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ANUL LXV.

„&azeta“ iese în flicire }l.
ADonameats pentru Austro-Ungarla: 
Pe un an 24 oor., po ș6se luni

12 oor., pe trei luni 6 oor. 
N-rii de Dumineci 2 fi. pe an. 

Pentru România șl străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe șâse 
luni 20 fr., po trei luni 10 fr.

N-rii de Dumineci 8 franol.
Se prenumera la tdte ofi

ciale poștalo din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Bisect 
idmmistrațiunea. Piața iraie. 

Târgul Inului Nr. 30, erepiu 
I.: Pe un an 20 oor.. pe șiso 
luni 10 oor., pe trei luni 5 oor. 
Cu dusul în oasă : Po un un 
24 oor., po 3 luni 12 o., pr’ trei 
luni 6 oorâne. — Un osemplar 
10 bani. — Atăt abonamentele 
căt și insortiunilo sunt a so 
plăti înainte.

Brașov, Sâmbătă 9 (22) Februarie. 1902.

Vom trage consecențeie.
N’avean^ 6re dreptate, când cji- 

ceaiii mai deună^, că la noi e la
me întorsă?

Așa de esemplu întrebăm: Este 
posibil și admisibil ca o foiă ro
mână, care susține în gura mare, 
că de cinci ani, de când esistă, n’a 
veghiat decât asupra intereselor par
tidului nostru național și că n’a lu
crat decât pentru „închegarea" lui, 
și în viitor va lucra tot așa. este 
permis, cjicem, ca. o astfel de foiă, 
pe când în modul acesta bate toba 
reclamei pentru sine, în auc|ul pu
blicului celui mare român, pe atunci 
să vină și să-șî arate disprețul și ne
credința cea mai revoltătăre față cu 
acest partid și cu stegul lui?

OrI-ce om cinstit și cu judecată 
sănetosă va răspunde îndată, că: 
acesta nu pote fi nicidecum permis 
nici în timpuri normale și favora
bile, necum în nisce împrejurări așa 
de grele și amenințătore, ca acele 
ce le străbatem acți-

La noi înse au ajuns lucrurile 
așa departe, încât tdte par ac}I per
mise, de ar fi cât de absurde și im
posibile. Durerosa aparițiune avem 
se o mulțumim înrendul întâiu ace
lei miserabile școle politice ce s’a 
introdus pe furiș și la noi în Ardeal 
de vre-o 18 ani, școlă, cu devisa: 
„cine nu-i cu noi, e în contra nostră!“

Der nu voim se cercetăm aici 
după isvorul reului, ce ni-se arată, 
ci se constatăm esistența lui.

Cetitorii noștri sciu ce a deș
teptat nedumeririle și îngrijirile n6s- 
tre în timpul din urmă, sciu ce ne-a 
îndemnat se ne ridicăm, vocea în 
deosebi contra atitudinei celor dela 
foia română din Arad.

Ei bine, acești Omeni tocmai în 
nisce momente, când pretindeau, că 
erășl s’ar fi restabilit pacea în sînul 
partidului nostru național, că „du
hul rău a dispărut, disensiunile au 

încetat", ridicară flamura rebeliunei 
propovăduind, că nu rămâne decât 
„a ne acomoda împrejurărilor, după- 
ce nu este în puterea nostră a-le 
schimba", insinuând partidului, că 
ar avă un program nerealisabil, care 
ar împiedeca „crearea situațiunilor 
de compromise". Ba merg pănă a 
vorbi cu dispreț de partid și de or- 
ganisația lui, ca și de o haină ve- 
chiă eșită din modă, care trebue să 
fiă înlocuită cu alta.

Noi, la rendul nostru, am găsit, 
că acest procedeu nu este cinstit, că 
așa ceva nu pote fi permis unora, 
cari reclamă pentru sine calitatea 
de aderenți ai partidului nostru na
țional.

Sciți ce ne-au răspuns „frații" 
dela foia din Arad. A fost o ștraș- 
nică înjurătură ienicerăscă.

Ceea ce s’a petrecut de atunci, 
în timp de 4ece clDe, întrece tdte 
câte s’au prestat pănă acuma pe te
renul Ziaristic în virtuositatea de a-și 
schimba părerile după impresiile mo
mentane ale patimei orbe.

După cunoscuta înjurătură, ur
ni eză un articul, în care organul 
nostru și în special proprietarul seu 
e numit intransigent, fiind-că ține mor
țiș la programul, pe care cei cu 
„noul curent" vor să-l modifice. 
(„Trib. Pop." dela 12 Febr. a. c.).

In numărul următor aceeași foiă 
aradană se căsnesce a conving® lu
mea română, că pentru consolidarea 
interioră a partidului nostru națio
nal nu pote fi nimic mai mult de 
dorit, decât aflarea răilor politice de 
apropiere a lui de adversarii limbei 
și ai naționalității nostre pe basa 
principiilor fundamentale proclamate 
de mamelucul lui Szell. Papp Jozsi.

Abia trec două 4^6 Ș’ în nr. 
de Joi (20 Febr.) „Trib. Pop", acusă 
„Gazeta" și pe proprietarul ei, că 
au căutat să se acomodeze volnice
lor ordonanțe ale guvernului și să 
facă treburile adversarilor. Și etă 

că intransigentul de alaltă-eri devine 
a4l de-odată un fel de mameluc.

Și acestă descoperire este acom
paniată din nou de nisce înjurături 
nouă surugieștl; a-o suta edițiune 
a acelor personalități, cari, după 
constatarea chiar a fdiei din Arad, 
despre care vorbim, au dat nascere 
„scârbei obștesc!".

Credem, că am dis destul ca să 
fiă lămurit orî și cine.

Pe terenul personalităților nu 
vom aluneca nici acum, cum n’am 
alunecat nici în trecut nicl-odată.

Vom trage însă consecențele din 
purtarea acestor elemente față cu 
partidul nostru național.

Congresul catolic unguresc a 
desbătut în ședința sa dela 19 Febr. §§-ii 
57—60, paragraf!, cari vorbesc despre or- 
ganisarea senatului diecesan.

O scenă violentă la congresul 
catolic. In diua de 19 Februarie la §. 60 
vorbindu-se despre „senatul diecesan" și 
despre numărul membrilor lui, Ugron a 
dis, că are impresia, ca și cum acest se
nat n’ar fi după gustul episcopilor. La 
acesta archiepiscopul Samassa, a răspuns, 
că el, cu tătă autonomia, nu va asculta 
nici în viitor numai de senat. „Nu-mi tre- 
buesc, decât câți-va bărbați devotați, 
muncitori, de încredere, a căror informații 
eu am să le ascult, însă hotărîrea mi-o 
reserv mie,*. La acesta Ugron a răspuns: 
„Nici unui membru al corporațiunei nu 
i-se cuvin drepturi mai multe, decât celui
lalt. Aici suntem cu toții egali. Eu am o 
posiție neînsemnată, archiepiscopul Agriei 
însă este într’o demnitate alăsă și bine 
dotată. In fața meritelor lui totdeuna m’am 
închinat. Ou tdte acestea nu recunosc 
dreptul d-sale de-a vorbi aici în acest ton, 
și protestez. (Rakovsky: Forte bine! Asta 
trebue să fie spusă odată!) Eu în con- 
sciința micimei mele, mă închin înaintea 
sciinței și înțelepciunei, când acestea sunt 
unite cu modestia, der cu cât sunt mai 
religios, cu atât mai mult văd, că perfec

țiunea divină este departe de noi. In fața 
lui Dumnedeu toți suntem nisce păcătoși 
și atât în slăbiciunea, cât și în tăria nds- 
tră sunt gradații, acesta însă nu acordă 
celui tare dreptul, de-a reproșa celui slab 
slăbiciunea lui". — Samassa replica ur- 
mătorele: „Eu nu cântăresc sciința omu
lui, ci cualific esența individualității lui. 
Eu consider soliditatea conținutului și 
armonia individualității. In fața omului, 
în care aceste două se unesc, mă închin, 
unde nu se găsesce acestă unire, nu mă 
închin “.

Totuși e bine, că se dă prilej din 
când în când câte unui episcop de talia 
lui Samassa, deprins la autocrație fără 
margini, se audă și câte o critică de felul 
aceleia, pe care i-a făcut’o Ugron. Pdte 
îșl va aduce aminte de umilință crești- 
nescă, obligătăre chiar și în atmosferele 
acelea eterice, unde dominezăun Samassa.

Răscola în Macedonia. In Mace
donia se pregătesce o mare mișcare re
voluționară. După o telegramă din Con- 
stantinopol, Bulgarii se vor rescula la pri
măvară. Ei vor se dea acestei răscole ca
racter general, de aceea au dat de scire 
guvernului grecesc și l’au provocat, să 
agiteze pe Greci la răscălă, căci Ia din 
contră ei, făcând răscdla și fără concursul 
Grecilor, Bulgarii au să persecute pe Greci 
— Mișcarea se întinde și în Albania. Ves
titul șef albanez Gastriota a publicat un 
manifest, prin care învită pe compatrioții 
săi se proclame independența Albaniei, 
căci — afirmă el — vor fi protejați de-o 
mare putere.

Sașii si celelalte naționalități.
11 11

Relativ la cestiunea unei posibilități 
de alianță între Sași, și celelalte naționali
tăți, etă’ce scrie „Kronstddter Zeitung“ sub 
titlul de mai sus:

Pentru noi și pentru politica ndstră 
de naționalitate sunt normative numai acele 
puncte de orientare, pe cari trebue să le 
scdtem din propriile ndstre nevoi. Cum-că

FOILETONUL „GAZ. TRANS."
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Romanul unui copil bolnav.
De Catulle Mende»

(Urmare.)

„Te asigur", răspunse doctorul, așe- 
dându-se lângă chaiselongue, „că n’am de 
loc dorința de a-ți pipăi pulsul Nici nu e 
nevoie, căci eu sciu și afară de asta, că ai 
friguri. Să-ți spun cum ai durmit? Fdrte 
târdiu, fdrte puțin și fdrte rău. Urechile 
îți vîjeiau, pulsurile svîcniau, aveai o sete 
ardătore, care nu numai că nu se potolea 
prin băut, ci crescea și mai mult. In sfîr- 
șit, ai cădut într’un somn neliniștit și te 
simțiai ca și cum te-ar sugruma cine-va 
cu o frînghîe de gât, apoi ai visat, că un 
monstru îngrozitor te apasă pe piept și nu 
puteai striga, nici respira".

„Sci prea multe, d-le doctor", dise 
Kurt cu amărăciune.

„Tocmai de-ajuns, pentru-ca să te pot 
face sănătos, iubitul meu Kurt."

Și în timp ce doctorul vorbia așa, luă 
mâna mică, fierbinte și umedă a schilodu

lui în mânile sale, îl privi cu iubire părin- 
tescă și dise cu blândețe: „Vrăi să te vin
dec, sărmanul meu copil?"

Era atâta compătimire în privirea și 
vocea doctorului, încât gândul lui Kurt de 
a fi rece și mânios, a cădut în baltă. Fața 
lui se învioră Și dise: „O, da, să mă vin
deci, vrei să dicî, să nu mă lași să mor. Nu-i 
așa? Eu însă nu înțeleg lucrul așa. Să mă 
fac sănătos! Scii d-ta, cum o înțeleg eu 
asta? Să fiu mare, să fiu oblu, să n’am co
coșa asta în spate, să n’am piciorele strîm- 
be, schilode; să mă fac sănătos, asta o în- 
înțeleg eu așa, ca să semăn și eu cu cei
lalți omeni sănătoși, ca să pot fi și eu fe
ricit, ori nefericit, ca și denșii. Ași vre, ca 
bărbații să mă pdtă privi fără scârbă și 
greță, ași vre ca femeile să mă pătă iubi. 
Așa înțeleg eu, să mă fac sănătos. Insă do
rințele mele întrec putința d-tale, nu-i așa 
d-le doctor? Ce poți d-ta? D-ta poți să mă 
scapi de ferbințela, ce-mi cuprinde frun
tea, obrajii, întregul meu corp. Pentru-ce? 
D-ta poți să-mi prelungesc! vieța cu cinci 
seu șese ani, pdte chiar să fi capabil a ni
mici germenele ftisiei, pe care l’am moște
nit dela mama și care mă consumă. D-ta 
poți să-mi conservezi vieța, der nu poți 

să mă fac! un alt om, și așa cum sunt nu 
mai vreu se trăesc.

„O, binecuvântată să fi tu, sfânta și 
milosa mea mamă", adăogă el suspinând 
încet, „fi binecuvântată, căci dedre-ce nu 
mă, puteai vindeca, mi-ai lăsat cel puțin 
germenele morții".

Kurt tăcu, obrajii lui erau înroșiți și 
fruntea îi era acoperită de sudori reci.

Doctorul se uită la el cât-va timp în 
tăcere, apoi dise: „De sigur, copilul meu, 
nici o putere omenescă nu pdte să-ți dea 
membre oble. A fi vindecat, pentru d-ta 
are atâta înțeles: a trăi."

„Ei bine, atunci lasă-mă să mor".
„Nu, Kurt; căci d-ta poți fi fericit și 

așa, cum ești. O figură frumosă încă nu este 
totul. D-ta poți să devii artist, ori savant 
și poți să produci lucruri mari; frumseța 
operei face să se uite uriciunea autoru
lui. Și apoi, d-ta vei dispune de bogății 
imense — și bogăția este, mare putere. 
D-ta poți face fericiți pe mii de omeni, 
d-ta poți lucra fără sgomot, în ascuns, d-ta 
poți, decă ai plăcere, să seceri onăre și 
glorie, mii de buze te vor premări, mii 
de inimi te vor binecuvânta. Lasa-mă să 

te vindec, iubitul meu Kurt, pentru rest 
îți garantez.

„Eu nu voiu fi iubit nici odată", dise 
Kurt încet.

„De femei? D-ta ești de abia de un- 
spredece ani, se pote să fi deja amoresat?"

Kurt tresări. Doctorul se făcea că nu 
observă și copilul dise: „Am friguri".

„Da", răspunse doctorul „ți-a venit 
ciasul". Apoi continuă: „Tema de a nu 
fi iubit, nu formăză nici un obstacol pen
tru fericirea d-tale actuală. încât pentru 
viitor, să nu te închietezi. De ce să nu fi 
iubit în viitor ?

„Iubite Kurt, dăcă vorbesc cu d-ta 
despre asemenea lucruri, este, fiind-că su
ferințele te-au făcut copt înainte de vreme 
în privința spirituală; sufletul tinerilor bol
navi este din cale afară sensibil; inteli
gența lor se desvdltă cu o repediciune 
surprindătdre și acestă precocitate esistă 
la d-ta, iubitul meu Kurt, într’un grad așa 
de mare, cum nu mi-s’a întâmplat să mai 
găsesc la alțî..."

„...Copii rachitici!" sfîrși Kurt frasa 
începută de doctor.

„Așa-dăr" continuă doctorul, „să vor
bim despre femei. Eu cunosc multe și am 
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aceste nevoi, precum și dorințele și pre- 
tențiunilejidstre politice trebue să’fie adesea 
de altă natură decât ale Slovacilor și 
Românilor, acesta este clar. Cât timp pen
tru importanța ndstră politică nu putem 
invoca greutatea fisică a masselor, noi tre- 
bue să repudiăm orî-ce consecuență poli
tică, ce s’ar răziraa pe numărul gol. Nu
mărul la noi nu jocă și din păcate, nici 
nu pote juca nici un rol, din contră ce 
importanță colosală are numerul la Slovaci 
și Români!

Mai departe, noi avem promisiuni ga
rantate prin legi și prin dreptul de stat, 
făcute odinioră națiunei săsesci și, deși 
triumfătorul puțin șl-a bătut capul cu res
pectarea acelor promisiuni, ele au totuși 
pentru noi valdrea continuității dreptului, 
care se pdte, ce e drept, încovoia, der 
contra voinței uneia dintre cele done părți 
nu se pote frânge, er noi nu suntem dis
puși a renunța Ia acest isvor de putere 
politic, din contră va trebui se ne referim 
din ce în ce mai mult la el, având sigu- 
rauța, că odată vor reînvia totuși cuvintele 
promise și neîmplinite. Ou un cuvânt, po
litica ndstră nu se pote lipsi de dreptul 
istoric. (Unsere Politik kann des histori- 
schen Einschlages nicht entbehren).

Cu totul altfel stau lucrurile la Slo
vaci și la Românii Ei n’au să-și bată ca
pul cu istoria (?) și cu drepturile istorice, ei 
sunt o formație politică a timpului mo
dern, bună-dră cum sunt nouăle straturi 
social-politice ale apusului. Și precum aces
tea se refer nu la drepturile trecutului, ci 
la drepturile dmenilor din present, er pe 
acelea le combat, tot așa și cele mai multe 
naționalități ale acestei țări. Deputatul Ho- 
dossy pdte — cu drept ori nedrept, nu 
vrem să cercetăm — se tragă la îndoelă 
Slovacilor naționalitatea lor istorică, ei pot 
se strige cât le place contra agitatorilor 
români, tote sunt de geaba: Slovacii și 
Românii esistă.... Jși vor fi constrînși și în 
Ungaria a lua notă de aceia, a căror na
ționalitate nu vor se o cundscă.

Apoi nu numai numărul, nu numai 
basa primitivă a ori-cărei politici ne cro
iesc nouă Sașilor drumurile nostre parti
culare, independente, der și organisația 
ndstră culturală ne silesce la acesta. Decă 
întrebăm, ce au de perdut Românii și Slo
vacii, cari sunt încă la primele începuturi 
ale culturei lor? De sigur nu așa de mult 
ca micul nostru popor, care în munca se
culară în politică și administrație, în bise
rică și șcdlă a dobendit atâtea comori, pe 
cari mereu le vede primejduite. Noi avem 
mult de pierdut și puțin de dobendit, Ro
mânii și Slovacii din contră au mult de 
câștigat și puțin de pierdut.

După aceste premise atât de diame
tral deosebite, nici că pdte fi vorba așa 
der de o alianță. începutul ei ar fi tot
odată și sfîrșitul ei. Deja la primele ces-

avut ocasiune de a-le cunosce de aprope. 
Medicii fac multe esperiențe și învață multe 
și nici n’au nevoie se fie observatori așa de 
ageri, căci femeile nu ascund nimic di
naintea lor. Ei bine, eu te pot asigura, cil 
esistă în lume femei atât de bune și ado
rabile, încât decă tote ar fi așa, numele 
de femeie pus ca epitet îngerilor, chiar și 
pentru aceștia ar fi o prea mare laudă. 
Se sperezi deci, iubitul meu Kurt, femeile 
sunt mildse.

„Milose," dise copilul cu amărăciune.
„Da, milose; se presupunem, că la 

doue-^eci de ani întâlnesc! o asemenea fe
meie, care, adevărat, este cam rară, der 
totuși nu așa de rară — cum crede lumea 
— primul sentiment pe care i-l’ai inspira, 
ar fi mila. D-ta însă ești nobil, bogat; să 
fi bun, fă-te renumit și înainte de tăte iu- 
besce-o pe aceea, care te întâmpină cu 
mila și delicateța, pe care i-o ve-I inspira. 
Pentru-că este isvorită din milă, nu se vă 
pute numi mai puțin iubire, de cât aceea, 
despre care visezi d-ta“.

Doctorul a vorbit încă îndelungat cu 
acea căldură și însuflețire convingătdre, 
care îi caracterisa oratoria lui și în ade
văr reuși a produce o viuă impresie asu- 

tiuni politice positive, logica naturală a 
faptelor ar dovedi-o acesta. Și cum că 
diferențele mai mult contribue la înstrăi
nare, decât la apropiere, acesta este clar.

Din cas în cas vrem să mergem îm
preună, însă numai acolo, unde este cu 
putință, va să dică în parlament, căci aco
lo se hotăresce în dina de adi sorta po- 
porelor, și de aceea nu putem în de-ajuns 
regreta, că Românii nu vin pe acest teren 
politic, singurul, care promite resultate. 
Acestă negligență(l) seva resbuna și trebue 
să se resbune amar. Ei ar pute să-și facă 
reservele lor, cura fac republicanii în sta
tele monarchice și monarhiștii în statele 
republicane, cari cu tote că combat teme
lia de drept de stat a parlamentului, totuși 
participă la lucrările și luptele aceluia. Așa 
ar trebui să facă și Românii. Căci așa 
precum aceia vor să aducă aici resolvirea 
lucrurilor, tot așa și naționalitățile în dieta 
ungară. Cu totul altfel ar fi tratată cești- 
unea naționalităților în dietă, decă i pe 
lângă cei 11 Sași și 5 Slovaci ar fi tot 
atâția Români, ca să nu le potă amuța 
după călcâiele lor pe transfugii lor lași! 
Cu totul altfel s’ar desfășura desbaterile 
decisive referitore la viitorul monarchiei 
nostre, când ar fi de față 30 de deputat! 
naționaliști! Evenimentele ultimelor săp
tămâni ar trebui să-i facă pe Români a-se 
gândi la reformarea politicei lor.

*
în același număr al confratelui săsesc 

din Brașov, în articolul de fond, se con
damnă accentuarea atât de demonstrativă 
a imposibilității unui acord între Sași și 
cele-lalte naționalități. La acest articol 
vom mai reveni.

Din dieta ungară,.
în ședința dela 19 Februarie a dietei 

deputatul Victor Raltosi s’a ocupat, cura 
dise el, cu cestiunea săsescă. El înainte de 
tăte a imputat deputaților sași, că cea mai 
mare parte din ei fac în parlament o po
litică, er acasă altă politică. Sașii în At- 
deal nu viu în contact cu Maghihrii, decât 
când le impune interesele lor de afaceri; 
îi consideră pe aceștia de barbari și răs
pândesc despre ei în străinătate tot felul 
de sciri. Ceea-ce apare în foile din Ger
mania despre Maghiari își are isvorul în 
Brașov, Sibiiu, Bistrița și Orăștie. Când 
împăratul Wilhelm a ținut în Buda cu
noscutul toast....

Korodi Lutz: Cetiți date. Nu seim 
despre ce vorbiți!.

Raltosi V:... s’a îndreptat cel mai 
vehement atac încontra lui, ba „Kronstăd- 
ter Zeitung" a scris: E un secret public, 
că împăratul și-a improvisat toastul sub 
efectul șampaniei.... Sașii brașoveni, între
cari în primul lend d-1 deputat Carol Lurtz, 
protesteză în contra monumentului milenar 

pra sufletului pacientului său. înainte încă 
de a fi sfîrșit doctorul, Kurt se sculă, se 
plimbă în sus și în jos și ca și cum 
ar fi fost singur, vorbia cu sine : „Ar fi 
ore cu putință? Ar fi ore cu putință, 
ca o femeie să nu mă respingă pe mine, 
schilodul, și să mă p<5tă iubi, ca pe ori 
care altul, care este frumos, săpătos 1“

El vorbia tare,, părul său lung fâî- 
făia în jurul capului, ochii îi ardeau în 
flăcări, fața lui era frumdsă în acest mo- 

l ment. Bucuria este fermecătore, ca și să- 
rele, care dintr’o umbră îți aprinde o mare 
de văpaie, și preface în aur un hăizaș 
de paie.

„Acuma, iubitul meu Kurt," dise doc
torul, care vedea băiatul în starea acea de 
surescitație, în care doria tocmai să-l vadă, 
„acuma să-mi spui, dăcă vrei, să te fac 
sănătos?"

„Ai pute d-ta, să faci acest lucru?" 
„Așa cred".
„Ei bine, vrău. Ce trebue să fac, vor- 

besce, poruncesce, eu mă voiu supune".
(Va urma). 

de pe Tâmpa. Ei au făcut, ca primarul 
Brașovului să-și calce promisiunea dată 
ministrului Perczel, că orașul va lua sub 
îngrijirea sa monumentul. Nici adi nu-1 
păzesce nimeni. Representanța Brașovului 
n’a voit să voteze cheltuieli pentru a se 
face un grilaj în jurul monumentului. Sașii 
cei bogați nu jertfesc nici măcar atât. De 
pe cărțile poștale ilustrate, a dispărut sta
tua. Adevărat este, că Sașii au un cântec 
„Blau-roth“ în care se glorifică colorile 
săsesci și se insultă stindardul maghiar?

Korodi Lutz: Nu-1 insultă.
Raltosi V: Procesele verbale ale o- 

rașului Brașov se portă și adi numai nem- 
țesce și românesce. Adevărat este?

Korodi L: Conform legii.
Raltosi V: Nouă ne stă la disposiție 

o țâră întregă, cu puterea ei, cu armata, 
și cu factorii și ministerul ei, și nu-i asu
prim, ei însă în acel oraș, unde domineză, 
asupresc pe Maghiari.

Kubik B: Frumușică politică de na
ționalitate.

Rakosi V: Numai într’un Ioc le cade 
Maghiarul în mâni, și acolo încă vreu să-l 
sugrume. Decă D-vostre (cătră Sașii) n’ațî 
fi Sași în Ungaria, ci ați fi Poloni în 
Germania, toți ați sta în temniță, er nu în 
parlament. Domnii sași pun cele mai mari 
piedici în calea zidirilor statului, nu le 
cedeză loc de cât pe preț grozav de scump. 
Guvernul a amenințat, că va strămuta tri
bunalul din . Brașov și numai atunci au 
cedat cu greu locul de zidire.

Vorbitorul amintesce apoi de cașul 
cu „ Alldeutscher Verband", de demonstra
ția contra teatrului „Urania" în Sibiiu, de
monstrația contra sărbătorirei lui Petdfi. 
Apoi continuă așa:

Involuntar se impune întrebarea, că 
ore acești domni sași, cari se pronunță 
despre noi în chipul cel mai intolerant 
cum se portă față cu^Românii? De veți 
răsfoi foile săsesci, nu veți găsi un cu
vânt măcar în contra Românilor. Și când 
scriu despre Români, la fac hatâruri, nici 
odată nu se certă cu ei. E fapt însă, că 
ei (Sașii) nu ne pot arăta nici un Sas ma
ghiarism, ba pot să ne arate Maghiari 
săsiți în persona lui Korodi Lutz, care 
vine aioi ca Maghiar săsit și se plânge, 
că maghiarisăm pe Sași (Ilaritate) Vă pot 
însă arăta cu miile Sași valahisați.(î) De ce 
vă luptați D-vostră ca bietul Don Quichotte 
în contra morilor de vânt — în contra Ma
ghiarilor, când Maghiarii nu pot decât să 
vă apere în contra valachisării (!). Să nu 
doriți, ca vr’odată în Ardeal Românii să 
ajungă stăpâni, căci atunci altfel vi-se va 
măsura. O singură naționalitate asuprită 
există în Ungaria: Maghiarul.

Rakosi vorbesce apoi despre afacerea 
cu limba liturgică maghiară, cerând intro
ducerea ei.

Korodi Lutz cere cuvântul în cesti- 
une personală. Protesteză în contra învi
nuirii de nepatriotism, ce i-a aruncat’o 
Rakosi. Nici-odată n’a atacat rassa maghia
ră, n’a supărat nici-odată statul ungar. 
Tot-deuna va lupta însă în contra șovinis
mului maghiar, fiind-că el este o politică 
sinucigașă și produce scârbă la naționali
tăți. Declară, că nu este Maghiar săsit, ci e 
Sas curat, în vinele căruia pote că curge 
și vru’un picur de sânge maghiar. Nu per
mite să-i tragă la îndoială patriotismul. De
putății sași nu vorbesc în parlament, altfel 
de cum vorbesc acasă la ei. Vorbirile lor 
sunt cetite acasă la ei, unde se scie, că 
sunt cetățeni ungari.Sașii își susțin națio
nalitatea.

Scrisore din Blașiu.
- 17 Faur 1902.

îmi place că mi-se dă ocasiune a 
constata, că inteligența ndstră din acest 
centru vechiu cultural al Românilor, dă 
semne vădite de progres Ppe terenul cul
tural și social. Conform datorinței mele, 
viu a vă da și de astă-dată semă despre 
cele petrecute săptămâna trecută în so
cietatea ndstră.

Ședința festivă dela Trei-Sfinți.
E o veche datină frumdsă la gimna- 

siul nostru, că societatea de lectură a ti- 
nerimei giînnasiale, în tot anul ține o șe
dință festivă întru onorea Sânților Trei- 
lerarch, patroni ai giînnasiului, la sărbă
torea acestora. Și, laudă hărniciei studen
ților noștri, aceste ședințe festive au suc
ces bine în tot anul. In anul acesta încă.

Programa ședinței, destul de variată, 
s’a compus din 11 puncte interesante, și 
anume din o disertație despre Sântul loan 
Chrisostomul, din declamări în limba ro
mână, maghiară, latină, grecă și germană 
și din mai multe piese esecutate parte de 
corul, parte de orchestra tineri mei.

Fie-care debutant și-a dat silința, ca 
să-și câștige recunoscința publicul ascul
tător.

Toți și-au achitat bine rolurile, der 
în special au escelat Ioan Pop și Alesandru 
Rusu ambii studenți în el. VII., apoi Virgil 
Muntean stud. cl. VIII, care a esecutat cu 
multă dibăcie pe cello o prea frumdsă 
„Elegie", cu acomp. de orchestră; și în 
urmă Andreiu Luau stud. cl. VIII, care 
în „Constantin Brancoveanul" în rolul Sul
tanului a pus pe toți în uimire, cu vocea 
sa de bas escelentă și bine cultivată încă 
pe când era în Sibiiu, în școla domnului 
Dima.

Disertantele și declamatorii toți au 
fost premiat! dintr’un fond anume cu des
tinația aedsta.

Publicul, care umplea sala de gim
nastică, mulțumit de prestațiunile tinerilor 
studenți, aplauda frenetic aprope fie-care 
punct. însuși Esc. Sa d-1 Metropolit Dr. 
Victor Mihalyi, —■. care la tote ocasiunile 
de acestă natură cu mare plăcere ia parte 
— a rămas încântat de cele audite. înainte 
de „Marșul final" eșec, de orchestra tine- 
rimei, Prea Bunul nostru Părinte între la
crimi de bucurie și-a esprimat tinerilor 
mulțumită pentru prestațiunile lor dove
dite hr acestă festivitate. Tot-odată le 
pune la inimă cu căldurose cuvinte esem- 
plul celor trei sfinți, pe cari biserica ro- 
inânescă îi sărbătoresce în acea di, și îi 
îndemnă, să urmeze sfaturile bisericei, să 
rămână neclintiți în moravurile cele bune 
și să se perfecționeze din răsputeri, că 
așa mai târd j, pe când vor eși în vieța 
socială, care de atâtea ori îl amenință pe 
om în caracterul său, în sentimentele sale, 
în fericirea și în liniștea sa, să potă lupta 
luptă bună și, oțelit în contra ispitelor, să 
le potă învinge, fie acelea de ori și ce 
natură. Apoi împărtășind tinerilor studenți 
binecuvîntarea sa archierescă, s’a depărtat 
însoțit de II. Sa d-1 preposit I. M. Mol
dovan și de canonicii, cari au fost pre- 
senți. — Pănă când publicul a deșertat 
sala de gimnastică, orchestra a intonat 
frumosul „Marș final", al d-lui Iacob 
Mureșianu. r

Premierele d-lui Iacob Mureșianu.
Dintre piesele de cor și de musică 

ale programei ședinței, cele mai remarca
bile au fost în tot cașul premierele d-lui 
lac. Mureșianu, distinsul profesor de mu
sică dela institutele ndstre de învățământ. 
Una a fost ^Elegie", solo de violoncello 
cu acomp. de orchestră; cealaltă „Cons- 
tantin Brancoveanid“, baladă poporală de 
V. Alexandri, compusă în musică pentru 
cor bărbătesc, cu soli și acompaniare de 
piano.

D-1 Mureșianu în adevăr ne-a sur
prins cu aceste două premiere, cari atât 
ca composițiune, cât și ca aranjament pen
tru mica orchestră, au străbătut tdte mis
terele instrumentelor cu corde și de fan
fară, dând o dovadă eclatantă, că d-nul 
Mureșianu este în sensul cel mai strict 
al cuvântului stăpân abil și puternic 
peste ele.

Ce frumos ne-a presentatîn „Elegie" 
solul duios de cello cu acompaniare de 
pizzicato a instrumentelor cu cdrde, er ici 
colo intrarea la loc a flautelor forma un 
ce întreg la un peisaj idilic, ce ni-l’a pre- 
sentat „Elegia". Solul de cello este ca un 
visător, care culcat pe pajiștea unui pei
saj feeric își reamintesce trecutul și pre- 
sentul duios, er flautele ca un ciripit de 
paseri, ce sar de pe o crengă pe alta, 
vreu șă deștepte pe visător. Toți eram 



Nr. 31. —1902. GAZETA TRANSILVANIEI.

transpuși în nisce sfere curate, ideale, pline 
de un rar sentiment. Publicul întreg era 
frapat atât de mult, încât se părea, că vi- 
^eză mai departe, chiar și atunci, când 
piesa era deja terminată.

Piesa „Constantin Brancoveanul" ne 
îndreptățesce la mărturisirea, că d-1 Iacob 
Mureșianu este adi la noi un compositor 
de cea mai mare valore. Piesele sale cele 
mai multe sunt originale și pline de sen
timent și vieță, prevalând în tote carac
terul românesc. „Mănăstirea Argeșului", 
„Brumărelul" și „Năluca" p. e. sunt tot 
atâte producte prețiose și de mare preț 
în literatura nostră musicală. In adevăr 
numai regreta se pdte, că un talent de 
compositor atât de eminent, cum este al 
d-lui Mureșianu, prin ocupațiunile cele 
multe se sufocă în puterea sa de crea- 
țiune și nu-și pote lua sborul seu falnic, 
estra-ordinar, așa precum am dori cu toții, 
cari îl cundscem și după cura este'chemat.

Noua d-sale composițiune întru ni
mica nu este mai inferioră celorlalte, din 
contră ne mai arată și alte secrete ale 
musicei dramatice, cari nu le-am vădut 
în celelalte piese de pănă acuma ale 
d-sale, și nici în ale celorlalți compositor! 
ai noștri.

Baladei acesteia îi premerge o uver
tură, în care autorul ne pregătesce la trista 
sdrte a lui Brancoveanul. Introducerea e 
un marș turcesc, în care Turcii plecă cu 
mare alarmă și cu fanfare la Brancoveanul 
și îl deșteptă din somnul lui.

După aceea urmeză corul, care des
crie causa pentru care Sultanul a trimis 
pe Turci asupra lui.

Urmeză apoi Brancoveanul, care în- 
tr’un solo (bariton) plin de sentiment du
ios și îngrijat își deșteptă copiii.

Mai departe prin o fugă bine nime
rită enareză corul, că pe Brancoveanul cu 
feciorii săi l’au dus Turcii laStambul îna
intea Sultanului.

Sultanul (bas) într’un ton majestos, 
cu voce puternică, se adreseză cătră Bran
coveanul :

„Brancovene Constantin, 
Boier vechia, ghiaur hain1*;

după acesta agrăire îl întrebă cu un fel 
de blândeță :

„A-de^âr e, c’ai chitit, 
Pin’ a nu fi mazilit, 
S6 desparți a ta domnie 
De a nostră 'mpărăție ? 
Că de mult ce ești avut 
Baril de aur ai bătut, 
Făr’ a-țl fi de mine temă, 
Făr’ a vre, ca sri-ml dai sema!“

In acestă parte fie-care ton își are 
însemnătatea sa; fie-care acord redă cu 
cea mai mare fidelitate cuprinsul vorbelor 
Sultanului: ca și poesia, formăză acestă 
parte un trup.

La aceste vorbe, cu agitație și ore 
care mânie, răspunde Brancoveanul:

„De-am. fost bun, rău la domnie, 
Dumnedeu singur o scie: 
De-am fost mare pe păment, 
Caută aici și vedi ce sunt“.

Sultanul îi dice, să nu vorbăscă 
vorbe viclene, ci decă vre să-și mai 
aibă copiii, să se lapede de legea crești- 
nescă și să primescă pe cea turcescă. — 
G-ul profund, ce îl ține Sultanul aici în 
■curs de doue tacte, este de-un farmec 
estra-ordinar.

Brancoveanul, indignat de vorbele 
Sultanului, prin o melodie agitată, cu es- 
presiune accelerată, protesteză contra do
rinței Sultanului:

„Facă Dumnedeu ce-o vră, 
Și pe toți de mi-ț,I tăia, 
Nu mă las, nu mă las, nu mă las. 
Nu mă las de legea mea11.

Publicul impacient și emoționat de 
protestarea energică și resolută a lui 
Brancoveanul, care la intonarea a patra 
a cuvintelor „nu mă las** a culminat pe 
/-ul înalt al baritonului, — nu s’a mai pu
tut rețină, ci, ca electrisat de un curent 
iresistibil, a erupt în strigăte frenetice!

După acestea corul a încheiat cu un 
■allegro agitat, enarând acțiunea, cum au 
prins pe cel mai frumos dintre fiii lui Bran
coveanul și i-au retezat capul. — Și cu 

acesta totodată se încheie și partea primă a 
baladei. Dorind dorim, ca cât mai curând 
întregă acdstă baladă a d-lui Mureșianu, 
minunată, ca atare, și minunată ca com
posite, să fie esecutată în public, căci 
este operă de valore musicală-artistică, care 
or! când se pdte bucura de cel mai mare 
efect.

Despre „balul filantropic" ținut în 
aceeași di vă voiu raporta amănunțit în 
scrisdrea mea următore.

Driora.SOIRILE DUEL
— 8 (21) Februarie.

Greva din Triest, precum și tulbu
rările întâmplate acolo au început a-se li
niști.- In camera austriacă socialiștii au 
presentat o propunere ca guvernul să ri
dice de urgență măsurile escepționale ce 
a ordonat. Ministru-președinte Kdrber a 
cerut respingerea urgenței. Camera a res
pins propunerea socialiștilor. Din cercetă
rile urmate începe a-se dovedi, că greva 
și mișcarea provocată n’ar fi pornit dela 
partidul lucrătorilor, ci dela alți indivizi 
pe ale căror urine se află autoritățile.

Cutremurul din Semacha. Detaliele 
ce încep a sosi de pe locul catastrofei 
din Caucazia arată, că un vulcan a erupt 
la Semacha și că activitatea lui este îns- 
păimântătore. Nenorocirea a făcut, ca pe 
locul unde s’a produs prima deschidătură 
se fie tocmai partea orașului ocupat de 
școli, cari au fost înghițite cu copii și pro
fesori cu tot.

Apostrofare deplasiuă. Este curios 
lucru, cum sciu Jidovii să se amestece în 
tote mișcările populare, unde de obiceiti 
fac pe advocații nechemați ai celor asu
priți. In urma tulburărilor dela Triest, se 
scie, că soldații pentru a-și apăra vieța și 
pentru a susține ordinea, au făcut us de 
arme, în urma căreia au cădut multi morți, 
er alții au fost vulnerați. E de regretat, 
că s’au întâmplat acestea, der forța ma
joră a dictat se se procedeze așa. Acum 
ce se vedi? Deputatul jidov Dr. Ellenbo- 
gen din Viena, își procură o pălărie a unei 
victime cădute de gldnțele soldaților. Pă
lăria era ciuruită de glonțe, er de căptu- 
șală erau lipite părți din creerii nenoroci
tului. Cu acestă pălărie în mână se pre- 
sentă jupânul în Reichsrath și ridicându-o 
în sus declamă: „Etă, d-le ministru-preșe
dinte, acesta este trofeul de biruință a loc
țiitorului d-vostră delaTriest!**

Picanterie șovinistâ. Foile din Bu
dapesta au „reprodus1* în 7 Febr. un pre
tins articol din „Berliner Borsen Courier", 
care ocupându-se de abordarea cestiunei 
de naționalități în dieta din Budapesta, 
era favorabil pentru politica șovinistă. 
„Patrioții" au luat act cu mare satisfacție 
de acestă „voce imparțială**. Când colo 
ce să vedi?! Articolul din cestiune a apă
rut în „Berliner Borsen Courier** de abia 
în 9 Febr., va să dică cu 2 dile mai târ- 
diu, decât a fost „reprodus** în foile pes- 
tane și cu indicația, că a primit articolul 
din Budapesta și că nu consimte cu es- 
punerile conținute în articol, ci din con
tră condamnă politica prin care Maghiarii 
se isolăză de lumea cultă. Etă deci ade
vărata „voce imparțială**! Foile unguresc! 
tac înfundate.

Aniversarea lui Lenaii. Niculae 
Niembsch nobil de Strehlenau, cunoscut 
în literatura germană sub numele pres
curtat de Niculae Lenau. s’a născut în 
comuna Ciatad în Torontal. La vară, în 
15 August, se împlinesc o sută de ani 
dela nascerea nenorocitului poet, care a 
murit în casa de nebuni. Comuna Ciatad 
are de gând să facă mari serbări cu 
acestă ocasiune și constituindu-se un co
mitet, s’a lansat idea de a-i ridica în co
muna sa natală un monument (un obelisc 
cu portretul poetului în relief). Comitetul 
speră, că ideia acesta va fi primită cu 
bunăvoință și de cercurile conducătore 
maghiare și de pressa maghiară, căci deși 
Lenau a scris în limba germană, el a cân

tat multe subiecte din Ungaria pe un timp, 
când străinătatea avea informații defectu- 
dse despre acestă țeră.

Potențarea iuțiinei la trenurile ac
celerate. Cu 1 Maiu în ordinea mersului 
trenurilor se vor face schimbări radicale 
mai ales pe liniile principale ale C. F. U. 
Aceste schimbări vor fi introduse din 
causa urcării celerității trenurilor acce
lerate, care pănă acuma era de 60 chm. 
pe oră. Dela 1 Maiu trenurile accelerate 
vor merge 80 chim, pe oră.

Cadavru) unui copil. Gh. Ardeleanu 
jun. se ocupa cu pescuitul în Olt între 
comunele Belin și Hidig. In loc de pesce 
însă a pescuit cadavrul unui copil de țîță 
înfășurat în scutece. Ardeleanu speriat de 
acest resultat neașteptat al pescuitului, a 
lăsat vîrșă și tot la fața locului și a fugit 
în sat, unde a făcut arătare despre cele 
întâmplate. La autopsie s’a constatat, că 
era fetiță și că înainte de a fi fost arun
cată în Olt, a fost sugrumată. S’a pornit 
cercetare pentru descoperirea mamei cri
minale.

Dramă familiară. Soția advocatului 
comunal Teodor Held din Viena era di
vorțată de bărbat. La tribunal s’a judecat, 
ca o copilă de 4 ani a soților divorțați 
se fie întreținută de tatăl, er mama să o 
visiteze numai din când în când. Alaltă- 
eri, când mama era tocmai la visită, scose 
din buzunar un revolver și-și împușcă co
pila și apoi îndreptă revolverul asupra sa, 
împușcându-se.

Funcționar de percepție dispărut. 
Foia oficială din Budapesta, în numărul 
seu dela 19 Februarie, publică următdrele: 
Tornya Lâszlo funcționar la percepția din 
Făgăraș dela 2 Februarie a dispărut, fără 
să se scie unde. Este somat deci Tornya 
Lâszlo, care petrece în locuri necunoscute, 
ca dela publicarea acestei somații în 3 
(file să se presente la percepția din Fă
găraș spre a-și relua serviciul, în cas con
trar va fi considerat ca demisionat. Brașov 
13 Februarie.. 1902. Direcția financiară r. u.

Porta și patriarchul ecumenic.
Din Constantinopol se scrie diarului 

„Temps'* din Paris:
Se pare, că prin întârzierea, ce o 

manifestă Porta întru darea firmanului de 
învestitură pentru noul patriarch ecume
nic, cestiunea privilegiilor acordate ab an- 
tiquo bisericei din Phanar, va reveni pe 
tapet.

Este obiceiu, că la fie-care nouă ale
gere’ de patriarch firmanul, ce i-se dă, 
enumera privilegiile, pe cari le păzesce: 
afaceri de căsătorii, de succesiuni, de di
vorțuri, de școle, de arestări și judecări 
de preoți etc. Se dice, că întârzierea, de 
astă-dată, ar fi motivată prin intențiunea 
Porții, de a nu mai face mențiune de a- 
ceste privilegii în firman și de a ave prin 
urmare mânile libere pentru a pute călca 
în picidre, la nevoie, drepturile bisericei.

In adevăr nu se pdte esplica altfel, 
cum se face, că de 8 luni de când patriarchul 
actual Ioachim III. a fost ales (7 Iunie 
1901) încă tot nu și-a primit firmanul. In 
tot cașul coincidența cu celea ce s’au în
tâmplat la. 1883 este surprindetdre. Atunci 
același mare-vizir, Said pașa era la pu
tere și același patriarch, Ioachim III, era 
pe tronul ecumenic. Atunci, pa și acum 
Porta voia să retragă bisericei privilegiile 
și Ioachim dându-și în urma acesteia di- 
misia, patriarchatul a fost vacant timp de 
10 luni. Sultanul . voind apoi a menține 
statu quo ante, fu ales Ioachim IV. în 
Octomvrie 1884.

Șese ani mai târdiu fu promulgată 
o iradea, care autoriseză Porta a acorda 
berate la trei episcopl bulgari din Mace
donia, în Ueskub, Ochrida și Luprulu. 
Acesta era ceva contrar drepturilor bise
ricei ecumenice. Patriarchul își dădu di- 
misia; sultanul refusâ să o primescă. Des
perând. de a pute obține satisfacție, pa
triarchul pe la sfîrșitul lui Noemvrie 1890 
ordonă închiderea bisericilor în tot impe
riul și interdise sunarea clopotelor. Cașul 
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era grav; sărbătorile de sfîrșitul anului se 
apropiau; era de temut, că se vor face 
disordini. Sultanul insista, ca patriarchul 
să dea ordin de a se redeschide bisericile. 
Patriarchul consimți și la începutul anului 
următor totul era resolvit spre satisface
rea sfântului sinod.

Aceste tentative de a suprima privi
legiile n’au fost fericite pănă acuma, dre 
să aibă Pdrta cuvinte a crede, că acuma 
va reuși mai ușor?

Este cu putință, der în tot cașul și-a 
ales rău momentul de a reînvia cestiuni 
religiose în momentul, când totă atențiu
nea sa ar trebui să fiă îndreptată asupra 
situațiunei economice și financiare.

Răsboiul din Africa-de-Sud.
Agenția „Retder“ primesce din Heil

bronn scirea, că trupele lui Delisle și Fans
hawe au atacat la 16 Februarie n. lângă 
Trommel o trupă mai mare a lui Dewett. 
Englesii au prins 10 Buri și au luat un 
heliograf. Dewett, cu tot atacul Englesilor. 
n’a putut fi biruit și i-a succes din nou să 
scape din mânile lor.

*
Etă amănuntele asupra sforțărei co

losale făcute de generalul lord Kitchener 
spre a prinde pe Dewett.

In noptea de 6 Februarie st. n., tru
pele englese s’au întins pe o linie de-o 
lungime de necredut, de 91 kilometri. 
Garnisonele block-hauselor au fost întă
rite. Patru colone manevrau la spatele 
block-hauselor, la Nord și la Sud. Incu- 
rend, linia neîntreruptă de trupe a fost 
redusă la lungimea de 50 kilometri.

Atunci începh un foc așa de viu, în
cât s’ar fi putut fiice, că o mare pădure 
ardea. Pe linia ferată, trenurile cuirasate 
iluminau terenul cu puternice proiectare 
electrice. Trupele englese, entusiasmate, 
manevrau cu ardore, căci lordul Kitche
ner în persdnă dirigia operațiunile și scia, 
că Dewett și Steyn se aflau printre Buri.

Dewett adună trupele, ținii un con
siliu. Puțin după aceea fură văduți Burii 
plecând în trei direcțiuni. Dewett mergea 
spre Lindley, un alt corp spre Heilbron 
și al treilea spre Louvonstreel.

Primul grup bur, care ajunsese linia 
trupelor englese, fii acel comandat de Van 
Collero, compus din o sută de omeni. 
Grupul trecu prin retrograda luiRawlison 
strigând: Șarjați burgheri! înainte!

Alți Buri în mare număr se aplecau 
pe șelele lor, biciuind caii sub un foc te
ribil. Treceau astfel în grupuri ca săgeta, 
fără să se potă distinge de erau omeni, 
său cai. A doua di dimineța pe câmpul de 
luptă s’au găsit boi și cai uciși, dăr puțini 
omeni.

ULTIME SCIRL
Sofia 20 Februarie. In 2 Martie 

se vor face alegerile pentru Sobra- 
nie. Mișcarea electorală a luat pro
porții mari. Bate la ochi, că tote 
partidele accentueză alipirea de Ru
sia. Partidul ruso fiii lor va fi bine 
representat în noua cameră.

Madrid, 20 Februarie. Greva și 
turburările continuă în B a r c e 1 o n a. 
Greviștii au ridicat baricade în di
ferite părți ale orașului. In luptele 
de stradă 10 dmeni au fost omorîți, 
50 răniți și peste 180 arestați. In 
19 sera pușcăturile se aucjiau în con
ținu pe strade. In Madrid s’a oprit 
venejarea de Ziare. „Crucea roșie*4 a 
primit ordin se stea gata de plecare. 
Sunt temeri, că greva va isbucni și 
în Saragossa, și că în curend Spa 
nia întregă va fi subminată de tur
burători.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Oela „Tipografia A. Mureșianu“ 
dini 33ra^«v, 

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

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

„SIL VANI A“ institut ie credit și economii în ȘIMLEU.

CONVOCARE
Săpătorul de bani, comediă în trei 

acte, localisată de A. f-op". Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vr£u să jdce teatrul 
Prețul 24 b. . . . (prin postă 28 b.)

Vieța după mărte, său nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor trecătore, 
de 1. P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Cu 
posta cor. 1.10).

Dracul, novelă de V. R. / ttiiceseu. 
Are tendința de-a combate credința de
șartă. Prețul 20 b. (cu porto 25 b.)

Lira Bihorului, o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antrniu 
Pop. Prețul 40 b. . . (cu porto 46 b.)

Părintele Nicolae, schiță din vidța 
.preoților de (r. Sioiu.Pr. 60 b. —6 b.porto.)

Poesii de V. R. Buticescu. Prețul era 
la început 2 cor. 40 b., acum numai cor. 
1.20 (eu posta cor. 1.40)

Suspin și zimbire, poesii și prosă 
de A. Pop. Prețul 80 o. (cu porto 86 b.)

^OmuP, noțiuni din anatomie și fi- 
siologie și reguli igienice pentru conser 
vnrea sănătăiii și a corpului omenesc d* 
George Căianu înv. Acăsta carte servesce 
ca manual pentru anul al iV-lea al șcblei 
pop., pentru șcălele de repetiția și pentru 
poporul nostru. Prețul 50 bani (pl. 5 b. por.)

Instrucțiuni populare despre da- 
torințele și drepturile purtătorului de dare 
edate de Wilhelm Niemandz. AcMstă carte 
e un îndreptar de o trebuință nespus de 
mare pentru to.țl oâțl au afaceri cu dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

Cartea Ilustrată pentru oopii și copile 
de George Simu. Acostă broșură conține 
istoridre și poesii morale spre escirarea 
gustului de cet t la copii. Prețul 50 bani 
(+ 56 b. p.)

Bocete ad că Cântări la morțl, adu- 
nate de i. Pop-Relei,anul. Prețul 80 bani- 
(+ 10 b. P.)

Nu rne uita! Oolecțiune de versuri 
pentru omisiuni funebrall. Aranjată prin 
N. F. Neoruți't. Ediț. IV. Prețul 50 bani. 
(+ 5 b. p.)

Trandafiri și Viorile Poesii poporale 
r-ulese și ordinat* de 1< a > Pop-R teganul. 
Ediț. III Prețul redus 60 bani (-)- IO b. p.

Versuri ds dor, adunate din poeții >0- 
mân) de A. Prețul 50 bani (-|- 5 b. p.)

Doi prinși în cursă, comediă ntr’un 
act de A. Kellner loealnatâ He I. Em. Bo- 
banc . Prețui 24 bani (-]- 3 b porto).

Domnii acționari ai institutului de credit și de economii „SILVANIA“, societate pe acțiuni, în vir
tutea § lui 29 din statute se învită la a

erAiaară,
care se va țină în Șiinleiil-Silvaniei la 24 Martie st. n. 1902, înainte de am£di la 10 6re în locali
tatea institutului.

CI
aai I

CHoieotele pu.se le- ordinea c3_ilei sunt:
J. Raportul anual al Direcțiune’..
2. Raportul comitetului de revisiune asupra computului anual, al bilanțului și a propune

rilor pentru împărțirea profitului.
3. Stabilirea bilanțului anual și fixarea dividendelor.
4. Determinarea scopului spre care este a se întrebuința suma provecju.tă în § ul 99 p. f.
5. Alegerea unui membru în Direcțiune cu mandat de 4 ani.
6. Fixarea prețului marcelor de presență.
7. Esmiterea alor 3 membrii pentru verificarea procesului verbal.

Se atrage atențiunea domnilor acționari la disposițiunea §-lui 28 din statute, în sensul căruia „la 
adunai ea generală au vot numai acei acționari, cari cu cel puțin jumătate de an mai înainte sunt trecuțl în 
registrul acționarilor și ca atari cel puțin cu una c]i înainte de adunarea generală la direcțiunea institutului 
seu la locuri desemnate prin direcțiune au depus acțiunile sale eventual și documentele de plenipotențiă. 
Acțiunile depuse în locuri desemnate prin direcțiune se vor lua în considerare numai încât reversalul despre 
depunerea acelora cu una 4* raal ’nainte de adunarea generală s’au depus la direcțiunea institutului“.

Pentru depunerea, respective primirea acțiunilor și a documentelor de plenipotență pentru acest an 
s’a desemnat, respective au fost rugați, institutele „Albina“ în Sibiiu, „Sătmăreana“ în Seini, .,Selă- 
giana.“ în Jibou, Capitulai gr. cat. român din Oradea-mare și dd. Vasiliu Patcasiu în Hotoan și Florian 
Cocianu in Gehul-Silvaniei.

Acțiunile, documentele de plenipotență și reversalele despre depunerea acțiunilor la locurile mai sus 
desemnate sunt a se presenta la institut pănă în 23 Martie st. n. 4 ăre după amăcjl.

Iț> 1 m leul-Silvamei, in 11 F ebiuarie 1902. 2 u

C o n t “'a.

Cursul la bursa din. Viena.
Din 20 Februarie n. 1902

Renta ung. de aur 4°/0...................
Renta de corone ung. 4% . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/o0/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2<’/0- 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii...................
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta de argint ausțr......................
Renta de hârtie austr......................
Renta de aur austr...........................
Losurî din 1860.................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 715.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 696.75 
Napoleondorî..................................... 19.05
Mărci imperiale germane . . . .117.27’/2
London vista............................. 239.85
Paris vista..........................................95.40
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.75
Note italiene................................. 93 05

120.15
b4 —

120 10
100.75 
120.—
96.65
96 —

187.—
Ic6.—
101.60
101.45
120.90
151.10

16 36

Cursul pieței Brașov.
Din 21 Februarie n. 1902.

Bancnota rom. Cump> 18.94 Vend. 18.98
Argint român. )> 18.80 7? 18.84
Napoleond’orl. n 19.- 71 19.04
Galbeni n 11.34 77 11.40
Ruble R sescl 7) 127.— 71 128.—
Mărci germane n 58.50 n —.—
Lire turcesc! 10.72 71 —.—
Scris.fonc.Albina 5% 100.— n 101.-

ACTIVE: Corăne f. PASSIVE: Corone f.

Cassa în numerar . ................................... 8943 63 Capital social................................................... 300,000 —
Cambii de bancă escontate ..... 1.354,204 60 Fondul de reservă........................................ 191 144 82
Cont curent................................................... 341J 99 83 Fondul de pensiune........................................ 16,759 92
împrumuturi pe hi potecă............................ 362 043 201 Fondul special de reservă....................... 2,241 42

„ „ obligațiuni....................... 17,302 74 Fondul cultural ........................................ 1,335 36
„ „ amanete............................. 4,522 7 9 Depuneri pentru fructificare . . . . ' . 1.076.81 I 28

Efecte .................................. ; . . . 31,002 Cambii de bancă reeșcontate .... 663 345 31
Efectele fondului de reBervă....................... 3.060 Interese transitore anticipate .... 23,342 04

„ „ „ pensiune .... 7.64> — Dividende neridicate.................................. 837 —
„ „ cultural............................ . 612 — Depuneri la cassă........................................ 11,005 52

Realități.............................................................. 148,000 — Diverse conturi creditore............................ 2 909 68
Bon în Giro-Cont și la alte bând . . 6 608 50 Profit curat. ,.............................................. 53,695 60
Mobiliar.............................................3177'76

„ după amortis. de 10°/0 177 76 3,000 —
Interese de reescompt anticipate . 6,943 06
Avansuri......................................................... 6 371 70
Diverse conturi debitore....................... 42.065 90

2.343,427j95
I

2.343.427 95

Contul Fiofît șî Peideii.

Șimleu, 31 Decemvrie 1901.

E Ș I R I: Corone f. î N T R Ă R I: Corăne f.

In terese: Interes e:
n pentru depuneri n del a cambii de

spre fructificare . 59683 79 bancă escompt. 124 15J 48
17 pentiu reescompt. ‘ 0983 38 120,667 17

57 credite de cont-
S p e s e curent . 29,875-58

salare, maree de pre- !7 dela credite pe
sență și relut de cortel 20337 72 hipotecă . 27,549-45

n tipărituri, porto, lu- dela credite pe obli-
minat și alte spese. 9067-38 29,405 10 gațiune . 1,413 21

Dare: de cred, pe amanete 262 27
directă ....................... 11149-68 dela credite pe efecte 1,965-—

n după inter, de depun. 6067 24 17.216 92 n de întârziere . . 6,466 70 191.683 69
Amortisare din mobiliar . • • • • 177 76 Provisiuni și diverse 27,303 oe
Profit curat ............................. 53,695 60 Chirie și a ren 4l....................... 2,175 80

221.162 55 221,162 55

Andrei Cosma m. p., loan P. Lazar m. p.,
director-esecutiv. prim contabil.

W 5 K ffi <1 T I U A JE A :
George. Pon de Bases ci m. p., Artemiu Sarkadi m. p., Alimpiu Barbolvvtciu m. p., T)r. George Pap m. p.y 

președinte.
leodor Pap m p , Michael Bnhățiel m p., loan Angyal m. p., Augustin Marcus m. p., Augustin Vicaș m. p. 

Acest bdanț confrontându-se cu registrele principale și ausiliare s’a aflat în totă ordinea și esact. : 
Șimleu, la 11 Februarie 1902.

membrii cernitei asini <le revisiune:
Teodor Kbvâri m. p ' Demeirin Sticiu m. p Alesandru Sima m. p. Aurel Orian m. p. Va sile Papp m. p. 

președinte.

Tipografia A. Mureșiauu, ffiașov.


