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Idea de stat.
(rt) Ministrul-președinte Szell a 

dat, cu gura sa autorisată, Joia tre
cută în parlament definițiunea ideei 
de stat maghiar.

Nu seim, decă vr’un autor de 
stilistică va lua acesta definițiune 
drept model, căci fiind o defiuițiune 
circumscrisă, sufere de multe nea
junsuri.

Iu cursul vorbirei sale a bine
voit a arunca și „indivizilor" de altă 
limbă din acest stat, nisce fărmă- 
turi de grație, cari se le servescă 
drept mângăiare, decă 6e vor fi spă- 
riet prea tare de definiți unea minis- 
trului-președinte, care culmineză în 
proclamarea „asimilării4.

Fărmăturile cădute de pe masa 
celui bogat, sunt asigurarea, că d-1 
președinte al consiliulu de miniștri 
declară, că respecteză interesele în
dreptățite de limbă, rassă, obiceiuri 
ale naționalităților.

Cum este de a se înțelege acestă 
respectare, când în aceeași răsuflare 
se proclamă caracterul maghiar al 
tuturor instituțiilor statului, este greu 
de esplicat.

Cu tot dreptul trebue se credem 
așa-der, că definiția d-lui Szell nu 
este definitivă, de vreme ce este prea 
încărcată cu adaosuri, cari admit di
ferite interpretări, un lucru, care a 
pus în nedumerire și pe alți compa
triot! nemaghiari, cum se vede din- 
tr’un articol al organului săsesc dela 
Sibiiu, reprodus la alt loc al foiei 
nostre.

Până una alta, noi luăm asupra 
nostră sarcina, nu de a da defîni- 
țiunea ideii de stat, der a arăta din 
unele fapte recente, cum se reflec- 
teză definițiunile dela Budapesta ale 
acestei idei în creerii și acțiunile șe
filor de administrație din unele co
mitate locuite de naționalități.

S’a ridicat colțul în timpul din 

urmă de pe abușurile administrative 
din comitatul Torontal.

O comisiune, sub conducerea 
unui consilier ministerial, a procedat 
la o anchetă în acel comitat și ins
pectând opt-cțeci de funcționari, pe 
patru-4ecl și unu din acești opt-deci 
i-a găsit culpabili și i-a tras în cer
cetare disciplinară.

Comitatul acesta este un comi
tat locuit de naționalități, unde abu- 
surile administrative își au trecutul 
lor istoric.

Ceea-ce s’a petrecut în acest 
comitat, sub fișpanul Ronay, care a 
fost silit se-șl dea dimisia, n’a fost 
decât o continuare a celor petrecute 
sub antecesorul său, fișpanul Her
tel endy.

Hertelendy era pe vremea lui 
Tisza cel mai aprig luptător al ideii 
de stat. O mulțime de „comploturi" 
a descoperit acest bărbat providen
țial din acele vremuri, contra ideii 
de stat.

Pretinsele agitațiuni ale stafiei 
cunoscute sub numele de „Omladina" 
de care „arrectores pilorum" ai tutu
ror „patrioților" întrau în acțiune 
făcendu-le părul măciucă, cine altul 
le-a dat de gol, decât fișpanul cu 
mâna de fer al comitatului Toron- 
ta.l, d-1 Hertelendy?

Și cu tbtă1 „agitația de soboli" 
a naționalităților din acel comitat,— 
de unde se alegeau deputății cei 
mai strașnici guvernamentali, decât 
din comitatul Torontal?

O cetă întregă de funcționari 
administrativi stăteau la disposiția 
fișpanului, cari îi făceau servicii de 
agenți electorali, aduceed la urnă, 
în rendurl strinse votanțl guverna
mentali, pentru salvarea ideei de 
stat.

Ol Hertelendy a ..salvat" în atâ
tea rendurl acestă ideie, și ca den
sul vor fi fost și vor fi încă mulțl 
salvatori în țăra acesta.

In schimb înse numitul fișpan 

pentru serviciile electorale ale sub
alternilor săi, servicii aduse pe al
tarul salvărei de nisce pericole ima
ginare a ideii de stat, trebuia la rân
dul seu se închidă ochii, se le lase 
mână liberă. în afacerile lor oficiale 
și în acest mod s’au introdus abu- 
surile în administrație.

Ceea-ce s’a descoperit acuma în 
comitatul Torontal, n’a fost decât o 
tristă moștenire de pe vremea, când 
cârmuia țâra vestitul Tisza și când 
sateliții lui lucrau din răsputeri—se 
înțelege tot în numele ideei de' stat 
— la strivirea naționalităților.

Istoria ne arată, că de multe 
ori în numele unei idei greșite s’au 
făcut nedreptăți, cari s’au resbunat 
mai târc|iu. Și când cetim ajl cele 
ce s’au petrecut atunci, cu mirare 
ne întrebăm, cum de omenii, cari stă
teau în serviciul acelei idei, nu și-au 
dat sămă, că ideia lor este chime- 
rică, er mijlocele întrebuințate spre 
ajungerea ei imorale?

Și n’ar trebui să ne mirăm așa 
tare, căci istoria se repetă de atâ
tea ori. O semă de omeni însă nu 
învață din esperiențele trecutului.

Și cum s’ar și pute cere dela 
asemenea omeni să învețe din cele 
ce s’au petrecut de mult, când ei 
nu pot învăța nici din evenimentele, 
ce se petrec aeji și cari le dau cu 
degetele în ochi?

Nu cu definiții, fie acelea bune 
seu rele, se asigură progresul și fe
ricirea țărilor și poporelor, ci cu 
cumpănirea adevăratelor interese ale 
acelor popore și cu stîrpirea imora-i 
lității.

Acesta ar trebui să fie ținta, ce
lor, cari sunt puși să cârmuiască !

Revisuirea legii naționalităților, i 
„Pol. Ert.“ publică următorul comunicat:

„Unele din vorbirile rostite în cursul 
desbaterei generale budgetare, mai ales 
cuvântările lui Rakosi și Pichler, n’au prea 
causat momente plăcute deputaților na

ționaliști. Așa se pare, că sub efectul pro
dus de vorbirile rostite în parlament, s’a 
pornit mișcarea — despre care ni-se co
munică din Brașov — printre Maghiarii 
ardeleni, cari trăiesc printre Sași, miș
care ce țintesce la revisuirea art. de 
lege 44 din 1868. Cât mai curând se va 
trimite dietei o adresă provedută cu nu
mărase iscălituri, în care se va cere revi
suirea radicală a numitei legi, care garan- 
teză naționalităților față cu noi (Maghiarii) 
privilegii (!) periculose. Cu presentarea adre
sei va fi însărcinat unul din deputății, cari 
în decursul desbaterei budgetare au luat 
în apărare interesele nostre (maghiare)".

Mai anțărț o făcură Secuii din Trei- 
scaune, acum se pare că mișcarea acesta 
au pus’o la cale chiar Maghiarii din Bra
șov!, căci de aici i-s’a trimis oficiosului 
unguresc prima veste despre ea. Nu de 
mult organul kossuthiștilor se lăuda, că 
însuși partidul 48-ist va lua în mâna sa 
causa revisuirei. Se prea pdte deci, ca 
atacul în contra nenorocitei legi dela 1868 
se fie combinat din tote părțile și nu 
ne-am mira de loc, decă mâne poimâne 
vr’un oficios de-al vătafului șoviniștilor, 
Szell, ar vesti lumii și țării, că guvernul 
crede sosit timpul de a desființa și de 
jure legea, de facto și așa fiind desființată 
prin aceea, că nu se esecută.

Congresul catolic unguresc a în
cheiat în ședința sa de Vineri și desba- 
terea pe paragrafi. Printr’asta congresul a 
satisfăcut ordinului dat de patronul su
prem (Corona) de a schimba, conform îm
prejurărilor actuale, elaboratul dela 1871. 
Congresul a fost convocat, precum seim, 
în 1895 și se constituise pe la finea anu
lui 1897. El s’a și întrunit, der altă is
pravă n’a făcut, decât să alegă o comi
siune de 27, care să se ocupe cu elabora
rea noului proiect. Președintele acestei 
comisiuni a fost contele luliu Szapary. 
Comisiunea de 27 a ales o subcomisiune 
de 9 pentru a pregăti lucrările, pe basa 
cărora în 1901 comisiunea cea mare a re
dactat proiectul. La 1900 congresul a pri-
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O legendă ungurescă spune, că nu
mele orașului Deșiu se derivă de acolo, că 
Ungurii, când au venit din Scythia și au 
sosit la acest loc, au strigat de trei ori 
„Deusu, adică D-deule!

Acestă legendă este eternisată într’o 
inscripție de la 1578, săpată în piatră și 
aplicată pe frontispiciul unui paraclis, ce 
se află în acest oraș, și tot aici se află și 
o piatră lungă, pe care după legendă, ar 
fi ședut cei 7 duci unguri, ținend sfat 
asupra cucerirel „Ungariei."

E de prisos se mai accentuez, că le
genda acesta n’are nici o urmă de vero
similitate istorică. Orașul Deșiu este înteme
iat mult mai târdiu și d-1 Rethy îi aduce 
numele în legătură cu un nume de perso- 
nă, Derzs seu Dezso din epoca arpadiană.

Astădi orașul Deșiă numără aprope 
9000 locuitori, dintre cari 4500 Unguri, 
2300 Români și vr’o 2000 Jidovi.

Acești din urmă s’au sporit enorm în 
timpul mai nou prin invasiune din Galiția 
La gara din Deșiu îți ofere la sosirea tre
nurilor un aspect îngrozitor furnicarul de 
jidovi cu căciuli blănite și halaturi. Viito
rii diriguitori ai sorții poporului și mo- 
nopolisatori ai întregei vieți economice din 
acestă țeră!

Capitală a unui comitat cu o popu
lație de aprope 80% românescă, *) orașul 
Deșiă este un centru cultural unguresc.

Aici se unesc și liniile de comunicație 
ale comitatului, care pe o distanță de 140 
chil, este traversat de calea ferată nu
mită de pe „Valea Someșului," construită 
înainte cu 20 de ani la inițiativa faimosu
lui „om de fer" Banffy, care înainte de a 
fi ajuns la cârma țării a cârmuit ca fișpan 
mulți ani comitatul Solnoc-Dăbâca, format 
din fostul comitat al Solnocului inferior, 
al Dăbâcei și dintr’o parte a fostului Chi- 
oar și care numără peste doue sute de mii 
de locuitori, împărțiți în 319 comune.

Numirea Solnoc-Dăbâca este numire 
I slavă. Solnoc (Solnic, Slănic-deposit de 
i-------------

*) în funcțiunile administrative, de justiție, 
, financiare etc. Românii sunt representațl cu 5°/0-

sare) se aduce în legătură cu Ocnele ce 
se exploateză în apropierea Deșului (ocna 
Deșului) și de unde în timpurile mai vechi 
se transporta sarea pe Someș și Tisa până 
la orașul Solnoc, unde era un deposit de 
sare, dela care și-a luat și acel oraș nu
mele. Dăb'âca pare a se deriva de la cu
vântul slav „dluboku“=adencime, complex 
de 'văi seu costă de deal.

Comitat sărac este comitatul nostru, 
care nu exporteză aprdpe nimic. D6r de 
când cu calea ferată de s’a mai ridicat 
mișcarea comercială cu exportul de lemne, 
cărbuni (mangal), doge. Se mai exporteză 
câte-va (jeci de vagdne de prune și mere 
și câteva sute de vagdne de ouă.

Din cele 857.280 jugăre catastrale, 
(5149 chl.). cât face teritoriul comitatului, 
94.868 de jugăre se semănă cu mălaiu seu 
porumb (produce 7.46 chgr. de jugăr), 46.196 
cu grâu (produce 5.83 chgr), 11.256 cu să- 
cară (produce 6.81), 4.102 cu trifoiu (luhără) 
2.773 cu orz, 2,479 cu cânepă, 20,382 de 
jugăre ogrădi, 115.489 fenațe, 89.582 pă
șune, 2.067 vii, 259.435 pădure.

în privința vitelor cornute proporția 
pare a fi mai favorabilă, căci în total se 

| află în comitat peste opt-deci de mii de 

vite, venind 374 de vite la 1000 de locui
tori, pe când în alte țări proporția este 
următdre: Germania 355, Austria 345, Fran- 
cia 317, comitatul Neutra (Ungaria) 313 
vite. Oi se vin 725 la 1000 de locuitori, 
er găini 1000 la 1000, va să dică fiecare 
locuitor își are găina sa, ceea ce cores
punde stării ideale contemplate de nu sciu 
care rege francez, care spunea, că dorința 
lui este, ca fie-care cetățen să aibă Du
mineca găina sa în dlă.

La Deșiu se unesc cele două Someșuri, 
cel mare care, isvoresce din munții Rodnei 
și cel mic care, isvoresce din munții Gilă- 
ului. Noi ne continuăm drumul de aci îna
inte pe malul drept al Someșului unit.

* 
$ *

In compartiment ajunseiâ cu un preot 
cunoscut.

Preotul era îmbrăcat cu un palton 
negru, lung pănă la glesne și făcut dintr’o 
stofă alăsă. Era nou nouț, par’că acuma 
l’a scos dela vr’un croitor din Deșiij.

— Te-ai înoit, precum văd, părinte. 
Să-l porți sănătos.

— Mi-am făcut și eu un „căput" ma 
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mit de basă a desbaterilor elaboratul co- 
misiunei de 27, însă pentru-ca lucrurile se 
aibă un resultat mai positiv, s’a fost pri
mit propunerea, ca comisiunea se discute 
cestiunile controverse cu episcopii și cu 
ministrul de culte. După-ce s’a făcut și 
acesta, congresul fu din nou convocat și 
a desbătut atât în general, cât și în spe
cial proiectul, primindu-1 cu modificări. In 
10 Martie se va face a treia cetire a pro
iectului și apoi — după inforraațiunile 
foilor maghiare — va fi trimis Maj. Sale 
spre sancționare.

Maghiarisarea numelor de loca
lități. „Pol. Ert.“ scrie: „La locurile com
petente se face tot posibilul pentru In
troducerea cât mai grabnică a legii des
pre maghiarisarea numelor de localități, 
lucru, care din punctul de vedere ce avem 
noi (Maghiarii) față cu naționalitățile, nu 
e de puțină importanță. Ambele camere 
ale legislativei au primit proiectul, corona 
l’a sancționat, er decă cu tdte silințele 
guvernul n’a putut introduce legea, causa 
este, că comisiunea alesă lucreză încă 
materialul necesar ordonanței prin care se 
va introduce legea. Lucrările se apropie 
de sfîrșit și astfel timpul întroducerei le- 
gei nu mai e departe".

Crearea de regimente noue. Prin 
cercurile militare s’a calportat deja mai 
de mult faima despre sporirea numărului 
regimentelor în armata comună. „Magyar- 
orszag" află acum, că se vor crea 40 de 
regimente noue, așa că în loc de 4 bata- 
lione regimentul va ave pe viitor numai 
3 batalione. Gestiunea acesta se va dis
cuta în delegațiunile din ăst-an.

Ajutorul de stat în DiecesaLu- 
goșului. — La propunerea Ordinariatului 
din Lugoș ministeriul de culte, pentru 
îmbunătățirea sorții materiale a preoților 
mai slab dotați ai acestei diecese, a asig
nat pe an. 1901 considerabila sumă de 
38,168 cor, care sumă s’a împărțit, ca și 
în anii trecuți, cu puține escepțiuni con
form propunerii acelui Ordinariat, așa 
încât preoților moraliști li-s’a întregit 
venitul constatat la conscrierea congruei 
în an. 1896, pană la 600 cor., er teologilor 
sistematici, cari n’au porțiune canonică 
ori sesiune, pănă la 1100 corone, și celor
lalți pănă la 1000. Dintre cei propuși 7 
inși n’au fost ajutorați.

„Ajutorul de stat — dice „Unirea11 
din Blașiu — se va trimite și de astă- 
dată fie-cărui preot prin mandat postai, 
după-ce toți vor trimite la Ordinariat chi
tanțele timbrate, der fără nici o vidimare 
din partea autorităților administrative. 
Din sumele asignate se vor subtrage nu
mai cele 2% prescrise pentru fondurile 
diecesane a preoților deficienți și cel vi- 

duo-orfanal, atât după suma asignată, cât 
și după venitele fasionate la conscrierea 
de congruă. Ast-fel deră cestiunea dota- 
țiunei clerului în acesta Diecesă este 
aprdpe regulată, deși nu chiar în aceeași 
măsură ca a preoțimei acatolice. După-ce 
înse în budgetul anului 1902 pentru aju
torarea clerului catolic s’a luat încă o 
sumă de 100,000 cordne și pdte în anul 
viitor se va lua și mai mult, avem firma 
speranță — continuă numita foie, — că 
Ilustrul archiereu Dr. Radu, care prin 
stăruință neobosită a obținut în acesta 
privință un resultat atât de frumos, va 
esopera în viitorul apropiat suma nece
sară pentru regularea cât mai îrabucură- 
tore a sorții materiale a clerului acestei 
diecese“.

Constatări mângăitâre pentru 
șovinisti.

Nu încape îndoială, că „Budapesli 
Hirlap11, este unul din organele de pressă 
maghiare, cari esprimă și tălmăcesc voința 
și sentimentele celor dela cârma țării. 
Foia acesta — acum de trei ani de când 
Szell e la putere — vorbesce adesea în 
numele guvernului și pururea pentru el. 
De aceea va fi, credem, de interes a face 
cunoscută publicului cetitor interpretarea, 
ce o dă acelei părți din discursul lui Szell, 
în care s’a ocupat cu naționalitățile.

După „Bud. Hirlap" Coloman Szell 
a spus despre naționalități ceea-ce n’a 
spus pănă acum nici unul din premierii 
ungari. Miniștrii-președinți de pănă acum 
spuneau numai atât, că „cetățenii noștri 
de limbă streină" n’au causă de a-se 
plânge, fiind-că statul maghiar le permite 
libera dbsvoltare (1), ba li-o garanteză (!) 
chiar, și că în Ungaria „naționalitățile se 
bucură de libertăți mai mari, decât ori 
în care alt stat din lume".

Foia maghiară încă recunosce, că așa 
ar fi, ea înse află, că „adevărul" nu-i com
plet esprimat, și adauge:

„Adevărul este, că legea de națio
nalitate cuprinde o mare contrazicere, o 
nelogică. Ea enunță, că aici nu se află 
decât o singură națiune politică indivisi- 
bilă: maghiară (ungară), ceea-ce dă statu
lui caracterul politic unitar. Der legea 
concede naționalităților, ca în cadrul au
tonomiei să potă usa liber de limbă streină, 
ca și când statul, seu regimul, care este 
espresiunea puterii de stat, n’ar fi unitar, 
n’ar fi esclusiv național și maghiar. Con
trazicerea acesta a dat ansă la contro
versa, că la noi naționalitățile nu numai 
că au vestit egalitatea lor înaintea legii, 
ci au accentuat și egala îndreptățire na
țională"

Vine acuma Szell Kalman și în câ
teva cuvinte clarifică situațiunea, care șo- 
viniștilor li-se părea turbure, contradice- 
tore și nelogică. Spune adecă d-lui „ma
rele adevăr11, că „egalitatea înaintea legei 
chezășuesce tratare egală fie-căruia, în 

privință limbii înse caracterul maghiar al 
statului nu permite egalitate absohită". 
Cu alte cuvinte: „statul maghiar" nupote 
fi „unitar" și „poliglot11 tot-odată'.

Der s’ar pute se întrebe cineva, că 
în ce stă importanța acestei „clarificări11 
a lui Szell, după-ce naționalitățile pot usa 
și mai departe de limba lor „streină11 și 
folosirea limbei lor pdte să dureze în ele 
„consciința națională streină".

La întrebarea acesta răspunde „Bud. 
Hirlap" dicend:

„Să nu uităm, că Coloman Szell lu
creză la trecerea administrației în mâna sta
tului. Așa seim, că lucrările pregătitdre 
au avansat deja mult. Prin acesta nu se 
sisteză sfera de control și de conlucrare 
a organelor autonome.... Administrația 
înse 'va lua, caracter de stat. Er caracterul 
de stat va aduce la espresiune caracterul 
național maghiar în administrația comita
tului, cercului și a comunei. Atunci apoi 
limba națională maghiară unitară își va, 
împlânta stindardul seu victorios și pe zi
durile administrației de limbă streină. 
Acest orisont l’a deschis înaintea nostră 
declarația lui Coloman Szell despre națio
nalități".

Nu se pdte ceva mai clar și mai ca
tegoric spus. Prin administrația de stat 
Coloman Szell va face ultima spărtură în 
„cetățuia11 legii naționalităților, pentru-ca 
„stindardul victorios" al limbei maghiare 
să fâlfăe vestind „caracterul esclusiv ma
ghiar11 al statului.

Etă de ce am dis, că constatările ce 
le face foia szellistă sunt mângăitore, nu 
se pdte mai mângăitore pentru șoviniștii.

0 voce săsescă despre discursul 
lui Szell.

In numărul său de Duminecă diarul 
„S. D. T.“ din Sibiiu publicând la loc de 
frunte enunciațiunile lui Szell în cestiunea 
naționalităților, face unele observațiuni, 
pe care le credem destul de interesante 
pentru a-le reproduce în estras:

„Cu atât mai mult regretăm — dice 
diarul săsesc între altele — că trebue se 
constatăm, că definițiunea ideii de stat, 
venită dela un loc atât de autoritativ, nu 
ne oferă claritatea dorită. Din punctul de 
vedere săsesc, ea se pdte interpreta în 
două feluri.

Interpretarea optimistă ar fi, când 
am releva ceea-ce a dis ministru-preșe- 
dinte despre națiunea politicesce și nu 
etnice unitară, apoi asigurarea, că nimeni 
nu va fi pus pe a doua linie din causa 
limbei sale materne, mai departe pasagiul 
despre „respectarea tuturor intereselor în
dreptățite de rassă, limbă și moravuri ale 
naționalităților" și în fine declarația cate
gorică a ministrului președinte, că el res- 
pecteză pe Sași și alipirea lor la obiceiu
rile, limba și cultura lor.

Din tote acestea, după numita con

cepție optimistă a ministrului-președinte, 
s’ar pute conclude, că densul în cestiunea 
naționalităților representă politica, ce nu 
trece peste marginile legii de naționalitate 
în detrimentul naționalităților și că nu vru 
se esercite presiune asupra acestora în 
sensul, ca acestea să-și renege naționalita
tea și cultura.

Insă vorbele ministrului-președinte se 
pot interpreta și într’un alt sens, tocmai 
contrar. Szell a declarat, că tdte institu- 
țiunile statului trebue să aibă caracter ma
ghiar și din vorbele lui reiese înclinația de a 
lărgi drepturile statului, prin ce disposi- 
țiile legii de naționalitate s’ar abroga. In 
special este de remarcat tendința de a lua 
și șcdlele în resortul statului, prin ce s’ar 
submina rădăcinile pretinsei libertăți în 
cultivarea limbilor și culturilor nemaghiare. 
Față cu aceste temeri asigurările de mai 
sus nu sunt, decât zahăr pe hapurile 
amare. Aici se mai adaogă și faptul, că 
ministru-președinte declară de îndreptă
țite tendințele de asimilare".

Lacuna principală în discursul lui 
Szell este, după (părerea diarului săsesc 

■că nu și-a precisat posiția față cu legea 
naționalităților. El amintesce, ce e drept, 
la începutul discursului, că în privința le
gii naționalităților sunt anumite „fluctua- 
țiuni", der nu spune, care este părerea 
d-sale. Și totuși ar fi trebuit să o facă 
acesta, dat fiind, că legea naționalităților 
și esecutarea ei este punctul, în care se 
concentreză gravaminele Nemaghiarilor, 
seu cel puțin ale Sașilor.

„Deja asigurarea, de alt-fel de sine 
înțelesă, a ministrului-președinte, că vre 
ca legea naționalităților se se esecute, 
este de ore-care valdre și cu plăcere o 
audim. Cel puțin avem ceva negru pe alb. 
Der noi vrem să seim și mai mult și avem 
dreptul a cere: Ce atitudine va observa 
legislația — întru-cât depinde de guvern 
— față cu acestă lege fundamentală? 
Are de gând să-i respecteze principiile, 
ori are de gând — cura s’a întîmplat deja 
de atâtea-orî pănă acuma—se o desbrace 
încetul cu încetul, așa Zicând în rate, de 
valorea ei și să o scotă din realitate, pu- 
nându-o în archivul istoriei dreptului, în 
care se află deja în parte?

Ministrul-președinte Szell nu s’a sim
țit îndemnat de a lămuri acest punct forte 
important al temei sale: „politica de na
ționalitate". Acesta este, ce regretăm. 
Căci în aceste împrejurări nu ne-am apro
piat nici cu un pas de resolvirea pacinică 
a problemei11.SOIRILE DILEI.

— 18 Februarie, v.

Pentru niaghiarisare. Anul trecut 
(1901) s’au înființat 105 șcdle nouă de 
stat în 85 comune, dintre cari 10 curat

de sărbători, să am ce îmbrăca, când mă 
duc la oraș.

— Trebue se te fi costat o mulțime 
de bani.

— Nu tocmai. M’a costat numai cro
itorul. Stofa nu m’a costat nimica.

— Cum așa?
— D’apoi stofa am primit’o dela o 

fabrică din străinătate, așa dicend de po
mană. M’am obligat numai să fac nisce 
sfinte liturghii pentru ea.

— Se pdte?
— Apoi, de câți-va ani tot pe slujbe 

mă îmbrac și eu și preotesa și copiii.
— Și cum vine asta?
— Etă cum. In țările străine sunt multe 

fundațiuni de liturghii, făcute de omeni 
cucernici, de sute de ani. Capitlurile, mă
năstirile și parochiile, cari administreză 
aceste fundațiuni, nu sunt capabile a-le 
„persolvi" pe tdte, căci au din belșug li
turghii curente date de cei vii. Liturghiile 
pentru cei.morți le trimit prin alte țări, 
pe la preoți săraci, cum sunt și eu.

— Și le trimit în bani?
— Trimit și bani, apoi trimit cărți și 

reviste, pe cari în loc de abonamente le 
achităm tot cu liturghii. Să vedi ce bibli

otecă frumdsă mi-ara făcut din cărți de 
acestea!

— Și le cetesc!, părinte?
— Nu le cetesc, că-s nemțesc!, apoi 

scii d-ta, că cu limba nemțescă nu prea 
suntem familiarisați.

— Atunci de ce le mai iai?
— Le iau pentru-că primind cărțile, 

mi se dau și bani și, cum am dis, și stdfă 
de haine și câte un poloboc de vin pen
tru slujbă.

Mai nainte aduceau fundațiuni de 
acestea numai popii ungur! și fiind-că erau 
multe și nu le puteau „persolvi" pe tdte, 
se puneau pe scris și scoteau cărți de ru
găciuni, cărți de edificare religiosă, reviste 
și chiar diare politice și le trimiteau pe 
numele preoților în tdtă țera, după cum 
îi găsiau în șematism. Editorii incassau 
banii pentru liturghii, er preoții, „persol- 
vau" liturghiile în schimbul abonamentu
lui seu a prețului cărții. Eu am o biblio
tecă întregă de cărți unguresc!, procurate 
pe acestă cale și sunt abonat la diarul 
cotidian „Magyar Allam11, al cărui abona
ment îl plătesc tot cu liturghii.

Acuma unii dintre noi am întrat di
rect în contact cu fundațiunile cele mari 

din străinătate și de acolo primim și bani 
și stofe și butoie de vin. Căci pe semne 
fiind acele fundațiuni multe și mari, ca 
să nu rămână banii neîntrebuințați con
form „intențiunei" fundatorului, banii s’au 
elocat în întreprinderi de fabrici de pos
tav și în coraerciu de vin, care nu pdte 
da nici odată faliment, pe cât timp sunt 
preoți săraci, cărora le prinde bine câte 
un mic ajutor în natură, pentru care ei 
apoi la rândul lor dau reversal, că vor să- 
vîrși numărul cerut de liturghii.

— Va să dică astea sunt așa numi
tele „intențiuni" ?

— Da, sfintele slujbe se numesc și 
„intențiuni11, pentru-că nu este pus Ia fie
care, Că asta-i pentru un mort, ceea pen
tru un viu, seu mai sciu eu Ce, ci este 
pus pe latinesce „ad intentionem dantisu, 
ceea-ce însemneză, că slujba se face pen
tru intențiunea celui ce a făcut fundațiu- 
nea. Așa dăm și noi reversalele.

— Nu înțeleg însă, părinte, cum pu
teți face atâtea liturghii, căci anul n’are 
decât 365 de dile, între cari 52 de Du
mineci, când trebue să faci slujbă pentru 
credincioșii sfinției tale, apoi vei fi avend 
sărindare, sărăcuste, părăstase?

— Tdte astea se pot împăca forte 
ușor. Adevărat, că decă am „persolvi" nu
mai câte o „intențiune" dilnic, atunci nu 
ne-ar eși socotela, căci eu numai pentru 
„Magyar Allam" ar trebui să fac 65 de 
liturghii. Așa ceva ar fi cu neputință. Noi 
însă punem părticica de prescură la pros- 
comedie pentru fie-care „intențiune“ și 
părticele de acelea pdte pune cineva câte 
vre la o singură liturghie.

— Precum înțeleg eu, ești abonat la 
foi unguresc!, der vr’o gazetă românescă 
ți-i, părinte?

— Am avut de gând și de un an de 
dile îi tot spun învățătorului și birăului 
și încă unui om cărturar din sat să punem 
la olaltăși să abonăm o gazetă românescă 
învățătorul a luat asupră-și să scrie la re
dacție, să espună starea nostră miseră și 
dorința nostră de a ne cultiva în „limba 
maternă" și să ceră gazeta cu prețul 
de jumătate. Nu sciu scris’o ori n’o scris, 
că pănă în diua de astădi am rămas fără 
diar românesc.

— Vedi că Ziarele românescl nu se 
dau „pe intențiuni!11

Delaletca. 
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maghiare și 75 mixte, ori locuite curat de 
naționalități. In cele din urmă 75 școle 
slugese causa maghiarisării 188 de das
căli maghiari și maghiaroni. ’

Congresul bisericesc sârbesc nu 
se va convoca de-ocamdată. Oausa amâ
nării ar li, că nu se pdte stabili ordinea 
de di, fiind-că guvernul nu voesce se ce
deze nimic din punctul său de vedere și 
pretinde ca mai întâiu se se desbată sta
tutul organic, după care apoi se urmeze 
la rend alte cestiuni. Radicalii șerbi nu 
sunt de loc învoiți cu programul acesta, 
er patriachul a fost silit se propună amâ
narea convocării congresului.

Edificiul noului parlament ma
ghiar. Oeea-ce a spus Bartha M. despre 
edificiul noului parlament din Budapesta, 
•merită să fie remarcat. Clădirea costă nu mai 
puțin de 34 milione cor. Clădirea n’are 
nici o formă; ca să-i vedi fațada, trebue 
să stai în mijlocul Dunării. Când întri în 
interiorul ei și vrei se ajungi la sala des- 
baterilor, vedi, că trebue să urci 103 trepți. 
Asta e grozav, mai ales peutru deputății 
înaintați în vîrstă. Pictura șalelor nu co- 
răspunde absolut de loc seriosității și dem
nității obiectului. In sala de ședințe nu 
sunt locuri destule; băncile sunt atât de 
strimte, încât doi deputat! întâlnindu-se în 
vre-o bancă, nu pot trece unul pe lângă 
altul. Bartha critică aspru pictura de pe 
păreți. Este pictură atâta de scandalosă, 
încât va trebui să fie îndepărtată. In sala 
delegațiunilor se află o scenă din încoro
narea dela 1867, despre care Bartha dice 
-că-i o adevărată caricatură. Calul, pe care 
șede monarchul, e luat după modelele că
lușeilor fabricați în Niirnberg ca jucării 
pentru copii, cu piciorele de dinainte în
tinse țepăn, cu cele dindărăt de-asemenea 
întinse îndărăt. S’a făcut risipă de bani și 
scopul nu s’a atins etc.

Accident. Cu data de 1 Martie se 
telegrafeză din Paris: Plecând dela ban
chetul pressei departamentale, Waldeck- 
Bousseau, președintele consiliului, și ne
potul său au fost victimele unui grav ac
cident. Trăsura, în care se aflau, a fost 
tamponată de un vagon al tramwaiului 
electric. D. Waldeck-Rousseau a fost con- 
tusionat la piept, la umăr și d’asupra 
■ochiului stâng ; de-asemenea are o mare 
jupuitură a pielei capului de-asupra ure- 
chei, precum și la arabele mâni, din causa 
-spărturilor geamurilor dela cupeu. Nepo
tul d-lui Waldeck-Rousseau a fost rănit 
la picidre. Visitiul este ușor rănit, er calul 
cupeului, rănit de morte. Accidentul în
tâmplat d-lui Waldeck-Rousseau este mai 
serios de cum.se credea la început. Ră
nile sunt forte durerose. Esaminarea lor 
a fost însă imposibilă atunci noptea. Spre 
■diuă, Waldeck-Rousseau dormia liniștit.

O delegațiune bosniacă la Sultan. 
’O delegațiune de șese membri, cari au 
călătorit pe cheltuiala Sultanului, a sosit 
în diua de 28 Februarie în Constantino- 
■poj și a fost primită la palatul imperial 
cu mari onoruri. Cel mai mare secret se 
păstreză relativ la scopul acestei delega- 
țiunî. Se presupune, că delegații au fost 
trimiși de populația mohamedană din Bos
nia și Herțegovina, ca se trateze cu au
toritățile otoman despre situațiunea poli
tică a acestor provincii.

Turburările studențesc! din Mosc- 
va. „Mesagerul Imperiului" comunică 
■despre ultimele turburări studențesc! dela 
universitatea din Moscova următorele : Un 
.număr de 400 studențî și studente s’au 
■dedat în diua de 9 Februarie curent la 
grave disordine la universitate, sfărî- 
mând mobilierul. Armata și poliția, inter
venind, au arestat pe manifestanți, fără 
•nici o resistență. Toți studenții arestați 
nu fost escluși dela universitate. 250 stu- 
denți și persdne străine de universitate, 
cari însă au luat parte la manifestațiune, 
au fost condamnați la închisdre, pe un 
timp, care varieză între o săptămână și 
trei luni.

Cehii în Paris. Din incidentul ser
bării Victor Hugo s’au dus la Paris mai 

mulțî Cehi. Li-s’a făcut o strălucită pri
mire și s’a dat în onorea lor un banchet, 
la care s’au ținut toaste, celebrându-se 
amiciția ceho-francesă.

Nou împrumut. „Berliner Tagblatt“ 
confirmă scirea, că statul român va con
solida împrumutul de 175 milione din 1899 
și va mai emite pe de-asupra și rentă în 
valore de 85 milione. Scadența, dice numi
tul diar, este în 1904. Grupul financiarilor 
este în majoritate compus din Germani.

Arestarea delapidatorului Manoliu. 
O telegramă a consulului german din New- 
York. Geissler, anunță, că Vasile Mano
liu și Maria Valeriu au fost arestați în mo
mentul debarcărei lor la New-York. Con
sulul a secvestrat suma de 74,400 lei, 
găsiți asupra lui Manoliu, și a avisat în
dată pe d-1 Gr. Macri, prim-efor al epi- 
tropiei Sf. Spiridon, cerând instrucțiuni. 
Telegrama nu arată, decă Manoliu este 
deținut în stare de arestare și decă opri
rea lui Manoliu s’a făcut pe bordul vapo
rului, seu pe teritoriul american.

Din Barcelona se scrie, că în diua t 
de 23 Februarie mănăstirea din Sarrua a 
fost aruncată în aer cu dinamită. Strică
ciunile sunt enorme. Doi individ! bănuiți 
de-a fi autorii atentatului, au fost ares
tați. Greviștii au alergat să scape pe ca- 
maradii lor. Trupa a împușcat în mulțime. 
Au fost uciși și răniți mai mulțî. Diarele 
din Madrid tote au fost confiscate.

Anarhiștii în Berlin. Poliția din 
Berlin supraveghieză de aprope pe anar- 
chiști, cu scop de a afla tot ce' se referă 
la organisațiunea lor. Tote personele, cari 
întră în localul organului anarchist „Neues 
Lebenu sunt urmărite. Mai deunădi dece 
anarchiști s’au presentat la diar și eșiră 
mai târdiu cu nisce pachete, poliția însă 
luase măsuri și fie-care fu urmărit de 
aprope de un agent secret. Ei cercară a 
scăpa urcându-se în birji, vedendu-se însă 
și aici urmăriți, nu și-au putut ajunge 
scopul și au fost nevoiți a se întorce în
dărăt.

Regele Belgiei. Un diar din Paris 
scrie despre regele Belgiei, că este unul 
din omenii cei mai muncitori și dotați din 
Europa și cu tote că nu este tînăr, este 
destul de sprinten. Regele se scolă la 
orele 5 ierna-vara și pănă la șepte și-a 
cetit și adnotat totă corespondența. Eser- 
cițiul, munca și sobrietatea sunt căușele 
bunei sale sănătăți. Puțini băcani maibine 
situați vor fi în Bruxella, cari să trăiescă 
mai simplu decât regele Belgiei. La orele 
opt mănâncă câți-va struguri, pesce și pu
țină ciocolată. La amiadl ia al doilea de
jun, care constă din ouă fierte, un biftec 
și un filet de Hamburg. Dineul îl ia la 
drele 6 și constă din potage, un mic 
entree, o bucată mică de rosbeef, o pre
peliță, când e sesonul și fructe. Apoi bea 
trei pahare de vin, niciodată mai mult. 
Șampanie n’a băut nici-odată.

Taxă poștală urcată. De-odată cu 
scumpirea cărților poștale, s’a urcat și 
taxa pentru cecurile cassei de păstrare 
poștale dela 4 la 5 bani, deca pe dosul 
lor se fac comunicări scripturistice ; când 
nu se scrie nimic pe partea inversă a ce
curilor, ele sunt scutite de ori-ce taxă 
poștală.

Frica Sultanului. Sultanul viseză 
tot de conspiratori. In Constantinopol au 
fost interdise ori-ce atrupamente și întru
niri, ba chiar și seratele. Un mare bal, pe 
care Constantin Karatheodory effendi voia 
să-l ofere corpului diplomatic, nu s’a putut 
ține. Un alt bal, în Pera Palace-hotel, în 
favorul unei școle armene, a fost de-ase- 
menea interdis.

Falșificători de bani îu casarmă. 
De un .'timp încdce prin cârciumele din 
apropierea de Angyalfold (Budapesta) cir
culau corone falșe. Poliția a pus sub su
praveghere pe o cusătoresă divorțată cu 
numele Novak Etelka, unde s’au pres.entat 
dilele acestea nisce detectivi. La cusăto
resă se afla în acel moment tocmai Sig
mund Schuder, armurier la reg. 11 de arti

lerie, care tocmai era ocupat cu spălarea 
unor corone falșificate, ca să la facă stră- 
lucitdre. Find arestat, Schuder a mărturi
sit, că are de complice pe armurierul Toma 
Ondorfer de la corpul IV de armată, care 
i-a dat materialul și instrumentele necesare 
Falșificatorii aveau complici și prin provin
cie, cari schimbau bani falșificați.

Anachronism. Confrații noștri de la 
Orăștie, în numărul lor din urmă vorbind 
despre noii prelați din România spun, că 
decă n’a fost ales acum de mitropolit în
vățatul Arhiereu Melchisedec, acesta se 
pdte atribui numai împrejurării că Sfinția 
Sa e bănuit a avă legături cu biserica 
rusescă. Noi seim un motiv și mai grav, de 
cât tinerii noștri confrați, motiv pentru 
care învățatul archiereu n’a putut fi ales 
metropolit. Acest motiv este, că învățatul 
Archiereu, deja devr’o 15 aol — e mort.

Scaunul lui V. Hugo. Pe scaunul 
ocupat odinidră de V. Hugo în senatul 
frances, și pe care dela mortea lui nu I’a 
mai ocupat nimeni, s’a aplicat o placă co
memorativă și medalia în bronz a marelui 
scriitor.

„Archiva" societății sciințifice și lite
rare din Iași este una dintre cele mai 
bune reviste de peste Carpați. Ea apare 
sub direcțiunea d-lui A. D. Xenopol, pro
fesor universitar. In timpul din urmă unii 
au răspândit svonul, că „Archiva" ar fi în
cetat de-a mai apare. Primim din Iași des- 
mințirea acestui svon, cu adaosul, că nu
mărul 1 al anului acestuia va ăpare în- 
curând la tipografia „Dacia" P. Iliescu 
& D. Grossu din Iași. Din sumarul acestui 
număr relevăm: 1) „Ultima radă dinvieța 
lui Eminescu", 2) „Sofia Crisoscoleu" 
Schițe de Xenopol, 3) Scrisorea lui Vodă- 
Cuza cătră P. Grădișteanu privitore la lo
vitura de stat etc.

Mi«s Stone. Se scrie din Salonic, că 
misionara americană a declarat, că a fost 
forte bine tratată de cătră briganzi în 
timpul lungei sale captivități. Brigandii îi 
procurau tot ce doria și sănătatea ei și a 
companionei sale a fost în tot timpul es- 
celentă. O singură dată brigandii aulegat’o 
la ochi, ducându-o în munți. Atunci a că- 
dut de pe cal și s’a rănit la genunche. 
Brigandii își ascundeau prisonierele în case 
isolate și-și schimbau adesea-ori locuința 
în timpul nopții.

Emigrarea Secuilor în România.
Deputatul Dr. Hegedtis Lorânt va 

ține în curând o conferență în sala so
cietății de economie politică (Kozgazda- 
sâgi Târsasâg) din Budapesta.

Corespondentul din Budapesta al 
diarului „M. P.“ anunțând acestă confe
rență releveză studiile seriose ale lui He- 
gediis în cestiunea săcuiescă și antici- 
peză tot-odată un estras din numita con
ferență.

„Hegediis— dice corespondentul dia
rului unguresc — face o distincțiune bine 
marcată între emigrarea, ce se face din 
Ungaria de nord în America și între emi
grarea Săcuilor în România.

Alte sunt căușele, alte efectele.
Din Ungaria de nord emigreză ele

mente de diferite naționalități și numai 
puțini Unguri, pe când din contră emigra
rea ardeleană slăbesce esclusiv numai 
forțele Ungurilor.

Conferențiarul zugrăvesce apoi în 
tablouri vii aședate unul lângă altul în 
fel de mosaic sorta Secuilor emigrant!. 
Nu zugrăvesce în linii mari, nu generali- 
seză, ci ne presentă tipuri, individ!, după- 
cum i-a vădut personal în centrele prin
cipale ale emigrării.

Aceste centre sunt: Ploiesci, Bucu- 
rcsci, Brăila, Galați, Constanța.

In tote aceste locuri a găsit Săcui 
cu miile. In Bucuresci sunt 26 mii de Să- 
cui, mai mulți decât în Tîrgul-Mureșului, S. 
St. Gheorgh și Ciuc-Sereda la olaltă.

Tablourile presentate arată în mod 
isbitor, cum se umilesce Săcuiul, cum se 
pune la tocmelă, cum se românisâză 
conaționalii noștri, numai ca să pdtă ob

ține cetățenia în România, ceea-ce însă 
nu le succede, căci Românii îi disprețuiesc 
și nu vreu să-i primescă între ei, chiar și 
când își romaniseză numele, își renegă 
originea maghiară și întră în armata 
romană.

Conferențiarul ajunge la conclusiunea 
tristă, că în Ungaria conformația și măsura 
emigrării nu depinde dela Maghiari, ci dela 
străinătate, adecă dela aceea, dâcă Ame
rica seu România îi va tolera?

Adi încă dreptul fonciar din Româ
nia îi esclude pe străini dela proprietatea 
de pământuri, însă Take lonescu în pro
gramul său desvoltat la 1901 Octomvrie 
a luat și punctul liberării pământului și 
adi se discută acestă cestiune și prin re
vistele de specialitate, și în acesta confe
rențiarul vede un enorm pericol pentru 
Săcui.

— Decă nu vom schimba acestă si
tuație — dice conferențiarul, — decă vom 
aștepta, ca Săcuii să se lege și de pămân
tul străin, — bine, că ocupând locul Ro
mânilor, — cine scie, decă se va afla 
atunci cine-va, care să întorcă îndărăt 
rota sorții, care pănă acuma se învîrtesce 
în detrimentul nostru ?

r
■— Etă importanța emigrării Săcuilor. 

Etă primejdia și focul mistuitor! — es- 
clamâ Dr. Hegedtis Lorant, față cu a 
cărui conferență se manifestă în cercurile 
din Budapesta mare interesare".

Pănă aci corespondentul diarului un
gur. Ou tote, că realitatea le dă așa-der 
cu degetul în ochi, politicianii șoviniști 
guvernamentali și oposiționali totuși vor
besc cu un toupet de grandomanie ne 
mai pomenită, că ei vor să asimileze pe 
alții !....

După-cum aflăm din o altă notă a 
numitului diar, conferență lui Hegediis va 
fi împărțită în 4 părți, anume: 1) Luni în 
10 Martie, va vorbi „despre situația Ma
ghiarilor în România". 2) Marți, în 11 
Martie „despre sorta Ciangăilor din Mol
dova", 3) Miercuri în 12 Martie „despre 
căușele emigrării Săcuilor" și 4) Joi, în 
13 Martie „Ce e de făcut?"ULTIME SC1RL

Paris, 3 Martie. In piața Repu- 
blicei s’a întâmplat o ciocnire între 
mulțimea adunată a lucrătorilor lip
siți de muncă și între poliție. Ur
marea acestei ciocniri au fost nu
merose răniri și dintr’o parte și din 
alta.

Literatură.
Au apărut: „Ajutorul prim în ca

șuri de nenorociri și bole repentine“, de 
Dr. Iulian Chitul medic cercual înBetlean 
(com. S. Dobâca) Gherla, editura tipogra
fiei diecesane 1901. Broșură format 8° cu
prinde 180 pagini. Preoții, învățătorii și 
cărturarii noștri, cari trăesc în mijlocul 
poporului și vrând a-i veni acestuia în 
ajuror la cașuri de nenorociri, vor afla un 
bun sfătuitor în cartea acâsta. Un esem- 
plar costă 1 cor. și se pdte procura dela 
tipografia diecesană din Gherla.

— O fată de Tarabostos, roman 
de pe timpul Dacilor, scris de Tit. Chitul 
Din acest roman a apărut și tomul II. Se 
pote procura pe prețul de 1 cor. 50 bani 
dela tipografia diecesană din Gherla.

„Supplex Libellus V alachorwm*, 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și AdamovicI în 
numele poporului rotnân din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românescă 
făcută de profesorul Dr. E. Ddian^ Sibiiu,, 
„Tipografia" societate pe acțiuni. Un esem- 
plar broșat costă 1 coronă (plus 5 bani 
porto). Se află de vendare la Tipografia 
nA. Mureșianuu.

Proprietar: Dr. Aurel AAureșiamc. 
Redactor responsabil: Traian JEL JPop.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 39.—1902.

Salica na . a Rom.
Avansuri pe efecte
Banca aâricolă
Londra . . . .
Viena............................

Valori
, <3

O
Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Ke.nta amortisabilii....................... Apr.-Ocl 97.’/»
„ Impr. IS')2 . . . ian.-Iul. 97.*/,

„ din 1893 . . . & n 97.*/,
,, „ 189-1 int. 6 mii. F> n Ajl.-Ocl. 81.*/,
„ „ Impr. de 32’/a mii. L, Ian.-lni. 85.—
„ „ Impr. de 50 mii. . 1 n
„ „ imor. de 274 m. 1890 4 ,, 85.*/2
., „ Impr. de 45 m. 1891 4„ D n sfi.1/,
„ „ Im. de 120 mii. 1894 4 „ 85?/2
,, „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ 86.—

Oblig, de Stat (Conv. rurale) « n Mai-Ncv. 86.—
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 D I? —.—
., comunei Bucurescl 18i3 5’7o Iau.-lnl. —,—
„ „ „ din 1SS4 5 n Mai-Noi. —.—
„ „ „ din I88r? & n înn.-Dec. —.—
, „ „ din 1890 5 n Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . fi „ Iaa.-lul. 95.3;4
Scris, fonciare rurale din 181-0 4 „ 83.1/,

„ „ urbane Bucuresc 5 » 81-7,
o )i n • fi n )> n 77.—

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 » n r —.—

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81
V. N.
50!,i 150 v.

— “ •“ —

Banca Națion. uit. iv. 86.— 500 într. V. —.—
Banca agricolă.................................. 500 150 v. 2.160
Dac’a-.România uit. div. 35 lei 200 într. v. 288.-
Naționala de asig. uit. div. lai 43 200 n n 18.1-
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 127.-
Soc. rom. de constr. uit. cl’V. 15 1. 250 428.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —. —
..Patria" Soc. de asig. uit. 4 l’-i 100 —.—
fi- c. rom.de petrol L ein. u. d. 0 200 /! —

i, „ 2 em. u. d. 0 1000 n n —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —.—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii i)0 1 1000 n n
Sociat. i>. constr de Tramaxs 200 » n —.—
20 franci aur................................... — —.—
Fabncile Unite de sazose. . . 12 3 n-

Se1® m p t u i* i :

Dels „Tipografa A. Mureșianu11
«8 ie» KJraswv.

5 ’

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

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

ikvi.

7% Pari*
8 „ P iersburg
1 „ Berlin . s
3 ,, Belgia
4— Elveția . .

Cursul leșurilor private
din 26 Feb. 1902.

camp. vinde

Basilica......................................... >8 60 19.60
Credit ........................................ 42 f — 428.—
Clarv 40 ti. m.............................. 166.— 170.-
N’avig. pe Dunăre....................... — —
Insbruck .................................. 82. 84.-
Krakau ................................... 74. ■ 7 ci —
Laibach........................................ 72.— 76.—
Buda.............................................. —. -- —
Pa’iiv.............................................. 203 — 205.—
Crucea roșie austriacă . . 188.— 192 -

„ „ ung....................... 54- 55.—
„ „ ital .... 2 ’.40 i'.O 40

Rudo f....................................... 80.84 50.—
Siilm............................................. 230 — 240.-
Salzburg......................................... —.— —.
St. Genois ............................. 260 — 2b0.--
Stanislau ............................ —t— —
Trieutine 41/,"/,; 1C0 m. c. . 411.— 417.—

„ 4°/n fiO....................... 4' 1.-- 42.—
Waldsteiu................................... 59.— 61.-

„ de >0 franci . . . 24.89 26.85
Banca h. ung. 4^n .... —.— —

Bursa de măriuri din Budapesta.
din 27 Feb. 1902

Prețul per
100 chilograine

Cuali- 
tfltOfl 
per 

Hect.
S e m i n j e

Grâu Bănățenesc . . .
Grâu dela Tisa .... 
Grâu, de Pesta . . .
Grâu de Alba rezală . . 
< i-râu de Bâcska ....
Grâu unguresc de nord . 
Grâu românesc ....

80 
SO
80
80
80
rO
80

dela
9.60
u.55
9.55

pănă la
9.60
9-70
9.70

Semințe vechi 
ori nouâ Soiul

Cuidi- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per 
10C chilograine

Săcara . . .
Orz ...
Orz. . . , 
Orz. . .
Oves . . . 
Cucuruz .
Cucuruz . .
Cucuruz .
Hirișcă

nutreț. . 
de rachiu 
de bere .

.0—72
60—1>2 
62—64
64—6<i

dela
7.70
7.55
6.10
5.7;>

pănă la
7.95
7.70
6.i 0
6.-

bănățen . 
alt soiu .

n n

75
78

■— —'

4.50 5.90

Producte div. Soiul Cursul

Sftm. de trifoiu Luțernă ungur. ci
dela

45.—
pană
5<.—

transilvană a 42- 46.—
,, bănâțenă rf 47.— 49.—
„ roșia . . te — .— —.—

Ulei de rapiță rafinat dupln 0 — — t—
Ulei de in . . —.— —. •
Unsore de porc dela Pesta 0 5H.— o'.i.bO

n dela țeră . . . —.— —
Slănină sventată . . . <16/0 47.—
Prune . . . . din Bosnia . .

0

Lie tar . Slav.m și Serbia
0 
rl

din Serbia în s. H 17.50 17.75
Nuci . slavon nou Pl ... .— —e—
Gog iși. . . ' serbesc . . —

./• ’’ Miere .
dm Ungaria . 
ungurescl. . .

i!
G

—.—

serbescl . . . H
Pl —.— —,_

C6ră • « • brut . . . —.— —,__
Spirt . Drojdiuțe de s.

,, Gazeta Transilvaniei“ 
cn numărul ă 10 fii. se vinde 
ia librăria Nic. I. Ciurcu și 

la tremias Nepoții.

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’au vândut până acum.

1) Lascar Viorescu, O icbnă a M.o- 
(Iovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscut ă acestă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nbstrft. 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux Prețul în loc de 4 c r., cum s’a 
vândut pănă acum, este ac.|l numai 2 co>-. 
(-|- 30 ba<4 porto.)

2) Poesi/i de Veronica Miele, regretata
nbstrfe poetft. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai cu l cor. 50 b. (-|- 10 b. 
porto). .. >.

3) Poesii complecte de Carol Ser oh. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literalilor noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro- 
mâuă. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor.(-|- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sco- 
lele de băețl și de fete. Cu 67 figuri în 
text, de l>. lonescu, profesor de gimnastică 
a liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 
iipsă e mai cu semă pentru învățători.

6) Originea monedelor (a. banilor) de 
M. O. Su[u, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde nu 50 bani.

6) Poesii de F. jf. Sloenescu. Este o 
carte mare de 252 pair, cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu- 
uoscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 oor.se vinde 
cu 2 cor. (-|- 10 b. porte.)

7) n Vrei se te iubescă bărbatu- ‘P* 
Broșura cu acest titlu conține povețe p ac- 
tice seriose si forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
□0 b. (-]- 5 b. porto).

Cărți de rugăciuni și predici.
Aughira Mântuirei, cărticică de 

rugăciuni și de cântări pentru măngăerea 
sutletâscă Ediț. IV. corectată. Gherla. Pre- 
■ ul unui es. în păreți tari colorați 70 bani. 
(-{- 10 b. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tdte 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherle. 
Conține peste 343 pag. Legată costă 1 cor. 
(4- 10 b. porto).

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată oostă 44 bani (-|- 5 b. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude intru onorea Preacuratei Feciore 
Mana pentru folosul și mâugăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-j- 5 b. porto).

Cuvântări funebraieș» iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de loan p. pm. Convin vre-o 400 
pag. Prețul 3 corone (-j- 20 b. porto.)

Cuventări bisericesc!, de !(>'<-> Pa
pin: tomul I, III și IV cuniinde cuvântări 
bisericescl acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tote sâtbstorile de peste au. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-eafe 
tom separat costă 3 cor (pl. 10 b. porto)

Predici pe tâte Duminecile și 
sărbătorile de peste an, Vol. I. de Em 
Elejtar eseu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românescl din număros le sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul oor. 3 (-|- 20 b por.)

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse duoă catechismul lui 
Decharbe, de V. 1 hUșt-. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul Cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

„Caractere morale, esemple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po
potelor vechi și moderne14 de Ioan Popea, 
profesor. Cetitorul află în acestă carte (de 
aprope 400 pag.) o comoră nespus de pre- 
țiosă de învățături, de mângâieri, de însu 
flețirl spre tot ce e moral, nobil și frumos, 
Prețul cor. 2.50 (cu posta cor. 2.70.) Pen- 

i tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
[ și portul postai.

cor. B0 b. (-|~ 10 b. porto) De

Arveresi hiriietmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jrbirosâg, mint telekl?dnyvi batosâg, k&zhirrb teszi, 

hogy Comanicg Miklbs yâgrohajtatdnak Popenecs GyOrgy vegrehajtâst 
azenvedo elleni 190 kor. — Iii. tokekoveteks bs jărulekai irânti vbgre- 
hajtâsi iigyebeu a brassbi kir. torvbnyszek (a sărkânyi kir. jărăsbirbsâg 
teruletân levo az also-veniczei 937 sz. tljkvben kiskoru Popenecs Jănos 
a Gyorgye es kiskoru Popenecs Măria a Gvorgye neven âll6 A f 349 
hrsz. iugtlra 24 korban, es az al-veniczei 154 sz. tljkvben ozv. Popene
ciu Eva szul. Simon, Popeneciu Jânos. Popeneciu Miklos, Popeneciu 
Antonia, Popeneciu Măria, Popeneciu Mătâ, Popeneciu Linka, kiskoru 
Popeneciu Jâaos a Gyorgye, kiskoru Popeneciu Măria a Gyorgye nevbn
âllb A t 325 326 hrsz. ingtlra 36 kor. 8500/2, 8501 hrsz. ingtlnra 11 kor.

391 hrsz. ingatlanra 20 7? 8513 75 77 17 n

1074 57 65 77 9104/1 n W 02 n

1426, 1427 JJ W 50 1? 9805 55 71 21 57

1874 n 77 12 1) 9815 r 57 21 n
3009 n 1? 09 9903 n 75 01 77

3083 51 57 07 7? 9992 55 01 77

4087 5? n 87 n 11255, 11257 n 71 28 77

4452, 4455 55 » 10 n 11331 n n 05 75

4459 n 57 03 5? 11484 55 n 19 ÎT
45! 0 n 46 77 11586 5? 7) 10 n

4512 n n 16 57 11701 57 15 16 57

4642 57 55 34 1.1770 -11772 n 15 15 37-

4685,6809 75 57 64 57 11864. 11865 •5 n 62 n

4814 J7 06 75 11918, 11919 51 n 46 57

5748 n î) 11 51 13005 «. 17 08 ir

5763 5? 22 V 13229 n n 14 77

5924 5) 51 22 71 13262 77 n 30 17

7819 77 55 48 5? 13347, 13348 n 15 12 rr
8025 57 55 09 n 13778, 13779 7> 71 04 n

8069 57 n 21 77 13880 7? 51 17 57

8464, 8467 îl 55 06 1?

ezennel megâllapitott kikiâl tăsi ârban eJrendeltetik, 6s hogy a fen-
nebb megjelolt ingatlanok az 1902 evi âprilis ho 1-S0 napjân deleîott 9 
erakor Also-Venicze kâzsbgbbeu megtartando nyilvânos ărverbsen a meg- 
âllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szăndekozok tartoznak az ingatlanok becsărănak LO°/f-ăt 
kdszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ărfolyammal 
szămitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyrui- 
niszteri rendelet 8. §-ăban, kijelolt ovadâkkepes ertăkpapirban a kikul- 
dott kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § a ertelmeben a
băuatpenznek a birosâgnâl eloleges elhelyezesei61 kiăllitott sz< bălyszeru 
elismervenyt ătszolgâltatni.

Fogaras, 1902 hvi januâr h6 7-ik napjân.
A. kir. jârăsbirosâg mint tlkdnwi hatosâg.

412 1-1.
Schupiter,
kir. aijbiro.

SSrașw, Tergul Inultic Wr. *50
Acest stabiliment este prove<Jut cu 

bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

<3
REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurl

Comptur^ Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Qozivcvtc, vn lolă măz/imea,.

ST,^L.T’"C7rZ,E.

FOI PmODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.PROGRAME_ELEC-AUTE.BILETE DE L080DKĂ ȘI DE NUNTĂ
DUl’Ă DORINȚĂ ȘI ÎN COLORÎ.

AwmTkm.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

H

I
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INDUSTRIALE, de HOTELURI 
fl RESTAURANTE. 

prejurI-cureS și diverse
BILETE DE INMOKMENTARI. 
se primesc în biurou!

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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