nebuniei a dice, 
că virtutea singură de sine face fericit pe 
om, precum absurd este a căuta virtutea 
în combaterea din principiu a fericirii pro
prii, — de cum-va ddră n’am nutri spe
ranța de-a răscumpăra cu acest preț feri
cirea eternă, va să dică a face speculă 
din virtute.

Din contră, decă vom considera fără 
de nici o preocupațiune faptele, atunci va 
trebui să recunoscem, că între relațiuni 

nefericite ale vieții și cel mai nobil ca
racter pote să fie nefericit, er între îm
prejurări fericite și cel mai depravat ca
racter pote să fi-în modul său fericit; de 
altă parte însă va trebui să protestăm și 
contra acelei estra-vagante teorii de in
compatibilitate, după care virtutea și fe
ricirea se eschid în principiu. Instinctul fe
ricirii este atât de general impregnat na
turii omului, încât fie-care caracter, cel 
moralminte integru, ca și cel moralminte 
defectuos, țintesce la fericire; este însă o 
mare deosebire în modalitatea cum aceste 
două specii de caractere caută a ajunge 
fericirea. Pe când devisa uneia sună: fe
ricire cu ori-ce preț, devisa celeilalte este: 
fericire, der nu cu ori-ce preț.

Arabele tind la fericire, însă în ca
șuri de conflicte între principiile morali
tății și între fericire cum cursul vieții, 
precum se scie, atât de des le aduce cu 
sine, caracterul moralminte defectuos va 
sacrifica principiile moralității instinctului 
său de fericire, din contră caracterul mo
ralminte integru, căruia aceste principii îi
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Român", care apare pentru prima-dră la 
1828 și nu înceteză decât la 1848 din pri
cina desfășurărei marilor evenimente, ce 
au avut loc în acel an, și cum în acea 
publicație nu se întrebuința decât carac
tere latine.

Conferențiarul mai înfățișeză pe ilus
trul bărbat, ca promotor al revoluției dela 
48, care a avut o așa de mare însemnă
tate în mișcarea națională.

Tot Heliade, continuă d-1 Tocilescu, 
a fost cel care ne-a scăpat limba de fran- 
țuzismele, ce se înfipsese așa de adenc 
în acele timpuri. Fericit acela, care are 
curagiul și puterea să-și realiseze frumosele 
sale nisuințe. Heliade a fost fericit, căci 
a avut și una și alta.

Mai spune, apoi, cum tot neuitatul 
patriot a fost întemeietorul soc. Filarmo
nice, temelia „Teatrului Național" de as
tădi. Toți ar trebui sS-și aducă aminte de 
Heliade și să-l ia de esemplu pe tote te
renurile.

încheind, oratorul arată, că cel eșit 
din popor nicî-odată n’a uitat clasa din 
care făcea parte, ci totdeuna a luptat 
pentru densa. Nu mai puțin și poporul 
i-a fost recunoscător, căci în poesiile sale 
populare îl presintă pe Heliade ca pe un 
semi-deu.

Oratorul își termină conferența la 
orele 10 și un sfert în aplausele furtunose 
ale asistenței.

Situația economică a Rusiei.
Unul din cele mai mari diare rusesc! 

„Petersburgskija Vjedomosti" a făcut de 
curând următorul tablou al situațiunei eco
nomice din Rusia:

„Ruinul economic al Rusiei planeză așa 
dicend în atmosferă și poporul dela sate este, 
care simte mai ales acesta. In Rusia fd- 
metea a devenit un rău cronic, incendiul 
pustiesce în mod înfricoșat, sărăcirea își 
împlântă rădăcinile tot mai adenc, se es- 
tinde tot mai mult și nu esistă nici pu
tere, nici mijloce pentru împiedecarea și 
ușurarea miseriei. Presiunea economică o 
simte guvernul tot așa ca și păturile so
cietății și ea devine di de di mai înspăi- 
mântătore și mai desnădăjduită. Escepțio- 
nând pe câți-va milionari, cari nu sunt 
nici în număr considerabil, nici nu posed 
condițiile durabilității, tote clasele, dela 
domni pănă la țărani, sunt săraci cu de- 
săvîrșire...

„Acesta e caracteristic și de sigur, 
că nu se pote trăi mult și mai departe 
așa. Despre păstrare nu se pote vorbi la 
poporul dela țeră, în locul păstrării pă- 
șesce pretutindeni lipsa, îngreunarea cu 
datorii, fdmetea... De ce? Fiind-că „părin
tescul" birocratism planeză de-asupra fie
cărui pas, fie-cărui gând, asupra manifes- 
tațiunei celei mai primitive inițiative pri
vate. Ucasurile, circularele, sporirea func
ționarilor sugrumă ori-ce putere de vieță 
și ruineză și cea mai mare avuție mate
rială ca și spirituală. In privința acesta

comunele rurale sunt cele mai nenoro
cite etc..."

Cardinalul Rampolla.
S’a lățit svonul, care s’a și menținut 

mai mult timp, despre slavofilia cardinalu
lui Rampolla. Diarul „Slovenski Narod“ din 
Laibach se ocupă de acesta legendă în- 
tr’o corespondență din Roma, din care re
producem și noi în traducere un estras:

„Cine cundsce cât de puțin pofta de 
domnie a bisericei romano-catolice — dice 
corespondentul diarului sloven — scie, că 
în acestă biserică, esceptând câte-va pe- 
riode de scurtă durată, în tot-deuna au 
domnit națiunile romanice, cari priviau la 
celelalte națiuni, cum priviau bună-oră Ro
manii la barbarii învinși. Biserica romano- 
catolică a avut în tot-deuna un caracter 
romanic. In acestă biserică situația este, 
ca să utilisăin o asemănare de actualitate, 
întocmai ca în Ungaria. Aici Maghiarii 
sunt poporul dominant și ei dau statului 
ungar un caracter maghiar; Croații, Serbii, 
Slovacii, Românii, Rușii și Germanii sunt 
numai ființele, cari întrețin statul cu con
tribuție de bani și sânge și se îngrijesc de 
înmulțirea populației. In biserica romano- 
catolică Romanii sunt națiunea domnitore< 
er celelalte națiuni sunt ceea-ce sunt 
Croații, Serbii, Românii etc. în Ungaria.

In timpurile nostre cardinalul Ram
polla este purtătorul ideii, că Romanii sunt 
chemați a domina în biserică, er biserica 
este chemată a domina întrega lume.

La 20 Ianuarie s’au împlinit cinci- 
spre-dece ani de când fostul nunțiu în 
Madrid, monsignore Rampolla, marchese 
del Tindaro, fu numit secretar de stat ca 
succesor al cardinalului Iacobini. In etate 
de 44 ani Rampolla deveni adiatul papei, 
er adi, când papa este bătrân și obosit, 
el este adevăratul regent al bisericei ro
mano-catolice.

Cine a vădut odată pe cardinalul Ram
polla, acela a primit impresia, că acest om 
cu ochii strălucitori, nasul de vultur,'părul 
negru și mișcările marcante, este un băr
bat de o agerime estra-ordinară de spirit și 
de o energie demonică. Și în adevăr așa 
și este. Rampolla este purtătorul cel mai 
decisiv al imperialismului romano-catolic 
sub primatul Romanilor și șl-a întrebuințat 
tătă influența pentru a aduce politica bi- 
sericescă în acest văgaș.

In Iunie 1891 „Osservatore Romano" 
a publicat o serie de articole sensaționale, 
în cari se desvolta principiul politicei ro
mane în biserica romano-catolică și de 
atunci s’a lucrat cu mare consecuență în 
direcția acesta. Rampolla a purtat grije, ca 
numărul cardinalilor romani se se înmul- 
țescă în mod estra-ordinar, mai ales în 
America-de-sud, er politica sa față cu Fran- 
cia arată, că și-a pus tote speranțele în 
acestă țeră. Nici chiar eliminarea congre- 
gațiunilor n’au putut să schimbe nimic în 
politica acesta, pe când de altă parte

evlaviosei Austrii și aliatei ei, Germa
nia, îi pune în cale cele mai mari pedecl."

Față cu Slavii Rampolla nu- e bine
voitor. Acesta se pote observa mai ales 
în litoral.

Mari sunt planurile cardinalului Ram
polla și trebue să recunoscem. că a avut 
și succese. El s’a priceput a redeștepta 
erăși în biserică tendințele centraliste, cari 
dispăruseră, s’a priceput a încunjura papis- 
mul cu o splenddre, de’care nici odată nu se 
bucurase în cursul secolului trecut, a pro
curat bisericei venituri enorme și a adus 
clerul pănă acolo, de adi propagă în po
por un fanatism, care se pote asămăna cu 
delirul religios. Cu tote acestea este forte 
îndoios, decă prin acestea va pute să 
ajungă la realisarea dorințelor sale impe
rialiste. Biserica'romano-catolică a perdut 
mult din forțele-i civilisatorice și se pote 
dice, că cultura de adi nu mai are carac
ter romano-catolic. Etă de ce se crede, că 
catolicismul roman a perdut mult în Eu
ropa și că viitorul său va jfi în America 
de sud-5

Și tot așa de îndoios este, decă Ram
polla va reuși a obține tiara papală, ceea 
ce el doresce așa de mult. Rampolla, ce 
e drept, este „papabilis“ și are sprijin pu
ternic în colegiul cardinalilor, der are și 
adversari puternici, cari țintesc din tote 
forțele la răsturnarea lui. Afară de aceea 
monarchia austro-ungară posedă dreptul 
de veto, în cas când candidatul pentru 
tiara papală ar fi o personă mai puțin 
grată.SOIRILE BILEI.

22 Ianuarie v.

Monarchul în Budapesta. Majesta- 
tea Sa monarchul va sosi mâne, în 5 Feb. 
n. în Budapesta. In 11 Febr. se va da un 
bal de curte în palatul din Buda.

„Organisarea Valahilor". Din Nagy 
Szent-Miklos se depeșeză următdrele foi
lor maghiare: Dela alegerile dietale încoce 
Românii din comunele de pe aici se mișcă 
și la alegerile comunale forțeză candidații 
români la postul de primar. In Sarafalva 
fisolgăbirăul n’a vrut să ia cunoscință des
pre candidatul român. Din pricina acesta 
Românii au devenit agresivi, așa că a tre
buit să intervină gendarmeria. Un Român 
a fost grav rănit la cap. Alegerile în sa
tele române au fost amânate.

Cireș înflorit. Nu ne vine a crede 
ochilor și totuși este așa. La începutul lui 
Februarie muguri, frunde și flori de cireș! 
Avem dovada pe masa redacției, o rămu- 
rică de cireș tăiată într’o grădină din 
Scheiu și adusă anume în redacția nostră 
pentru a vede cu ochii noștri semnele 
anticipate ale dulcei primăveri!...

Coloman Szell și jidovii „Alkot- 
many" scrie, că ministru-președinte Colo
man Szell va propune numirea a patru 
jidovi de consilieri de curie, între cari

Chorin jun., Kohner Sigismund, Beck 
(Madarasi) Nandor și încă pe unul, proba
bil Veszi-Weisz.

800 de martori. In contra deputa
tului I. Samassa, alesul cercului Kapolna, 
s’a dat o petiție la Curie. Curia ocupân- 
du-se de petiția acesta a decis să se facă 
cercetare și a cerut ascultarea a vr’o 800 
de martori, între cari și episcopul Samassa 
din Agria.

Pedăpsa. Tdtă pressa europeană s’a 
ocupat mult cu demonstrațiile antiger- 
mane din Posen. Ele s’au început, cum 
seim, în Wreschen și s’au încheiat cu 
sentința din Gnesen. Sentința nemilosă nu 
li-s’a părut însă suficientă autorităților 
prusiene. Guvernul din Posen a făcut cu
noscut consiliului școlar din Wreschen, că 
pe viitor nu i-se va mai da subvenția 
anuală de 5400 mărci; primăriei comunale 
i-a adus la cunoscință, că din Octomvrie 
a. c. începând, două batalione de miliție 
vor staționa în Wreschen ca garnisonă.

Preot condamnat pentru calomnie. 
Părintele Gheorghe Musteță din Meli- 
Nadiș (Bănat) s’a pronunțat în diferite rân
duri nu prea favorabil despre primarul 
Gheorghe Maxim. Primarul a dat în ju
decată pe preot, care cu luarea în consi
derare a circumstanțelor atenuante a fost 
condamnat în dina de 31 Ianuarie de că- 
tră tribunalul din Timișoră la o amendă 
minimală de 70 cr.

Tablă comemorativă pentru Bem. 
D-1 Koos Ferencz a trimis presbiteriului 
aug. ev. din Brașov o adresă, în care cere 
a-se permite aședarea unei table comemo
rative în păretele casei de pe Tîrgul Grâu
lui, proprietatea bisericei aug. ev. din 
Cetate, în care a fost găzduit generalul 
Bem la 1849. Presbiteriul a hotărît să așede 
acea tablă comemorativă pe cheltuiala 
proprie, ceea-ce i-s'a comunicat d-lui Kods 
printr’o adresă semnată de președintele 
presbiteriului, d-1 Dr. Obert.

Aniversarea Iui Szechenyi. La ca- 
sina națională din Budapesta s’a ținut Du
minecă serbarea obicinuită în amintirea 
lui Szechenyi. Discursul ocasional l’a ros
tit rectorul universității, Dr. Vecsey.

Adunarea democraților. Duminecă 
după amiadi s’a ținut în orfeul Somosy 
din Budapesta o mare adunare a democra
ților, cari au protestat contra restrîngerei 
libertății cuvântului în parlament și au 
invitat pe deputatul Vâzsonyi, să mergă 
înainte pe calea începută și să nu se lase 
a fi terorisat.

Falsificatori de bancnote. In Deva 
au fost arestați în (Jiua de 26 Ianuarie 
Baranyai Balăzs și Szekely Găbor din co
mitatul Mureș-Turda, la cari s’au găsit 
câte-va sute de hărții falsificate de câte 
dece fiorini.

Unde e miss Stone? Din Sofia se 
anunță: E absolut neesactă scirea adusă

stau mai presus de tote, va renunța fără 
șovăire mai bine la fericirea sa, ba în cas 
de lipsă, chiar și la vieța sa, decât să-i 
vateme integritatea caracterului.

Moralitatea și fericirea sunt prin ur
mare două separate, toto genere diverse 
specie de bunuri ale vieții. Fericirea este 
bunul eudemonistic și se cuprinde în sa
tisfacerea instinctelor vitali, condiționată 
în mare parte și de favorul împrejurărilor 
vieții; moralitatea este bunul etic și se 
cuprinde în integritatea caracterului, care 
între tote împrejurările, fericite seu nefe
ricite, pururea de-opotrivă scie a-se afirma 
și conserva intact, er principiile, după cari 
se întâmplă acesta, constitute principiile 
de moralitate. Aceste două specii de bu
nuri ale vieții pot, precum vădurăm, acuși 
se concida, acuși să se desbine, acuși să 
se condiționeze, acuși să se eschidă.

Și în cașul din urmă, în cașul de 
conflict între ele, zace punctum saliens 
atât pentru viâță, cât și pentru sciință. 
în adevărata apreciare a diferinței lor de 
valore la un asemenea cas de conflict se

cuprinde, precum s’a atins la introducere, 
și adevărata deslegare a problemei vieții.

Două vederi diametral opuse despre 
acestă relațiune de valore întâlnirăm în 
vieță, ca și în sciință și acest, contrast for- 
meză totodată ultima notă distinctivă de- 
cidStore ă celor două concepțiuni de vieță 
despre cari tractarăm: a concepțiunii mo- 
rale-ideale și a concepțiunii eudemonistice- 
utilitare.

Acest contrast profund și decidător 
pentru întrega direcțiune de vieță a indi
vizilor, cât și a popdrelor, se pote deci 
resuina pe scurt în întrebarea: Estemora- 
litatea bunul necondiționat, er fericirea 
bunul condiționat, seu invers este fericirea 
bunul necondiționat, er moralitatea bunul 
condiționat al vieții?

Un răspuns sună: Fericirea este 
unicul bun, spre care merită să țintim; 
moralitatea și virtutea sunt seu pure ilu- 
siuni, seu numai de valore condiționată. 
Numai virtutea calculată la plăcere are o 
valore — dice Epicur, — er după teoria

lui I. St. Mill întregă moralitatea, la o 
esaminare mai de aprope, se disolvă de 
fapt în pure ilusiuni.

Virtutea este unicul bun, ceea-ce ese 
din sfera ei este fără valore — așa crede 
Stoa cea rigordsă, der unilaterală.

Moralitatea este bunul necondiționat, 
numai fericirea pe ea basată are valore— 
este ideia fundamentală a lui Aristotel.

Acum la întrebarea: Unde zace ade
vărul? Care dintre cele doue direcțiuni ale 
vieții este cea adevărată? Fie-care dintre 
d-vostră, tinerii mei amici, el însuși are 
să-și dea răspunsul. Juni încă astădi, stați 
la pragul de a deveni mâne bărbați și ca 
și odinioră Hercule la răspântie, aveți și 
voi a vă decide asupra direcțiunei vieții, 
ce este să o alegeți și urmați.

Din acestă considerațiune cred eu a 
corăspunde mai bine rugării Reuniunei 
d-vostre,—ca să contribuesc și eu cu o lu
crare literară pentru „Almanaclnd festiv“*) 
— decă cu acesta Vă presentez ca dar 
jubilar, pe lângă felicitările mele, Pro
blema vieții, in nucleo.

Fie-ca indicările mele fugitive să vă 
servescă de indigitări folositore. Fie ca 
voi asemenea nemuritoriului erou din fru
mosul mit, —- în contra tuturor tentațiu- 
nilor vieții practice si a sofismelor din 
teorii, — să vă decideți pentru nobila și 
frumosa direcțiune morală ideală.

Acesta, este direcțiunea bărbaților de 
caracter și cu consciință de sine. De ast
fel de bărbați are națiunea trebuință tot- 
deuna, între tote împrejurările, astădi mai 
vârtos.

Dela integritatea caracterului singu
raticilor depinde tdtă puterea și valorea 
morală a națiunei.

Birchiș, Octomvrie 1895.
Ales. Mocsonyi.

*) Lucrarea acesta destinată pentru „Alma- 
nachuL festiv al Reuniunei academice „România 
Jună“ din Viena, care din lipsa sprijinului literar 
n’a apărut, s’a cedat pentru Almanachul societății 
„Petru Maior".
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■de câte-va foi străine, că misionara Stone 
s’ar afla pe pământ bulgăresc. Autoritățile 
bulgăresc!, cari fac serviciul la graniță, 
n’au aflat nici un sămn, că prisoniera s’ar 
găsi în Bulgaria. — Atunci unde e miss 
Stone ?

Un primar calomniat La ultimele 
alegeri comunale, loeuitorul din Petro- 
mani (Bănat), Pepa Tneicu, a dis în fața 
mai multor martori despre candidatul de 
primar, Petru Nilescu, că a făcut tovără
șie cu pungași și tâlhari și că orl-cine îl 
pdte mitui cu bani. Pepa Treicu fu dat 
în judecată pentru calomnie și în diua de 
31 Ianuarie a fost condamnat de cătră 
tribunalul din Timișiâra la opt dile în- 
chisore.

Pentru o îmbrățișare. Din Sigetul- 
Marmației se anunță, că în comuna Kords- 
mezo s’a întâmplat săptămâna trecută o 
dramă sângerdsă. Cantonierul del* drumul 
de fier Kis Gabor a întrat într’o cârciumă și 
fugendu-i ochii pe nevasta drăgălașă a 
economului rutean Ivan Marozuk, l’a pus 
păcatele de a îmbrățișat’o. In momentul 
acela gelosul bărbat împlântă un cuțit în 
spatele cantonierului. Cantonierul avu încă 
atâta putere, ca să-și scotă revolverul și 
se împusce pe Marozuk în abdomen. Băr
batul muri, cantonierul trage de mdrte.

Viscole puternice bântue Italia de 
nord și costele Atlanticului. Se semnaleză 
mai multe naufragii. Pe Adriatica tot ast
fel. Pe canalul „la Manche" ploia și vis
colul au fost teribile. In Italia mai cu 
seină zăpada însoțită de uragane a fost 
aprope generală. Trenurile, tramwayele și 
.telegrafele sunt întrerupte peste tot.

Un cantonier în rochie. Un incident 
■din cale afară hazliu s’a petrecut dilele 
•acestea la stațiunea Bogat a căilor ferate 
ungare. Nevasta cantonierului era lehuză, 
ceea-ce încă n’ar fi fost vre-o nenorocire, 
der întrega familie se hrănii cu lapte dela 
o capră, er capra nu stătea la muls, de
cât la nevasta cantonierului. Ce era de 
făcut? în casă era nevoie de lapte. Can
tonierul, om iscoditor, se apucă și îmbracă 
rochia nevestei, er în eap pune o casincă 
{năframă). Deghisat în acest mod, se duce 
la capră, care credend, că e femeia, la 
lăsat se o mulgă. In timpul acesta însă, 
dtă că vine și trenul. Cantonierul pune 
.șuștarul la o parte și alergă repede la 
linie. Cantonierul cu rochia se înțelege, 
■că a primit o amendă ușbră pentru unifor- 
ma-i nereglementară, der șeful și întreg 
corpul de funcționari au rîs cu hohot de 
.acestă întâmplare.

Sub acest nume îl cunosce tot Chio- 
:arul pe Papp lozsef, deputatul, care a 
rostit în diua de 31 Ianuarie discursul, de 
•care s’au mirat chiar și Ungurii.

Acest nume i-s’a dat spre a-1 deosebi 
de tatăl seu, căruia în dialectul maghia- 
risat de pe acolo, tdtă lumea îi dicea 
^Jozsi bacsi“.

Un diar maghiar releveză faptul, că 
„Ioșouța" a fost educattot pe la școli un
guresc! : în Baia-mare, SătmariU, Oradea și 
Budapesta....

Asămănându-1 cu Lindner arată, că 
acest din urmă a învățat la școli săsesc! 
;și apoi la universitățile din Viena și Graz. 
— Adevărat, că „Ioșcuța" afară de limba 
maghiară nici nu cunosce altă limbă, nici 
■chiar limba literară română.

De aici se esplică, că orisontul lui nu 
se întinde mai departe, decât pănă lafron- 
tierele „globului maghiar".

După informațiile, ce ne vin din Ma
ramureș, copiii lui nu sciu nici o bobă ro- 
mânesce, prin care fapt Ioscuța s’a esclus 
■singur din comunitatea inarei familii ro
mânesc!.

Oe deosebire între el și marele Bu- 
■teanu, care era tot nobil de Șoincuta-mare 
și care la, 1849 și-a pecetluit iubirea de 
neam cu sângele db martiriu!

„Ioscuța" nu-i făcut din aluatul din 
«care a fost făcut Buteanu. El aspiră la 
gloria lui Dragoș!

Heliade-Râdulescu si Lordul5 
Palmerston.

La 1850

Spre a se vede pentru care motiv 
Heliade Rădulescu la 1848 și mai târdiu 
era turcofil ernu rusofil, reproducem acestă 
conversație, ce a avut-o cu lordul Palmer
ston, prim ministru al Angliei, la 1850, când 
Heliade era în exil și când a apărat in
teresele Românilor înaintea Puterilor mari 
ale Europei.

— Aveți D-vdstră vre-un cuget de 
independență? mă întrebă Palmerston, cu 
un ochiu scrutător.

întârdiai a’i răspunde; mă uitai la 
densul ca un om tentat, pus într’o posiție 
d’a compromite causa țărei eșind din prin
cipiile ei, seu d’a trece ca un om seu ca 
o nație, ce nu pdte fără stăpân.

— Permite, îi disei, a crede că, între
barea este o tentație, când m’am exprimat 
o dată destul de clar despre principiile 
misiunii patriei nostre. De întrebi pe re- 
presentantul acestor principii, n’am și nu 
pot să am alte dorințe acum, de cât con
servarea și întregimea acestor principii; 
mă întrebi însă ca p’un simplu Român ce 
n’ași avea nici o îndatorire? Doresc cel 
mai înalt bine națiunei mele, doresc ceea 
ce doresc! și D-ta națiunii engleze; ca om 
prudent doresc posibilul.

Pentru ce mă întrebi despre im
posibil și ’n posiția de astă-di?.

Pentru că sunt unii dintre d-vds- 
tră, cari aspiră la independență și vor să 
lucreze în consecință.

— Cine sunt aceia?
— Câmpinenu a vorbit ast-fel când 

a venit aci, cum și Știrbey, când a fost 
Londra; acum în urmă, la anul 1848, a dis 
că se încercă el a vorbi ambasadorului 
rusesc și se duce însuși la Petersburg a 
tracta despre independența Principatelor; 
și că crede că se va pute îndupleca ca
binetul rusesc.

Sunteți și d-vdstră d’acel partid seu 
d’acea opinie?.

— Nu sciu ce relații avea Oâmpi- 
nenu, răspunsei eu, când a venit p’acî și 
de unde era inspirată acea idee, și decă 
era sinceră acea dorință; cât pentru Știrbey 
însă, credi d-ta că ar fi cutezat el să propue 
asemenea părere seu enormitate, decă n’ar 
fi fost împins de Rusia s’o propue?.

Noi nu suntem de partidul rusesc, și 
cu atât mai puțin împlinitori seu organe 
ale planurilor moscovite.

— Pentru ce adică să nu vreți inde
pendența? mă întrebă ără cu un ochiu 
observator.

— Mai nainte d'a răspunde, permite 
să te întreb: mai vrere-ar puterile Euro
pei, ca să se încarce în diua de astădî cu 
garanții, când vor să se scuture d’acele cu 
care sunt îndatorate ?

— Nu, răspunse; acesta este o poli
tică veche; e o îndatorire cu multe sar
cini; a garanta va se dică a susține, și a 
susține va să dică a declara și a face 
resbel, când va cere trebuința.

— Cine der ne garanteză indepen
dența ca să o dorim și să o cerem?.Și de 
ne-o va garanta Englitera ori Franța, pe 
unde să vină a ne apăra la timp?

Austria singură, la o invasie rusescă, 
ar fi putut să ne dea un repede ajutor. 
Austria astădî este sub protecția Rusiei; 
mai târdiu pdte va fi vasala ei.

Apoi a cere independența, fără ga
ranție, fără mijloce d’a fi apărați la nevoie, 
fără a ave vecini, cari să împedice intrarea 
Rușilor în Principate, este curat a ne face 
organe prin sciință seu prin nesciință, ale 
Rușilor; a ne. deslipi adică de Turcia ca 
independenți, ș’a rămâne în voia sdrtei; 
și la cel mai mic pretext, șă potă Rusia 
declara răsbel Românilor. Intr’fisemenea 
împrejurare, pentru Români, pentru o mână 
de pământ, nimeni nu declară răsbel Rusiei, 
ca să ne susțină, nimeni pentru atâta lucru 
nu’și strică relațiunile și interesele cu Rusia.

Pentru Turcia, pentru integritatea ei, 
se face răsbel general; er pentru România, 
nu. Așa pentru c& nu e ptitință de garanție 
și prin urmare și de resbel. noi nu vrem 
se perim, când sub protecția Turciei putem 
exista cu autonomia ndstră.

Pricepi d-ta acum, adăugai eu, pentru 
ce Rușii, prin unii ca Știrbey, ar dori 
independența ndstră? Ca să ne potă înghiți; 
ast-fel că acum nu-i vine așa ușor, căci 
Turcul nu’l lasă și pe Turc nu’l abando
nă Europa, seu interesele ei: și noi grație 
acestei armonii de interese, putem exista.

Decă Rușii voiesc binele Românilor, 
și cu adevărat independența lor, ar face 
mai întâi ca să existăm; ar da adică înapoi 
Moldovei Basarabia; ar îndatora pe Austria 
să întdrcă Bucovina, ar face să se unescă 
cu Moldova și cu România, Transilvania 
și Banatul; și ar forma ast-fel din tote o 

putere de vre-o 11 milione Români, la care 
cred că Turcia n’ar face decât să aplaude; 
căci se scapă bucuros de un vecin ca 
Rusu, și se ■ pune coste la coste cu un 
vecin amic și nepretențios ca Românul, 
însă Muscalul, nu numai că nu vrea una 
ca acesta, ci încă inventă și fabula cu 
imperiul daco-roman, și incrimă cu densul 
mișcarea Românilor prin manifestul său 
din Iulie, 1848: el astădi vrea se ne des- 
lipăscă de Turci, cu ori-ce preț, ca să ră
mânem noi în voia întîmplării, adică sub 
a lui d’a dreptul influență fatală.

— îmi pare bine, termină Palmerston, 
că ve cunosceți interesele.

Declarațiile lui Victor Emanuel.
„Munch. Allg. Ztg.“ publică nisce no

tițe interesante ale fostului mareșal aus
triac Carol Moring. Acest Moring era la 
1869 locțiitor în Triest și muri la 1870. 
Eh a avut în 1866 o convorbire cu Victor 
Emanuel, bunicul actualului rege italian. 
Victor Emanuel vorbi despre evenimentele 
al căror resultat fu lupta dela Cusiozza. 
Regele recunoscu, că a fost surprins. Tre
când apoi la politică, el dise :

— De altfel câte lucruri neprevădute 
n’au fost în acest răsboiu. xAși fi pariat 
cu 10 contra unu, că voi (Austriacii) veți 
bate pe Prusaci, pe cari eu nu-i iubesc— 
sunt egoiști și vicleni — și că dimpotrivă 
eu vă voiu bate și flota mea va nimici 
pe a vdstră. Ca să scii și d-ta, îți spun, că 
eram furios, pentru-că ați cedat Veneția 
lui Napoleon. M’am îmbolnăvit cum se cade. 
Iubesc însă pe împăratul vostru și vă stimez 
armata. Pentru Dumnedeu însă, de ce m’ați 
alungat în brațele Franciei ? De ce n’ați 
vrut să tratați direct cu mine ? Asta n’o 
înțeleg. De ar fi tractat cu mine, ar fi 
trebuit să-mi răscurnpăr quadrilateral cu 
saci de bani. Ați făcut un act în contra 
mea. Der totuși poți să spui împăratului 
vostru, că-i stau la disposiție-, spune-i, că 
nu iubesc nici Prusia, nici Francia. Prusia 
me enerveză și jefuesce, Francia mă agită 
pe mine și poporul meu cu atitudinea ei 
,de protectoră.

Despre cestiunea alianțelor a dis:
— Dă-mi mâna, promite-mi, că vei 

împărtăși personal împăratului, că îi stau 
la disposiție cu 400—450,000 de omeni con
tra Prusiei. In contra Franciei ar fi mai 
greu. Mi-ar plăce mai bine, decă noi doi 
(Italia și Austria) ni-am alia cu Francia. 
Spune împăratului, că pdte să se încredă 
în cuvântul meu ce i-1 dau ca rege și ca 
militar. Singurul lucru ce-mi procură bu
curie, e resboiul. N’am plăcere să guver
nez; asta o las miniștrilor.

Dare de semâ și imilțămitâ pub'ică.
Cu ocasiunea petrecerii de dans dela 

anul nou arangiată de Reuniunea femeilor 
române pentru ajutorarea văduvelor să
race din Brașov și Săcele, au incurs ur- 
mătdrele suprasolviri și contribuiri bene
vole :

Dela F’iliala „Albina" 50 cor., Zoe 
Conțescu, 0. Ioanides, Tache Stănescu, 
Maria Sterili și Wolfg. Schiitz-Frații, câte 
20 cr., Elena A. Popovici 16 cor., Susana 
Mureșianu 12 cor., Elena Safrano, Locot. 
0. Popovici, G. Ohelariu și Dr. E. Mețianu 
câte 10 cor., Gero Simay, Dr. N. Mănoiu 
și Wilma Popp câte 8 cor., Eleftera Sa
frano, P. Nemeș, A. Bidu, Dr. Popp, Balașa 
Blebea, Locot. Koch, Baronesa Carais, I. 
I. Ciurcu, Dr. I. Hosan și Ana Petrescu 
câte 6 cor.

Iul. Pop, V. Rotii, Dum. Eremia câte 
5 cor., N. N., Zoe Damian, N. de Șuștai, 
I. Kirălyi, Catinca Pușcariu. lord. Blebea, 
Elena Sabadeanu, Maria G. Stănescu. Theis 
și Marthon, Aneta Ioanid (Bod), Cecilia 
Dr. Megay, Nedoma și Wâchter, Elena 
Blebea, Carolina Ciurcu, Elena G. loan și 
Elena Dr. Blaga. câte 4 cor.. N. Woifsohn 
și Zoe Petric câte 3 cor., N. Fizoșan, I. 
Spuderca. M.Jiga. Brausewetter, E. Bologa, 
Dr. G. Baiulescu, Elena Baiulescu, N. Gră
dinar, Maria Grama, I. Socaciu, Maria 
Ciurcu, I. Olrndzu, Elena Hager, Maria 
Maximilian. Maria Dușoiu, P. Percea, D. 
Pascu și Elvira Navrea câte 2 cor., Re- 
veica Zernovean, Catinca Bârsean, Ere
mia Popisca, Dr. St. Stinghe și N. N. 
câte 1 cor.

Pentru aceste daruri esprimăm celor 
cari le-au acordat, cea mai adâncă mul- 
țămită.

Avem plăcere a mai esprima pe a- 
cesta cale adânca ndstră mulțumită și 
recunescință și stimaților domni, cari au 
făcut parte din comitetul arangiator al 
petrecerei.

Tot cu acesta ocasiune ținem a pu
blica, că din incidentul acestei petreceri 
s’a încassat peste tot suma de cor. 857, 
din care s’a acoperit spesele cu cordne 
59P82. A rămas deci un venit curat de 
cor. 265T8 pe sema fondului Reuniunei.

Brașov, 19 Ianuarie v. 1902.
In numele comitetului:

Balașa Blebea, Dr. 1. Blaga,
presidentă, secretar.

Producțiuni și petreceri.
— în Blașifi se va da un bed filantro

pic Mercuri în 12 Februarie n, {în sala ote
lului „Universul". Venitul curat e destinat 
pentru „fondul studenților bolnavi". Co
mitetul aranjator: Alesiu Viciu, președinte. 
Dr. Ion Rațiu, secretar. Octavian Bonfiniu, 
cassar. Valeriu Suciu, controlor. Dr. Am- 
brosiu Chețian, Iacob Murășan, Idn Băgăian, 
Idn Fodor, Emil Sabo, Flaviu 0. Domșa. 
începutul la 8 dre sera. Prețul de intrare: 
persona 2 cor., familia de 3 membri 4 cor., 
de mai mulți 5 cor. Suprasolviri se primesc 
cu inulțămită și se vor cuita pe cale dia- 
ristică.

— „Reuniunea femeilor române gr. 
or.“ din Făgăraș și jur invită la Serata 
dansantă, ce o aranjeză în favorul său în 
16 Februarie 1902 st. n., în sala Lauritsch. 
începutul la 8 dre sera.

— în Câmpeni se va aranja o petrecere 
cu dans, Duminică în 9 Februarie st. n. 
1902. în hotelul „Kerczd" Venitul curat 
este destinat pentru procurarea de vest
minte preoțesc! la s. biserică gr. cat. din 
Câmpeni. începutul la 7 ’/2 dre sera. Prețul 
de intrare: de persdnă 2 cor., de familie 
până la 3 membri 3 cor. Oferte marinimose 
se primesc cu mulțumită și se vor cuita 
pe cale diaristică.

— în Șoimuș se va da o producțiune 
declamatorico-teatrală împreunată cu dans, 
în școla confesională gr.-catolică de acolo 
la 9 Februarie 1902. Intrarea de personă 
30 fii. Venitul curat este destinat în favorul 
înființândei biblioteci poporale. Suprasol
viri și oferte marinimose se primesc cu 
mulțămită și se vor chita pe cale publică. 
Familiile sunt avisate la provisiune, er de 
beuturi bune se va îngriji comitetul.

— Meseriașii români din Brad vor 
aranja o producțiune teatrală împreunată 
cu joc. Sâmbătă la 3/16 Februarie 1902 
în hotelul „Central". Prețul întrărei: Locul 
I. 1 cor. 60 fii., locul II. 1 cor. 20 fii. locul 
III. de stat 80 fii., studenți și copii 20 fii. 
Venitul curat este destinat pentru „înfiin
țarea fondului de ajutorare a învățăceilor 
și sodalilor meseriași români".

— Reuniunea femeilor române din 
Abrud, Abrudsat șijuriwvx^ la petrecerea 
cu dans ce o va aranja în favorul fondului 
Reuniunei, Sâmbătă, 15 Febr. n. 1902, în sala 
hotelului „Detunata". Prețul intrării de 
personă 2 cordne, de familie 4 cordne. 
Costumele naționale sunt preferite.

ULTIME SCIRi.
Paris, 3 Februarie. După infor- 

mațiunile lui „Gauhisu, ministru-pre- 
ședinte olandes Kuyper a declarat 
unui corespondent, ca guvernul Olan
dei pnmit pană acum nici oficial, 
nici neoficial un răspuns dela guver- 
nel engles, prin urmare soirile refe- 
ritore la pretinsul răspuns sunt ne
întemeiate.

Literatură.
„Castelul din CarpațP, roman din 

viâța poporului român din Ardeal, de Jules 
Verse, tradus de d-1 Dr. Victor O/ujfor cu o 
prefață de Dr. Eliă Diuimi (Tiparul „Tipo
grafia" societate pe acțiuni Sibiiu). <fiii 
tiz vârfiare la- Tipografia rA. Mureși nau 
Biașriv. Esemplarul broșat ediț. poporală 
1 cor. 6f>t broșat ed. de lux 2 cor 40 (plus 
10 b. porto), legat 4 cor. (plus 20 b, porto). 
O carte forte interesantă, care n’ar trebui 
să lipsescă de pe masa nici unui Român.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian JEC. Pop.
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Sursa de mărtnrl din Budapesta.
din l Feb. 1902

Semințe
Cuali- 
tatea 
por 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela pana la
Grâu Bănățenesc . . . so b.75 9.95
Grâu dela Tisa 80 ' .0 -
Grâu de Pesta 80 9.00 9.85
Grâu de Alba regală . . 80 .— .—
Grâu de Bâcska .... 80 — .—
Grâu unguresc de nord . bO .— .—
Grâu romanesc 80 —

Cuali-
Semințe vechi Soiul tute a Prețul per

ori noue per 
Hoct. 10C chilograme

dela pană la
Săcara- . . ;o- 72 7.85 7.90
Orz . . . nutreș. . no- 62 7.70 7.80
Orz. . . . de rachiu 62- 64 6.10 6.20
Orz . . . de bere . 64- 66 5.75 6.—
Ovăs . . . 
Cucuruz . . bănățen . 75 .__ —•
Cucuruz . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . .
Hirișcă

n »
4.50 5.90

Producte div. Soiu 1 C u r s u i

dela păun
Săm. de trifoiti Luțernă ungur. 0 4b.— 5b.—

„ transilvană il 42 — 46.—
n „ bănățdnă 8•4 

ba
45.— 49.—

n „ roșiă - .— —.—
Ulei de rapiț.ă rafinat dupl X 0 — —.—
Ulei de in . id d —.— —.—
Unsore de porc dela Pesta n0 52.50 53.50

dela țeră . 0 —.—
Si finiră . A . sventat.ă . ’d 92.- - 42 50
Prune .... din Bosnia o

r 0 —.—
Lietar .... Slavon și Serbia vi —.— —.—

din Serbia în s. H 17.25 17.50
Nuci . . , ■ slavon nou ft —.—
Gogoși. . . • serbesc — —.—
... Tî din Ungaria
Miere .... ungurescl. 0) —.— —

sernescl . H
Pi —.— —.—-

Ceră . . . brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s.

Bursa de Bucuresci

Cursul la bursa din Viena.
Din B Februarie zi lift.2.

Seaca uag. de aur 4”/u..................... 119.85
Renta de oorOne ung. 4v/0. . . • 97.05
Ivipr. căii. fer. ung. în aur 4‘/2u/(| 120 75
Impr. câil. fer. ung. în argint. 100 99
Oblig, căii. fer. ung. de ost L. emis. 119.— 
Bonuri rurale ungare 4°/(..................... 95.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 95.59
Impr. ung. cu premii .... 184 —
LosurI pentru reg. Tisei și Segbedin 154 75 
Renta de argint austr......................... 101/'5
Renta de hârt'e austr......................... 100.90
Renta de aur austr........................120.80
LosurI din 1860............................. 147 50
Acții de-ale Băncei austro-ungarft. 16 40 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit 703.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 683.75 
NapoleondorI.....................................19 04
Mărci imperiale germane . . . 117.15
London vista. ....... 239.47’/2 
Paris vista......................................95.40
Rente de cordne austr. 4°/0 . . . 98.05
Nota italiene................................. 93 50

©tBR’Sull [IBSeț®8 SSB»®KS3V.

Din 4 Februarie n. 1902.
ancnota rom. Cump. 

Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5"/n

18.94 Vend. 18.98
18.80 Vend. 18.84
19.- Vend. 19.04
11.34 Vend. 11.40

127.— Vend. 128.—
58.50 Vend.
10.72 Vend. —

100 Vend. 101.-

Nr. £86-1902.

Poblicațioe.
Din partea subsemnatului ofîcifi 

de dare prin acesta se aduce- la eu- 
noscințâ publică, că Ilustritatea Sa 
Domnul Vice comite cu resoluțiunea 
Nr. 558/902 ne-a transpus consem
narea despre acei rsstanțien în darea 
da drumuri com’tatsnse, cari acesta 
datorie a lor au a șl-o achita prin 
muncă: aceste consemnări se pot 

Sz. 14189 -1901,
tlkvi.

ARVERESI HIRDET2EÎYI ZIVONAT.
A fogarasi kir. jârâsbirâsâg, mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi,. 

hogy Peia Jănos vegrehajtatduak Melchior Frigyes vegrehajrâst szen- 
vedo elleni 92 k rona 26 fill, tokekbveteles 6s jârulekai irânti vâgre- 
hajtasi iigyeben a fogarasi kir. jârâsbirbsâg teruleten fekvb a fogarasi 
•221 sz. tjkvben A f 1 r. 166, 167 hrszâm ingatlanra 2436 koronâban 
az ârverast ezennel megâllapitott kikiâltâsi ărban elrendelte, 6s bogy a- 
fennebb megjelolt ingatlan az 1902 evi Mărczius ho 17-ik napjân deleldtt 9 
oraker a fogarasi tlkonyvi hatbsâgnâl megtartandb nyilvânos ârverăsen 
a megâllapitott kikiâltâsi âron albi is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlan becsârânak 10"/0-ât- 
keszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 §-âbau jelzett, ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi november 1-bn 3333. sz. alatt kelt igazsâgtigy- 
miniszteri rendelet 8. §-âban, kijelolt ovadekkbpes brtâkpapirban a ki- 
kiildott kezehez letenni, avagy az 1881. LX t. cz. 170. §-a ertelmdben 
a bâuatpânznek a birosâgnâl eldleges elhelyezeserol kiâllitott szabâly- 
szeiu elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogarason, 1901 evi deczember ho 17-ik napjân.

A kir. jbirosâg mint tkvi hatosâg. Scliupiter.
386.1—1 kir. aljbird.

lua in vedere la oficiul de dare oră 
șenesc în termin de 15 cjile, adecă 
dela 4—19 Februarie inclusive, ase
menea stă în voia restanțierilor res-< 
pectivi. ca în decursul acestui ter
min se șl presente la oficiul de dare 
orășenesc eventualele lor observări.

Observările seu recursele intrate 
după acest termin nu se vor lua în 
considerare.

Brașov, 3 Februarie 1902. 
(403,1—8) Oficiul de dare orășănesc.

dîn 1 Feb 1902.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, j 
cup. |

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă....................... A]ir.-Oct 96.—
,, „ Impr. 1812 . . lan.-lul. 94 l ,
„ „ din 1893 . . . 6„ n ii 94?/4
., „ 1891 int. 6 mii. 5 n Apr.-Oct. —.—
„ ,, Impr. de 321/, mii. 4 „ lan.-lnl.
„ „ impr. de 50 mii. . 4 „ 11 H 82 */,
„ „ Impr. de 2<4 in. 1890 4 n 83>/4
„ „ Impr. de “5 in. 1891 4 n 11 D 83.-
,, „ Im. de 120 mii. 1894 11 „ 83.-
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 n •» n SB.1^

Oblig, de Stat (Cor.v. reale) t! n Mai-HOY. 83 */B
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 n n
„ comunei BucurescI 13-3 ?'7n lan.-lnl. —.—
n „ n din 1>S4 * „ Mai-Nor
„ „ „ din 188-' B n lun.-Dec.
„ „ „ din 1890 5 » Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . lan.-lul.
Scris, fonciare rurale din 18! 0 4 „ H-D/2

„ „ urbano Bucuresc 5 o n D
ii ii

81.—
n jț h I ftȘÎ ■ 6 n 75.1/,

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 •' h r —.—

Banca Rom. uit. div. fr. 12.S1
V. N.
50t' 150 v.

Banca Națion. uit. iv. 8;.— i.C0 int”. v. —
Banca agricclă.................................. 500 150 v. 2300
Dacia România uit. div. ‘35 lei 2' 0 într v. 219.-
Naționala de asig. uit. div. lei 43 2 0 n n 1 4.-
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 2 0 405.-
Soc. rom. de constr. nit. d'v. Io 1. 250 405-
Soc. rom. de hâriie uit.------- 100

i’atria-* Soc. de asig. uit. 4 Iu 100 - .—
>00. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 —

„ „ „ 2 em u. d. 0 1000 n b
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —.—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1 1000 11 B
Saciat. p. constr de Tramaxs 200 B n —.—
20 franci aur.................................. — —.—
Fabricile Unite de gazdse. . . 12 *• n .—

8 e o m p tu r ii s

Biiica înv. a. Rom. Paris ....
ăvansurf pe efecte 8 „ Petersburg . .
Banca aoricolă 1 .. Berlin ....
Londra .... 8 „ Belgia . . .
Viena......................... 4— Elvoția ....

Cnrsul leșurilor private
din 31 Ian. 1902.

CUmp. vinde g

Basilica......................................... 18 — J - 901

Credit ........................................ 402.— 406.- î
Clhry 40 ti. m.............................. — 167.- j
Navig pe Dunăre....................... —.—
Insbruck .................................. 85 —- 89.— B
Krakau ................................... 74.- 77-s
Laibach........................................ 73.— 77.— î
Buda............................................. - -------j
Pa'flv.............................................. 191 - 195. — t
Crucea roșie austriacă . . 177 • .181—1

n » UI1«....................... 52.75 53 75 J
„ „ ital .... 28.— 29,-J

Rudo f........................................ 95 — 95 50 i
Salm............................................. 2 0 - ‘2'10 — •
Salzburg........................................ —i — _  !

St. Ge mis ... . . 218 — 2!’0 -
Stanislau ............................ — ------- 1
Trientme 4’/,'7,, 100 m. c. . 401.— 408.— ?

n 4% 50....................... 37.— 39.- h
Wa Idstein . ............................. iTi.— o 8

de 10 franci . . . 22.- 24.-- 1
j Banca h. tlhg. 4% .... ____ t

„CiKnferuI Plugarului" 

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

pografia A. Mureșianu (Brașov) „Căli ud arul 
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 (file schimbătore; calculul serbăto: 
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.

Urmâză 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 <Ji; Tîrgurile din Bucovina; Măsu
rile metrice etc.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese de cetit: „Cetatea dela Fântânele44 ; 
(Moțul: Teofil Frâncu); „O scrisore dela 
Muselim Selo“ (poesie de G. Coșbuc); 
„Frumosa Irina14 (baladă de St. O. Iosif); 
„Raze de primăvară14 (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu44 (de contele 
Lew Tolstoi); „Bătrânul clopotar14 (Idilă 
de primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia44 (Proverbe de Marion); 
„Două hiene44 (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului44 (anecdotă, de Cărăbuș).

Partea economică'. „O ramură de pro- 
ducțiune și avuția națională44 ; „Faceți 
pânză în casă44 (ambele de Dr. G. Maior)' 
„Economia44: „Ternatul vitelor44. — Ur
meză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

Călindarul are în frunte portretul lui 
George Lazar, cu biografia, (în partea li
terară.)

Un esemplar „Călindarul Plugarului44 
costă 25 cr. (50 bani), plus o bani porto 
postai. Veghetorilor se dă rabat cuvenit.

Sz. 1946-1901.
î ikvi.

Arverâsî hirietaienyi kivonat.
A brassbi kir. torvânvszek mint telekkonyvi hatbsâg hozhirre teszi, 

hogy „Albina44 takarâk- '-s lntelintezet brassbi fîoktelepe vâgrehajtato- 
nak Barsa Jănos vegrehajtâst ș/envedo elleni 300 korona tdkekove.telfs- 
es jârulekai irănti vâgrehajtăsi iigyeben a brassbi kir. torvenyszek (a 
brassbi kir. jârâsbirbsâg) teruletbn levo:

1) a krizbai 82S sz. tljkvben foglalt: 5469 hrsz. fekvore 17 kor.; 
1777 hrsz. fekvdre 23 kor.; 5851 hrsz. fekvore 27 koronâban.

2) a krizbai 25 szâmu tlkonyvben foglalt: 80, 81, 82, 83 hrszâmu 
belso. telekre 400 kor.; 1601 hrsz. fekvore 26 kor.; 5320 hrsz. fekvore 
13 kor.; 1618 hrsz. fekvore 36 kor.; 5371/1 hrsz. fekvore 11 kor.; 
17 ;)3 hrsz. fekvore 24 kor.; 2060 hrsz fekvore 131 kor.; 2224 hrsz. fekvore 
23 kor.; 2273 hrsz. fekvdre 45 kor.; 2306 hrsz. fekvore 53 kor.; 3147 
hrsz. fekvore 63 kor.; 3192 hrsz. fekvdre 72 kor.; 3735 hrsz. fekvore 
174 kor.; 4044 hrsz. fekvdre 72 kor.; 4152 hrsz. fekvdre 96 kor.; 42< 3> 
hrsz fekvdre 141 kor.; 4290 hrsz. fekvore 10 kor.; 4351 hrsz. fekvdre 
117 kor.; 4546 hrsz. fekvdre 71 kor.; 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 
5508, 5509 hrsz. egytlkvi testet kbpezo ingatlanra 77 kor. 6s 4900 hrsz. 
fekvore 27 koronâban.

3) a barezaujfalusi 466 sz. tlkvben foglalt 2843 hrsz. fekvdre 15 kor.
4) A foldvâri 851 sz. tlkvben foglalt 4758 hrsz. fekvdre 50 kor ; 

5169 hrsz. fekvdre 163 kor.; 5192 hrsz. fekvdre 221 kor.; 5239 hrsz. 
fekvore 118 kor.; 5511 hrsz. fekvore 73 koronâban ezennel megâllapitott 
kikiâltâsi ârban elrendelte, <>s hogy a fenneb megjeldlt ingatlanok 
pedig l) a krizbai ingatlanok 1902 evi Mărczius ho 17-ik napjân deleldtt 
9 orakor a krizbai kozsâghâzânâl 6s 2) a barczaujfalusi bs foldvâri fek- 
vbk szintbn 1902 evi mârezius ho 17-ik napjân dâlutăn 3 orakor a fbld- 
vâri kozsbghâzânâl megtartando nyilvânos ârverâsen a megâllapitott 
kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Ărvere?ui szândekozok tartoznak az ingatlan becsârânak 10% -ât 
keszpenzben. vagy az 1881. LX t. cz. 42. § âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigvmi- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijelblt bvadbkkbpes ertbkpapirban a kikul- 
dott kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §a ertelmeben a 
bânatpenznek a birosâgoâl eloleges elhelyezeserbl kiâllitott sz. bâlyszeiu 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Brassb, 1901 evi november ho 16-ik napjân.

~ Gazeta Transilvaniei“//

eu. numărul ă 10 BL se vinele 
Ia tremias Nepoții.

r
Oe |

Parterul din casa nr 12 nou |

333 v Tergtfi boilor În c'rn, am- | 
a nu’dată de ciîșmâ se dă încMrie | 
I dela 1 a Aprilie 1902. țj

| Deslușii! dă advotatil Pus- | 
u. la .Albina*. u_ |

A kir torvenyszek mint tlkdnvvi hatosăg. 376.1—1.

DISTILLERIE FRANCAISE. PROM0NT0R.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


