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Ce vrea Szell cu legea din 1868?
Cu tot dreptul putea se fie ori 

și cine curios de-a vede ce va 4ice 
Szell la t6te cele ce s’au vorbit în 
decursul desbaterei budgetare des
pre legea și despre ceștiunea națio
nalităților.

Cu câte-va cjile înainte de dis
cursul budgetar al lui Szell cficeam, 
câ va fi important a se sci cum 
gândesce și cum se pronunță mi- 
nistru-președinte actual unguresc cu 
privire la legea naționalităților, căci 
de trei ani, de când se află la 
cârmă, a evitat în tot-dăuna a spune 
clar și limpede ce crede el despre 
acea lege dela 1868 și despre ese- 
cutarea ei.

Ei bine, am vecțut ce-a spus și 
ce a declarat în amintitul seu dis
curs dela 27 Febr. n. T6tă lumea 
a fost surprinsă, nu pentru-că ar fi 
așteptat ca Szell se facă pe protec
torul naționalităților, ci pentru-că 
s’a arătat, față cu causa lor, parte 
mai indiferent, parte mai ostil chiar 
decât antecesorii sei de tristă adu
cere aminte.

Mai mult au fost surprinși aceia, 
cari au trăit pănă acuma în ilusiu- 
nea, că Szell este un credincios ade
rent al principiilor politice deakiste, 
prin faptul, că densul a mers pănă a 
declara, că nu recunosce în Ungaria 
o cestjune a naționalităților în sens 
european.

Spupend acăsta absurditate mi- 
nistru-președinte a însoțit’o cu afir
marea, că va fi de lipsă a-se estinde 
și a se înmulți instituțiunile de stat, 
cari trebue se aibă tote caracter na
țional maghiar; că nu e și nu pote 
fi permis a-se trage la îndoielă su
premația maghiară ș. a. în fine a 
vorbit de „assimilare" ca de dorința 
sa cea mai ferbinte. N’a c^9 înse 
nici un cuvențel despre aceea, cum 
crede că ar trebui să fie esecutată 
legea naționalităților, și precum bine 
observă cjiai'iil săsesc din Sibiiu, s’a 

ferit de a asigura măcar, că voesce 
ca legea naționalităților se fie res
pectată. „De-ar fi declarat măcar 
atât, am fi avut toțuși ceva negru 
pe alb", esclama organul săsesc, 
gândindu-se că esecutarea acelei legi 
este alfa și omega postulatelor na
ționaliste din programul săsesc dela 
1890.

Unul din cunoscuții oportuniști 
șerbi, fostul șef de secțiune, baron 
loan Zivkovicî, care ar voi cu tot- 
adinsul se împace capra cu varza, 
ideia de stat maghiar cu desvolta- 
rea națională și culturală a națio
nalităților, acest om al împăciuirei 
accentueză și el acum în „Bud. 
Tagbl.", în care scrie câte odată în 
ceștiunea naționalităților, că Colo- 
man Szell a mers prea departe când 
a declarat, că nu cundsce o astfel 
de cestiune în Ungaria, căci, c}’06 
el, art. de lege XLIV din 1868 cu
ndsce naționalitățile nemaghiare nu 
numai ca „cetățeni ungari indivi
duali de limbă nemaghiară“, ci de 
sine înțeles și ca „ individualități na
ționale11... altfel acestă lege nicln’ar 
ave sens. Mai departe Zivkovicî sus
ține, că „asimilarea", ce o doresce 
Szell, îndată ce trece marginea trasă 
prin „puterea de atracțiune a sta
tului" — și acesta, adaugem noi, re
gulat se și întemplă — devine ma
ghiarizare forțată și nu pote fi ad
misă.

Și pe când un Serb oportunist 
vorbesce astfel într’o foiă ungurescă, 
ce cetim în foia română dela Arad, 
care propagă de un timp încoce cu 
zel tot mai mare „politica de aco
modare" ?

După ce acestă foiă laudă „pru
dența aprdpe surprincjătbre" a lui 
Szell, care „a sciut se ocolbscă ces- 
tiunea naționalităților", și după ce 
umblă se esplicecao urmare firescă 
ceea ce a spus el despre supremația 
elementului maghiar, ajunge la con- 
clusiunea, că „celor cari doresc re- 
solvarea cât mai repede a cestiunei 

naționalităților pote se le convină 
vorbirea lui Szell".

Se lăsăm înse la o parte pe 
acești absurzi admiratori ai pruden
ței prim ului-ministru și se constatăm, 
că întrega pressă dinăuntru și din 
afară, care are înțelegere și simpa- 
tiă pentru causa libertății popbrelor, 
critică aspru discursul lui Szell și 
condamnă trufia, cu care încărcă să 
nege esistența cestiunei naționalită
ților în Ungaria.

Demisiunea ministrului Hege- 
diis. Foile ungurescl confirmă scirea, că 
ministru de comerciu Alex. Hegediis, și-a 
dat demisia în Jscris. Ministru-președinte 
Szell, spun aceleași foi, a primit demisia 
„cu adânci regrete". Una din aceste foi, 
spune, că drept recunoscință a meritelor 
și activității. Majestatea Sa va conferi lui 
Hegediis titlu de baron. — Urmașul lui 
Hegediis va fi Horanszky Ferdinand, care 
de mult ofteză după portofoliu.

Cheltuelilor comune. „N. Fr. 
Presseu este informat, că pe la finea lui 
Martie se va ține un consiliu de miniștri 
comun, care se va ocupa cu stabilirea 
preliminarului budgetului comun pentru 
anul 1903.

Sașii și dieta.
Diarul estrem șovinist „Egyetertes“ 

vine c’o scire sensațională cu privire la 
„acțiunea Sașilor", pe care o născocesce 
cu atâta virtuositate, încât pare că nici 
el n’o crede. Ga curiositate o reprodu
cem aici:

„După-cum ni-se comunică de cores
pondentul nostru sibiian, deputății sași se 
vor întruni pe la finele lui Martie în con- 
ferență comună în Sibiiu. Ou ocasiunea 
acesta deputății sași se vor ocupa cu două 
lucruri, anume: pe ce punct de vedere să 
se pună Sașii în parlamentul maghiar de 
aici înainte și ce fel de aliațî se caute 
pentru validitarea principiilor și intențju- 
nilor lor. Sașii se ocupă serios cu gândul 
de a încheia un compromis politic cu cele

lalte naționalități din patrie și se între și 
ei în alianța naționalităților. Sub efectul 
evenimentelor întâmplate dilele din urmă 
în parlament, în cercurile Sașilor verdi 
din Brașov se discută viu lucrurile aces
tea și fac propagandă pentru alianța cu 
„Valahii". Sașii cred, că ast-fel vor pute 
esercita presiune asupra deput.aților ma
ghiari și pot se sperie parlamentul ma
ghiar".

Nu pdte fi nimic mai natural, decât 
ca deputății și cei-lalți conducători sași se 
simtă trebuința de a-se sfătui asupra si- 
tuațiunei, ce li-s’a creat adi prin ne mai 
pomenitele atacuri și terorisări din dietă. 
N’ar fi însă nici-decum la loc a lega de 
consfătuirile lor ast-fel de planuri, mai 
ales după-ce numai înainte cu câte-va 
(jile ambele organe săsesci (din Sibiiu și 
Brașov) au declarat categoric, că Sașii nu 
se pot alia cu cele-lalte naționalități, pe 
câtă vreme n’au alt punct de atingere cu 
ele, decât numai pretensiunea de a-se 
respecta legea naționalităților.

Tot așa de grăbită este și dorința, 
ce se esprimă într’un comunicat publicat 
în „Deutsches Volksblatt“ din Viena, în 
care se dice tot cu privire la atitudinea 
deputaților sași, că ar fi avut înainte cu 
câte-va dile o întrunire în care s’ar fi 
lansat întrebarea, decă în împrejurările de 
adi n’ar fi cel mai potrivit răspuns al de
putaților sași la impertinențele șovinismu
lui, ca se iese cu toții din dietă.

E fdrte posibil, ca să se fi ridicat 
din partea cuiva acesta întrebare, care se 
cuprinde deja în esclamarea, ce a făcut’o 
deputatul Lutz Korodi când nu mai pute 
să continue în urma povoiului de întreru
peri amenințătore și batjocoritore: „decă 
aici nu ne lășați să vorbim, vom merge 
acasă și vom scrieu.

Nimic mai natural der, decât ca în 
întrunirea intimă să fi dis însuși Korodi: 
n’ar fi mai bine să ne ducem cu toții 
acasă ?

Der să scie, că Sașii cu temperamen
tul lor mai mult flegmatic nu iau deci- 
siuni grăbite, ei tot-deuna își lasă timp 
pentru a nu pierde ocasiunea de a face 
eventual ceea-ce se esprimă în cuvintele:
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Etă în acest singur comitat o po
pulație românescă, decât care populația 
săsescă din întrega Transilvanie numai cu 
câte-va mii e mai mare.

Și totuși ce deosebire 1
Cu tot numărul covîrșitor al Româ

nilor, importanța lor în afacerile publice 
puțin cade în cumpănă.

Intre 215 viriliști ai comitatului gă
sim numai 12 Români, er între 217 mem
bri aleși și din oficiu ai congregațiunei, 
numai 38 Români!

Nici o funcțiune mai de semă admi
nistrativă nu este încredințată vre-unui 
Român și în registrul de funcțiunarl dai 
pe ici pe colo, așa ca din greșală, câte 
peste un nume românesc, al cărui purtă
tor ocupă funcția subalternă de scriitor 
seu copist. Er funcționarii unguri ori nu 
sciu de loc românesce, ori decă sciu, apoi 
sciu forte stricat.

Pe teritoriul comitatului sunt 214 
șcdle primare confesionale gr. cat. și 52 
gr. or. la olaltă 266 de școle românescl, 
față cu 23 școle primare de stat, 2 comu
nale, 10 rom. catolice, 30 helvetice, 6 au- 
gustane și 1 jidovescă. Și cu tote acestea 
numărul analfabeților Români se ridică la 
suma colosală, de 150,000!

Apoi dintre aceia, cari sciu carte, 
ore câți se cultivă mai departe, cetind 
producte literare românesc!? Câți sunt 
cari se țină abonată o gazetă românescă? 
Am vădut din contră, că preoții au biblioteci 
întregi de cărți streine și aprope fie-care 
este abonat pe liturghii la o foie coti
diană ungurescă. Cum se fie atunci orien
tați Românii din aceste părți în cele po
litice naționale,, când vederile lor sunt in- 
fluințate de principii străine aspirațiunilor 
nostre ?

„Vai de națiunea, care nu umblă pe 
picidrele sale, seu nu vede, decât cu ochii 
altei națiuni: nici-odată nu va pătrunde 
rada de cultură la creerii acestei națiuni, 
ci va rămâne pururea întunecată ca orbul 
și șerbă națiunilor răpitore". *)

*) Discursul lui Bărnvț. „Dreptul public al 
Românilor11 Iași 1867 pag. 375 anexe. **) „Szolnok-Doboka vârmegyei Eml6k“ 1836.

Nu mă mir de loc așa-dâr de dis
prețul suveran, de care este împărtășit 
elementul românesc din aceste părți de 
cătră cei dela putere.

Așa cetim într’o carte comemorativă 
edată de însuși fișpanul acestui comitat 
eu ocasiunea jubileului milenar, într’un 
capitul scris de Dr. Rethy Lăszld urmă- 
ttSrele: „Valahimea în acest comitat, ca și 
îfp-alte părți, nici-odată n’a fost capabilă 
a-se ridica din straturile cele mai inferiăre 
ale poporului".**)

Deși ar trebui să ne întristăm de 
stadiul cultural înapoiat al poporului, în 
împrejurările actuale, când mulți din 
aceia, cari totuși „s’au ridicat din stratu
rile cele mai inferiore" prin carte și 
învățătură—vedem, că ajung transfugi și 
renegați, par’ că ne vine să dicem, că 
bine le-ar fi fost să nu se fi ridicat nici
odată din acele straturi.

Căci acei analfabeți opincari, din 
straturile acele desconsiderate, au fost 
elementele, unde și-au găsit refugiu limba 
și legea nostră, pe când cărturarii... le du
ceau la vânzare.

Etă, că trenul se opresce la Cășeiu, 
prima stație dela Deșiu.

Pe teritoriul acestei .comune s’au 
găsit urmele castrului roman „Opta- 
tiana" și se scot prin săpături me
reu petri cu inscripțiuni. Tot aici sunt 
și două movile, însemnăte cu cruci de 
piatră, sub cari se dice, că ar fi înmor
mântați cei căduți în ultima invasiune a 
Tătarilor la 1717.

La vară vor fi doi ani, de când s’a 
săvârșit sfințirea bisericei din acestă co
mună, o biserică mare și frumosă, dovadă 
splendidă de spiritul de jertfă al credin
cioșilor și de înțelepciunea și energia 
preotului lor.

Am asistat și eu.
Fiind lume multă, eram cam strîm- 

torat, ceea-ce văijend „diacul" mi-a ofeijt 
loc în altar. Alăturea de mine, tot în al
tar, era un tînăr elegant, având cilindrul 
în mână. Mi-s’a spus, că este un tînăr de 
origine Român, care însă a trecut la le
gea calvinescă, actualmente învățător de 
Stat.

O sensație de spaimă și de milă și 
de rușine m’a cuprins. Atât este de ne-

tnt.ru


Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 41—1902.

„imitare consiliivm in melius". Vor vorbi 
ei și mai alt-fel și se vor decide și mai 
curând, der n’a sosit încă timpul...

Din străinătate.
Crisă ministerială în Pruncia. 

După o depeșă din Paris, în cercurile po
litice antiministeriale se colporteză svonul, 
că e iminentă o crisă ministerială din 
causa stării îngrijităre a lui Waldeck- 
Rousseau. — Diarele republicane asigură 
însă, că vieța președintelui de consiliu 
fiind în afară de orî-ce primejdie, nu pdte 
fi vorba de o retragere a cabinetului.

Alegerile din Bulgaria. Resultatul 
cunoscut pănă acum al primului scrutiniu 
la alegerile generale de alaltă-eri pentru 
Sobrania bulgară este: 70 guvernamen
tali, 20 partisan! ai lui Gheșoff (oposiție), 
20 democrat! (oposiție) și 6 Stambulovișt! 
(oposiție). Au fost aleși toți șefii opo- 
siției.

Revoltă în China. Din Peking se 
anunță, că în districtul Nanking a isbuc- 
nit o răscdlă cu caracter primejdios. Intre 
cei răsculați sunt peste o miie de soldați, 
împăratul chines a dat ordin autorităților 
se apere pe misionari și pe ceilalți streini. 
Ambasadorul american a comunicat prin
țului Cing speranțele lui, că China va sci 
se sugrume răscdla și să apere pe străini 
în contra furiei resculaților.

Pedepsirea lui Fuad-pașa. Intr’o 
corespondență venită din Constantinopol, 
se povestesce, că s’a aplicat generalului 
Fuad-pașa o pedepsă extra-ordinară. 
Fuad-pașa în urma acțiunei, ce a esercitat 
în răsboiul ruso-turc și pentru care a că
pătat renumele de eroul dela Ellena, in
trase în buna favdre a Sultanului, și apoi 
cât a staționat la Constantinopol a eser
citat mari comandamente și a avut în fine 
mari succese prin atitudinea sa în masa
crele din Armenia. La Scutari însă, în ca
litatea sa de comandant, a esercitat o 
protecțiune asupra victimelor de atunci 
și notabilii orașelor fură uimiți de notifica
rea Pașei prin care, spre a pune la adăpost 
siguranța populațiunei armenesc!, usa de 
legea marțială. Numai grație acestui pro
cedeu a înlăturat a curge sânge și la 
Yldiz-Kiosk, deci, a fost un act de incom
parabilă umanitate... prin urmare un pas de 
civilisațiune. Tdte aceste fapte, cari îi atră
geau mari considerațiuni și o mare tre
cere în jurul tronului, păreau a fi o po
litică a sa personală, dădu de gândit unor 
adversari ai săi, cari ascunși în umbră se 
decise a disputa favorea și a i-o întuneca 
înaintea Sultanului. Ast-fel se pote crede, 
că perderea favorei, ce adi a manifes
tat Sultanul, se datoresce următorului 
fapt :

La ceremonia ce avii loc cu ocasia 
plecărei misiunei la Meca și Medina, Fuad- 
pașa purta eșarpa verde. Imediat după 

acesta, făcîi o visită lui Mahmud-pașa cum
natul Sultanului: ceea-ce făcu să se sta- 
bilescă bănuiala de spion. Ca consecința 
celor precedente, Fuad-pașa pe când eșia 
dela o audiență particulară, nu și-a mai 
găsit trăsura, care primise ordin a-1 aș
tepta. Mirat, întrebă, și ca din întâmplare 
un ministru, care părăsea palatul, i-a oferit 
loc în cupeul său. Atunci imediat un plu
ton de cavalerie a încunjurat cupeul și a 
fost condus pănă la port, unde a fost în- 
barcat imediat pe un yacht-imperial, care-1 
conduse în Syria.

Acestă scire a produs o mare emo- 
țiune în lumea islamului și a disperat 
fdrte mult pe înalții demnitari, făcendu-i 
prin acesta a începe se se îndoescă de 
siguranța lor personală.

Pretendentul tronului albanes. 
Comitetul central albanes din Roma a 
adresat un apel cătră toți Albanesii, pro- 
vocându-i să șe pronunțe pănă la 6 Aprilie, 
decă vreu se recunoscă de pretendent al 
tronului albanes pe don Juan d’Aladro y 
Perez de Velasco Castriota, fostul agent 
diplomatic al Spaniei și care trăesce ac
tualmente în Spania și e strănepot al ma
relui principe alban Skender bey.

Crisă. ministerială italiană. Mo
nitorul oficial italian publică un comuni
cat spunând, că Regele n’a primit diraisia 
cabinetului și că cabinetul se va presenta 
din nou în parlamentul convocat pe diua 
de 10 Martie n.

Demonstrațiile din Paris. In 
urma demonstrațiilor întâmplate în diua 
de 3 Februarie la bursa muncii din Paris, 
poliția a arestat pe anarchistul Libertad, 
care se dice, că ar fi fost principalul au
tor al demonstrațiunilor. El va fi dat în 
judecată, pentru-că a îndemnat la ucidere. 
Dintre cei arestați cu ocasiunea demons
traților, 19 inși vor fi dați în judecată. 
Prefectul poliției va propune expulsarea 
tuturor streinilor, cari au luat parte ia 
demonstrațiuni.SOIRILE BILEI. ■ ■

— 20 Februarie, v.

Ministrul de interne român și in
duși riașii. D-l P. S. Aurelian a dat o 
circulară cătră tdte primăriile țării, prin 
care acestea sunt invitate a da tdte lu
crările numai industriașilor români și a 
influința în acest sens și asupra particula
rilor. — Este sciut, că meseriașii români 
au de-a suferi forte mult din causa con
curenței Jidovilor, cari găsesc întotdeuna 
mijlocele potrivite pentru a obține tdte 
lucrările publice dela primării, în timp ce 
meseriașii români sunt condamnați a muri 
de fome în țera lor. Circulara d-lui Au
relian, decă se va esecuta, va fi de mare 
folos industriașilor români în aceste tim
puri de crisă.

Societatea „Crucea Rosie“ și-a ți
nut adunarea ordinară — după cum am 
anunțat — la 1 Martie n. în sala de șe
dințe a comitatului. A presidat d-l fișpan 
conte Stefan Lazar. După deschidere se
cretarul societății Dr. Otto Hnidy a cetit 
raportul pe anul de gestiune 1901. Din 
raport reiese, că societatea are adi 232 
membri ordinari și 41 estraordinari. Averea 
societății a fost de 7704 cor. 2 b. și „fon
dul Elisabeta" 3401 cor. 84 bani. Relativ la 
acest fond s’a făcut propunerea ca se fie des
tinat pentru înființarea unui sanatoriu. S’a 
decis, ca comitetul să se ocupe temeinic 
cu cestiunea acesta. Au fost aleși: Andr. 
Sanek secretar și I. Stoof cassar. Nefiind 
propuneri, adunarea s’a închis.

Instalarea noului metropolit al Mol
dovei se va face Dumineca viitore. Din 
partea ministeriului instrucțiunei publice 
vor asista d-nii Adamescu, secretar gene
ral, și Iulian sub-director în minister.

Iubileul papei. In diua de 3 Martie 
s’au împlinit 24 de ani dela încoronarea 
actualului papă Leo XIII. In acăstă di 
s’a celebrat în biserica sf. Petru din Roma 
o liturghie solemnă. Erau de față 30 car
dinali, numeroși archiepiscopi și episcop!, 
patricianii din Roma și un public imens. 
In interiorul bisericei serviciul de ondre 
îl făceau soldații papali. La orele 10'/2 
papa a fost adus în biserică pe „sedia 
gestatoria14 precedat de dmenii curții și 
încunjurat de garda elvețiană. După li
turghie s’a cântat „Te Deura" și papa a 
dat binecuvântarea. La orele 12l/2 papa 
s’a întors în Vatiean, între aclamațiunile 
poporului. La acăstă serbare au asistat în 
logea de curte: principele și principesa de 
Saxa Weimer, principesa de Saxa-Coburg- 
Gotha, principele Liechtenstein și contesa 
Trani. Afară de biserică au menținut or
dinea carabinierii. Nu s’a întâmplat nici 
un incident. — In tdte institutele catolice 
s’au ținut serbări în acea di atât în Eu
ropa, cât și în alte continente. In Con
stantinopol a celebrat liturghia patriar- 
chul armean Emanulian, asistat de mai 
mulți episcopl. La acestă liturghie erau de 
față ambasadorii tuturor puterilor. In Viena 
a avut loc o recepțiune la nunciul papal, 
la care a luat parte representantul Maj. 
Sale, mai mulți archiduci și archiducese. 
(Ferdinand, Otto, Rainer), precum și mi
niștri, în frunte cu Golu.chowski și 
Korber.

Prelegere economică. Cetim în 
„Drapelul11: Duminecă d. m. a avut loc a 
Vl-a prelegere economică. Prelegerea a 
fost de tot interesantă. D-l Titu Hațieg a 
presentat deja un proiect concret, pentru 
organisarea măeștrilor noștri după branșe, 
comentându-1 în tdte detailurile sale. Con
form acestui proiect asociația se fondeză 
pe un timp determinat, producția anuală 
se socotesce și se contingenteză pe fie

care măestru pentru a împiedeca supra
producția. Măestri cojocari câștigă un cre
dit personal pe sema asociațiunii, spre a 
cărui amortisare se crează un fond astfel, 
că din productele valorate 25% curg în 
favorul acestuia. Măestrii nu mai merg pe 
la târguri, ci asociația se îngrijesce de 
valorarea productelor cât și procurarea 
materialului brut. Se institue ’apoi două 
comisiuni pentru purtarea afacerilor și se 
angajeză un contabil. Decă un membru 
ese din sînul asociațiunii înainte de tim
pul stipulat, perde dreptul la fondul aso
ciațiunii. — Acest proiect a fost viu des- 
bătut, și discuția se va continua Dumineca 
viitore, având măestrii înșiși a-și da păre
rea asupra lui.

Cununi eterne. D-l advocat Dr. Ale
xandru Strevoiu din Sebeșul-săsesc a tri
mis din incidentul morții iubitei sale mă
tușe d-na Carolina I. Lengeru 20 corone 
drept cunună eternă la fund'ațiunea iubi- 
ților reposați, pentru ajutorarea școlarilor 
români săraci. Brașov, 20 Februarie 1902. 
— Bartolomeiu Baiulescu, paroch- și pro
topop.

Cercul universitar din Clnșiu. Stu
denții universitari din Olușiu sunt grupați 
în societatea numită „Egyetemi kora 
(Cercul universitar). Membrii societății se 
împart în două partide: partidul național, 
care representă principii naționale anti
semite și partidul de reformă, care este 
compus din Unguri liberali și diu Jidovi. 
In diua de 3 Februarie numitul cerc uni
versitar a ținut o ședință forte furtundsăr 
la care a asistat ca delegat al senatului 
universitar, decanul facultății de drept Dr.. 
Kiss Moritz. Acesta și-a dat totă silința 
să susțină pe actualul president, care face 
parte din partidul de reformă și a admo
nestat tinerimea, se nu se ia după devi- 
sele aduse ca contrabandă dela „gunoiul 
politic11 dinafară. Tinerimea să fie pacinică, 
se propage patriotismul, ca și pănă acuma 
și cu politica să nu-și bată capul. Tote 
acestea n’au folosit, nimic, sgomotul era 
așa de mare, încât delegatul a trebuit să 
suspendeze ședința.. Eri, .în 4 Martie, cer
cul universitar s’a întrunit din nou..

Omorul din Belinț. Am amintit l'a 
timpul său despre cașul din Belinț, cu 
fata Maria Popescu și cu proprietarul de 
acolo Ludovic Rosenberg. Rosenberg a în
treținut relații de amor cu fata timp de 3 
ani și a sciut se o captiveze pe nenoro
cita așa de tare, în cât nu se mai pute 
lăsa de el. Jupânul Rosenberg însă după 
ce și-a satisfăcut „nobilele11 pasiuni cu-fata, 
n'a mai vrut se scie de ea și s’a însurat. 
Maria Popescu, în' desperarea sa, a căutat 
să redobândescă erăși iubirea amantului 
seu, acesta însă a bătut’o, i-a sfâșiat hai
nele și când fata era să mergă la primă
rie, ca să-l dea în judecată, cerând des
păgubire, jupânul i-a eșit înainte cu pușca

pomenit un asemenea cas de convertire 
la noi, încât am rămas zăpăcit cu desă
vârșire și nu-mi venia să cred.

Când am eșit din biserică etă o fe
meie îmbrăcată țărănesce se desface din 
mulțime și se apropie de el, sărutându-1. 
Era mamă-sa, ori soru-sa!

Ce prăpastie adâncă morală între 
aceste ființe, fisicesce atât de apropiate!

M’am mirat, der n’am condamnat, 
căci cine scie în ce școle și la ce influințe 
a fost espus tînărul Român, ca să ajungă 
acolo, de a-și părăsi legea și neamul.

O, școla multe păte face!
> „Șcdlele ungurescl vor smulge din 
piepturile tinerilor națiunei nostre și iubi
rea aceea, care o plantase întrânsele ma
mele române; și cu cât vor învăța mai 
mulți Români la școle străine, cu atât va 
pierde națiunea mai mulți fii; lăcomia 
■onorurilor și folosul privat îi va trage că
tră streini, ei vor iubi numai limba ungu- 
rescă, se vor încânta de frumsețea aces
teia și vor admira faptele națiunei ungu
rescl, pentru-că numai acestea le vor cu- 
ndsce ; totă vieța și dorul lor va fi legat 
singur de națiunea, care îi va amăgi cu 
frumseța și bunătățile sale; de națiunea 
română nu-i va mai lega nimic, rumpân- 

du-se odată legătura cea dintâiu și cea 
din urmă a limbei naționale11.*)

*) Discursul tui Bârnuț ibid. pag. 377.

Cu cât mai simpatic ni-se presentă 
ochilor sufletesc! un alt tablou, care îmi 
vine în minte prin asociațiunea de idei și 
pe care nu mă pot opri a nu-1 descrie 
aci, ca un frumos „pendant11 la converti
rea de mai sus.

S’a întâmplat tot pe teritorul acestui 
comitat înainte cu doi ani.

In atelierul de ferărie, ce se află pe 
moșia unui baron dintr'un sat românesc 
de lângă Someș, era angajat un tînăr lă
cătuș de religiunea calvină. Tinărul era 
muncitor și harnic.

In acea comună trăia un țăran frun
taș, care avea o fată frumosă. Ungurul 
se amoriseză de fată și o cere în căsăto
rie. Flăcăul nu era urît și îi plăcea fetei. 
O pedecă mare înse se opunea planului 
de căsătorie. Poporul român, se scie, că 
are mare aversiune pentru religiunea cal
vină și fata i-a declarat, că nu se va mă
rita după dânsul, pănă nu „se va bo
teza".

Ce era de făcut?
Flăcăul nu s’a gândit mult și „s’a 

botezat11, cum dice poporul, adecă a făcut 
formalitățile de trecere și a primit taina 
sf. mir.

Rudele lui, cari veniseră la acest 
act, umblau desperați și bocindu-se în ju
rul casei, unde se săvîrșia ceremonia. Tdte 
de giaba. Fata i-a pus condiția „se se bo
teze", și așa a făcut.

Astădi Calvinul de mai nainte este 
credincios al bisericei românesc! și trăiesce 
în armonie deplină cu soția-sa. Și-a cum
părat carte de rugăciuni românescă și 
caută a se instrui în învățăturile bisericei 
nostre.

Etă o fată „analfabetă11, „din stratu
rile cele mai inferidre ale poporului11 pă- 
ditdre și conservatdre a legii și nea
mului.

Aici este tăria năstră!
** *

Someșul curge lin și plin de demni
tate. Trenul înainteză cu repediciune pa
ralel cu Someșul.

In compartiment suntem trei: Un 
advocat, membru în comitetul național, un 
director de gimnasiu, amic din copilărie al 
meu și eu. Cel dintâiQ mergea din Deșiu 
la moșia sa, er noi, fiecare, mergeam să pe 
trecem sera de Crăciun în casa părintescă.

Advocatul spunea, că ținuse de cu- 
rînd un discurs în congregație, în care a 
relevat nedreptatea împărțirei cercurilor 
electorale și că a făcut nu de mult un 
turneu prin câte-va comune din Chioar, 
cu scop de a îndemna poporul să ia în 
esploatare o pădure.

La o haltă dincolo de Glod advoca
tul ne părăsesce, la Restoci se dă jos din 
tren și directorul, Someșul cotesce de aici 
în direcție sud-vestică, eu rămân singur 
cu inima strînsă. Lemniiul rămâne la drepta. 
încă 3—4 chilometri! Deja se vede dealul 
srolaș din hotarul comunei mele natale. O 
minută încă și conductorul strigă:

Letca!
Delaletca. 
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și cu un glonț țintind la capul fetei, a 
trimis’o pe cealaltă lume. — Procesul 
acestui omor s’a judecat la curtea cu ju
rați din Timișora în 3 Februarie. Procu
rorul a pus juraților următorea întrebare: 
„Este Ludvig Rosenberg culpabil de a fi 
omorît pe Maria Popescu în sera de 15 
Ianuarie cu o împușcătură intenționată, 
însă nepremeditată?" Ședința s’a suspen
dat la 123/4 și președintele a fixat conti
nuarea ei pe orele 3 p. m. Despre ver
dictul juraților și sentință încă n’avem 
sciri.

Festivalul societăței „Tinerimea 
româfiă". La 23 Februarie a. c., societa
tea sciențifică literară, „Tinerimea Ro
mână11 va ave un mare festival în sali
nele sale din calea Victoriei (Duminecă), 
al cărui program este: 1) Conferența d-lui 
Nicolae S. Dumitrescu președintele socie
tății, despre „V. A. Urechiă ca naționa
list". 2) Inaugurarea și aședarea bustului 
lui V. A. Urechiă, în sala de ședințe. 3) 
Concert, la care vor cânta: d-ra Aurelia 
Cionca și d-nii C. Grigoriu, V. Alexiu, I. 
Dănescu și Brezeanu, și 4) Dans. Acest 
festival va fi unul dintre cele mai distinse 
ale societăței „Tinerimea Română", pen- 
tru-că intrarea va fi admisă numai persa
nelor cu învitațiuni speciale din partea 
președintelui societății.

Populația universității din Clușiu 
în semestrul II este de 1423 de studențî. 
Aceștia se împârt, precum urmeză: La fa
cultatea juridică 901 studenți ordinari, 40 
estraordinari, la facultatea de medicină 
106 ordinari, la filosofie 225 ordinari, 3 
estraordinari, la matematici 94 ordinari, 
3 estraordinari, farmaciști anul I 24 estra
ordinari, anul II 21 estraordinari.

Navig-ațiunea pe Dunăre. Societa
tea anonimă ungară de navigațiune fluvi
ală și maritimă face cunoscut, că vaporele 
de pasageri cu mare viteză și-au început 
cursele pe Dunăre, și anume: Primul va
por de pasageri a plecat dela T.-Severin în 
jos la 17 Februarie, 2 Martie, ora 6 și 30 
sera, eră dela Galați în sus la 18 Febru
arie. 3 Martie ora 5 p: m. Se fac 3 curse 
pe săptămână.

Se caută un fișpan. Diarul „D. T. 
f. U.“ publică următorul anunț hazliu: Un 
comitat orfan, al cărui fișpan fu mazilit, 
caută pe acestă cale, care nu mai este 
neobicinuită, candidați potriviți. Cualifica- 
țiune nu se cere. Este de dorit o piele 
grosă, lipsă de susceptibilitate, urechi des
chise pentru denunțările proprietarilor, 
cunoscerea tacticei electorale, mobilă pen
tru 10 odăi, un nume unguresc, sunt pre
ferați conții seu baronii. Cunoscințele in
dispensabile sunt: A vorbi nu e nevoie 
să scie. De scris, să-și scie scrie numele. 
Cunoscințe aritmetice sunt de prisos, căci 
administrația funcționeză mult mai bine 
decă fișpanul nu scie socoti. Ofertele sunt 

.a-se adresa la ministerul de interne sub 
cifra: „Fișpan".

Scufundarea unui vapor. „LeTempsu 
află din Saigon, că un vapor chines, care 
mergea dela Nenn-Diub Ia Hanoi, s’a îne
cat aprdpe de Hungyen. Sunt 200 devic- 
time.'I

Inundații în America. Din New- 
York se anunță, că în Pensylvania, New- 
Yersey, New-York și Connecticut sunt 
mari inundații în urma ploilor, ce au cădut 
dilele trecute. Orașele Patterson și Elmira 
au suferit pagube însămnate.

Casina română din Clușiu.
>

Dăm loc următorului raport, ce-1 primim de 
la D-l secretar al societății de lectură române din. 
ClușiU, D-r loan Vajda-Voevodu:

Clușiu, Febr. n. 1902.
Onorată Redacțiune! Casina română 

din Clușiu întemeiată deja în 1860 cu nu
mele „Societatea de leptură română din 
■Clușiu" ajunsese în decursul anilor din 
urmă într’o stare de tot deplorabilă. Astfel 
în anul 1900 singura foe abonată a acestei 
casine era „Ellenzek" din Clușiii, er „Ga- 
jzeta Transilvaniei" se primia gratuit. Aceste I 

două foi erau singurele jurnale, ce se 
aflau în casina română. Localul, întunecos 
și prea depărtat de centru, al „Econo
mului", încă nu presenta nimic atrăgător 
pentru public cu atât mai puțin, cât și 
mobiliarul casinei era într’o stare de tot 
deplorabilă.

Acestă stare a lucrurilor era espre- 
siunea visibilă a referințelor de tot triste 
materiale economice ale „Casinei", care 
se lupta cu un deficit cronic și cu o lipsă 
neîntreruptă de parale, astfel încât la 
finele anului 1900 însuși comitetul anterior 
al casinei lansa ideea, ca să se decidă în 
adunarea generală sistarea deplină a So
cietății.

Der s’a întemplat altcum. Luând co
mitetul pe anul 1901 conducerea s’a inau- 
gurat’o eră nouă, care ne îndreptățesce 
să privim er cu speranță în viitor.

înainte de tote comitetul recunos-*
când că rădăcina răului zace cu deosebire 
în starea deplorabilă finanțiară a institu- 
țiunei și în localul necorăspundător, care 
pe mulți îî înstrăineză dela cercetarea 
casinei, s’a nisuit a înlătura în prima linie 
răul fiinanțiar, făcend apel la bunăvoință 
publicului. Acest apel a și avut resultat 
fdrte înbucurător. Mulțămită deosebită da- 
toresce casina patronilor societății: Ilus- 
trității Sale D-lui Dr. Alexandru Mocsonyi, 
care a dăruit 300 cor., d-nilor episcop! 
Escelenței Sale Mihail Pavel și Ilustrităței 
Sale Nicolae Popea, cari împreună cu 
Ilustritatea Sa D-l Iosif Gall, membru al 
casei Magnaților, au dat câte 100 cor., er 
Ilustrissimul d-n archimandrit și vicar Dr. 
Ilarion Pușcariu pe lângă 30 cor. bani 
gata a mai dăruit tote opurile D-Sale 
gratuit pentru biblioteca „Casinei."

Afară de aceste daruri marinimdse 
au mai dat dintre d-nii din Clușiu: d-nii 
advocați Iuliu Coroianu și Vasile Almă- 
șanu câte 50 cor., D-nii D-ri A. și I. Vajda 
câte 30 cor., d-nii Vasile Hosszu jude la 
tabl. reg. și Gavril Karșai câte 20 cor. 
er d-l D-r Ștefan Morariu adv. 15 cor., 
Afară de aceste sume au întrat sume mai 
mici din alte părți și în fine — the last 
not the least — brava tinerime universi
tară din Clușiii aranjând diverse petreceri, 
diir venitul curat al acestora a dăruit ca
sinei 300 cor.

In urma ajutdrelor acestora, a activi- 
tăței energice a comitetului sprijinit prin 
desinteresatul concurs al membrilor ordi
nari și ajutători, s’a putut ajunge frumo
sul resultat, cu care s’a sfîrșit anul’ eco
nomic 1901.

Astădi casina e deja de mai bine de 
un an mutată într’un local elegant și co- 
răspundător pretensiunilor, ce cu drept cu- 
vent să pot face față cu o atare institu- 
țiune românescă în cel mai mare oraș al 
Ardealului.

Afară de aceea mobiliarul s’a acuirat a- 
prope întreg nou și eincorcordanță cu înfă- 
țișareanoului local. De relevat e cu deosebire 
că s’au cumpărat două mese none de bi
liard, ce pot să satisfacă și pe cei mai pa
sionați amatori ai acestui joc. Jurnalele 
politice românesci din patrie și mai multe 
jurnale și reviste din România, precum și 
un număr însemnat de jurnale și reviste 
străine stau la disposiția publicului cetitor 
în sala de lectură. Gu totul sunt acum 
33 de jurnale quotidiane și reviste abo
nate pentru Casina.

Nivoul social-intelectual al Casinei 
s’a înălțat prin ținerea mai multor diser- 
tațiunî în localul casinei, dintre cari tre- 
bue să relevăm cu mulțămită activitatea 
d-lui profesor Ioan Pop Florentin, ale că
rui conferințe estetice întrunesc tot-deuna 
număroși ascultători și o cunună frumosă 
de dame ascultând cu plăcere interesan
tele discursuri românesci.

Din Năseud.
(Fine.)

Cu acestă ocasiune corpul didactic, 
își ține de sânta datorință a esprima și 
pre acestă cale cea mai profundă mulță
mită marinimoșilor contribuitori, cari avend 
în vedere nobilul scop, n’au pregetat a-și 
oferi binevoitorul lor obol.

în deosăbi însă aduce profunda sa 
mulțămită Mult Onoratei Domne Angela 
Pletos, care ca în fiecare an, astfel și cu 
ocasiunea acestei petreceri, a contribuit 
ca nimeni altul, la succesul atât de stră
lucit al acestei petreceri prin faptul că 
a tradus, localisat și presentat piesa tea
trală, mai sus citată, de o parte, er de 
altă parte a contribuit cu materialul ne
cesar la adjustarea toaletelor trebuitdre, 
pentru acăstă representațiune teatrală, care 
a avut efectul dorit și a făcut asupra 
publicului o impresiune din cele mai plă
cute.

Mulțămită și recunoscință se aduce 
la acest loc Stimatei Domnișore Letiția 
Murășan, cere a întrupat ideia aranjărei 
unei tombole cu acestă ocasiune, apoi 
Stimtatelor D-ș6re: Ottilia Filipan, Emilia 
Mischinger, Lucreția Moisil, Cornelia Petri 
și Iuliana Murășan, cari idențificându-se 
cvi acestă ideie, au dat tot sprijinul la 
aranjarea acestei tombole, colectarea de 
obiecte, precum și la valorisarea biletelor 
de tombolă în sera petrecerei; care îm
prejurare a contribuit mult, ca succesul 
material al petrecerei ndstre să fie preste 
așteptare favoritor.

Etă și numele acelor Stimate Ddmne, 
D-șdre și Domni, cari cu o deosebită bună
voință au donat pentru acestă tombolă 
diferite obiecte de valore, cari s’au sortat 
în sera petrecerei și anume: Charlotte 
Stefanuțiu, Sultana Haliță, Cornelia Lupu 
Pop, Letiția Murășan, Iuliana Murășan, 
Sabina, Maria și Anastasia Pavelea, Maria 
Simon, Maria Grivasă, Clotilda Mălaiu, 
Eugenia Mălaiu, Magdalina Simon, Elena 
Tofan, Elisabeta Tofan, Enjilia Mischinger, 
Cornelia Petri, Victoria Filipan, Ottilia 
Filipan, Maria Micula, Lucreția Moisil, 
Domna Fetti, Ida Volf, Elena Sacaciu, 
Rosalia Sacaciu, Dora Brescher, Gizella 
Polak, Anna Muller, Sofia Muller, Helena 
Daniello, Maria Lupde, Eugenia Catarig, 
Octavia Beșa, Ida Goldschmidt, Aurora Ul
rich, Angela Pletos, Leontina Scridon, 
Paraschiva Vintilă, Barbara Larionessi, 
Luisa Iablonsky, Berta Rusu, Elisabeta 
Verzariu, Ida Lupu, Ștefan Scridon, Ioan 
Tomuță și Macedon Linul.

înainte de a încheia acestă date de 
seină, subscrisul corp didactic, plăcut sur
prins pentru deosebita atențiune și consi- 
derațiune ce i-s’a dat și cu ocasiunea a- 
ranjărei acestei petreceri, în scopul nobil 
indicat mai sus, — speră cu nemărginită 
încredere și în viitor la binevoitorul spri
jin al publicului din Năsăud și jur, avend 
în cele din urmă cu toții aceeași țintă: 
înaintarea și înflorirea scumpei ndstre școle.

Năseud, 8 Februar 1902.
Corpul didactic al ș cotei fundaț. 
elem. de băeți și fetițe, — ca 

comitet aranjator.

Rgsboiul din Africa-de-Sud.
Lord Kitchener telegrafeză următo- 

rele din Pretoria:
Colonelul Anderson, care conducea 

colona diviziei lui Donops, a sosit cu 9 
ofițeri și 245 omeni în Kevunen. După 
informațiuni private în 25 Februarie dimi- 
neța colona fu atacată la Klersksdorp. 
Tunurile-pompon din fruntea colonei și 
infanteria au respins pe inimic. După o 
violentă ciocnire, coldna și-a continuat 
mersul, însă inimicul o ataca din nou și 
apropiându-se cam la o 100 yarde a strîm- 
torat’o așa de tare, încât vitele de tras o 
luară la fugă. Infanteriei însă i-a succes 
a respinge pe inimic. După acesta colona 
plecă erăși încet mai departe, când arier
garda ei se pomeni de-odată, că e viu ata
cată. Tot atunci inimicul năvăli cu mare 
forță și se vîrî între ariergardă și aripa 
stângă a colonei, catârii fugiră în tote păr
țile și o mare încurcătura se produse în 
infanterie. Inimicul profitând de acesta a 
dat un atac general. Trupele englese s’au 
luptat timp de 2 ore. O trupă călăreță de 
200 omeni, care a sosit din Klerksdorp, a 
reținut puterea covîrșitdre a inimicului, 
compusă din 1200—1700 omeni.

Kitchener retace resultatul definitiv 
al luptei, care, după o telegramă de mai 
înainte, a fost predarea Englesilor și pier
derea tunurilor și carălor cu provisii.

ULTIME SCIRI.
Budapesta, 4 Martie. Foia ofi

cială va publica în numerul proc- 
sim demisiunea ministrului de co- 
merciti Heg edits și numirea lui Fer
dinand Horanszky în locul lui. — 
Dieta desbate budgetul ministeriului 
de interne. — Ministru-președinte a 
cerut prelungirea ședințelor cu câ
te-o oră.

Sofia, 4 Martie. Au fost aleși 
pănă acum 97 guvernamentali, 33 
stoiloviști, 8 stambuloviști, 10 agra
rian!, 9 liberal! (Radoslaviștl) 8 so
cialiști, 6 independenți și 7 demo- 
crați. Toți șefii partidelor politice 
au fost aleși, afară de Radoslavow, 
Petrow și Ivanciov.

Diverse.
Despre sărutare. Dr. Nyrop, pro

fesor de limbile romanice la universitatea 
din Haga, a scris o carte voluminosă des
pre sărutare. EI face cunoscut istoricul 
sărutării și arată, că ea este unul din obi
ceiurile cele mai vechi. Literatura săru
tării e colosală și fantasia poeților n’a fost 
pdte în nimic așa de abondentă, decât în 
iscodirea asemănărilor privităre la săru
tare. — Sunt popdre, Ia cari gustul s’a 
desvoltat așa, încât femeia numai atunci 
simte dulceța sărutării, decă fața bărba
tului nu e spână. Proverbul olandes 
dice, că barba trebue să aibă mirosul tu
tunului. Germanul crede, că fața, care să
rută un flăcău inberb, își sărută marama. 
Etă o anecdotă danesă: Mirii se certară. 
Miresa declară, că nu pdte fi vorba des
pre cununie și a pretins dela mire să-i 
înapoieze tote scrisorile,

— Iți redau scrisorile, răspunse mi
rele, decă tu îmi vei reda mai întâiu să
rutările.

Miresa, ce să facă? i-a împlinit pre- 
tensiunea, apoi nu și-a mai cerut scri
sorile.

Etă și un cas de drept: La 1837 En- 
glesul Thomas Sowerland a împrocesuat 
pe d-șăra Newton, care — când voi să-i 
fure o sărutare — i-a mușcat nasul. Jude
cătorul a achitat pe damă motivând așa; 
D-șdra Newton are tot atâta drept la bu
zele proprii, ca și d-l Sowerland la nasul 
său. Decă d-l Sowerland vre să facă cu 
buzele d-șdrei Newton ceea-ce ei îi este 
neplăcut, și d-șdra Newton pdte face cu 
nasul d-lui Sowerland, ceea-ce dânsului 
nu-i place.

.Literatură.
„Suppleoc Libellus Valachorum'*,  

memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și Adamovicl în 
numele poporului român din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românăscă 
făcută de profesorul Dr. E. Dâianu. Sibiiu, 
„Tipografia" societate pe acțiuni. Un esem- 
plar broșat costă 1 coronă (plus 5 bani 
porto). Se află de ven4are la Tipografia- 
„A. illureșianuu.

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

Cura băilor de buruenidepurative 
„Diijșoreanu" Bloesci. Cu acestă cură 
ușoră de aplicat și de urmat se pdte res
tabili ori-ee, suferind de ori-ce bdlă, în 
orî-ce timp al anului, fără temă de ră- 
celă. La bolele de cancer, tuberculosă, 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală seu. 
parțială, hemiplegie, etc. fac angajamente 
garantate pentru restabilirea sănătății. Cei 
cari se pot acomoda în locuința lor, se 
pot curarisi singuri acasă, după o instruc
ție specială bolei cerută de suferind. Con
sultul prin corespondență fără instrucție 
e gratuit, asemenea e gratuită și instruc
ția pentru cei ce vor dovedi, că sunt să
raci fără mijIdee. La cașuri grave, unde 
mdrtea ar amenința vieta, si medicina nu 
mai pdte da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol mă pdte chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din Ktrațov, 

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

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

Scrieri economice.
Manual complet de agricul

tură rațională, de Dr George Maior, pro
fesor d,e agricultură la șcbla superior# dela 
F^r?strâu și la Seminarul Nifon Metropoli 
tul din Buouresol. Cartea cuprinde patru 
volume:
< • Vol. I Agrologia, sân Agricultura ge
nerală. 34 cole de tipar cu 217 figuri în 
.^exț. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agri oul tură al României cu deoi- 
sia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II Fitotechnia, sâu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română cu premiul NasturebHerescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 corone.

Voi. -III. Zootechnia, sâu Cultura ge 
nerală și specială a vitelor cornute, dim 
preună cu Iânăria și lăptăria, 49 oble de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. JEconomia Rurală, sbu orga- 
nisațiunea și administrarea moșiilor mari și 
mici. Costă 8 cortine.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limba și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
n6\tră, care tratâză tbte Gestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute jjănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc. ’

„Castelul din Carpatâ* , roman din 
vieța poporului român din Ardeal, de Jules 
Verne, tradus de d-1 Dr. Victor Onișor cu o 
prefață de Dr. Eliă Diiianu (Tiparul „Tipo
grafia14 societate pe acțiuni Sibiiu). tic află 
dz vânzare la Tipografii rA. Mureșianu*  
Ii așov. Esemplarul broșat ediț. poporală 
1 cor. 6<>, broșat ed. de lux 2 cor 40 (plus 
10 b. porto), legat 4 cor. (plus 20 b. porto). 
O carte forte interesantă, care n’ar trebui 
16& iipsescă de pe masa nici unui Român.

Scrieri școlare.
Cântul în șcbla, poporală de lulin 

Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
iposta 66 b.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catecbețl, 
•învățători și părinți, prelucrat de Basihu 
fiațui, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica Umbel române, pen
tru școlele inferibre, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Pap iu- 
Partea I. 'Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
bU bani.

„învățătură creștlnescă44 său Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cat. 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă cor. 1.60 (ou posta cor. 1.80).

„Carte de cântece pentru tinerimea 
școlară adunate și aranjate de loan Dariuu. 
A. apărut numai acum și conține: hore, mar
șuri școlastice și eroice, elegii, imnuri, 
cântece religiose și alte multe soiuri alese 
din cele maifrumose și de cei mai vestiți po
eți ai noștri. Costă 50 b. (plus 10 b. p.)

Legea de pensiune pentru învăță
torii pop. din Ungaria. Prețul 44 bani 
(rj- 5 b. porto.)

Oral general pentru șcbla română 
cu 6 olaee și cu un singur învățător de 
Georgiu Magyar. Prețul 80 b. (-|~ 10 b. p.j

îndreptar teoretic și practic pentru 
învățământul intuitiv în folosul elevilor pre- 
parandiall, a învățătorilor și a altor omeni 
de școlă de V. Gr. /iorgovan prof, de peda
gogie. Edițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani 
(-|- 10 b. p.)

Scriptologia, seu modul de a nvăța 
cotitul scriind. ’ Indreptariu pentru învăță
tori la traciarea Abecedarului de Basiliu 
i etri prof, preparandial pens. Prețul cor, 2. 
(+ 10 b. p.)

Curs practic de limba maghiară pentru 
șed ele popor, rom. îutoomit pe bas*  non 
lui plan min’sterial de învăț, de loan Daria 
cu conmrsnl mai mu tor bărb-țl de șcdlă. 
Pnrtea I. p-mtru anul I-iu și al II-lea de 
colă. Prețul 32 bani (-|- 10 b. p.j

Mama sfântului Augustin de Emil 
Bougaud, traducere de Salba. Editura d-Jui 
prof. Dr. E. DAianu. Tipografia archidie- 
cesană din Blașiîî. Cartea are 31 oble de 
tipar (500 pagini) și estp fructul osteuele 
lor unor laboroșl .-tudențl în teologie dela uni
versitatea diu Budapesta Cuvântul „Salba44 
ne reamintesoe societatea literară cu ace
lași nujne a teologilor d n seminarul d-sfi 
ințat „S-ta Barbara44 din Viena. cărei so
cietăți îi mulțumim publi a-ea Fabiolei și 
a unei părți din oatech emul cel nare al 
lui Deharbe. Traducătorii ne ofer o lectură 
edificătbre in stil îngrijit, tiparul cina', 
hârtia bună. Prețul unui esemplar legat 
elesant în pânză este 4 oorbne (-|- 30 b. 
porto.) Un esemplar broșat 3 oorbne (-|- 
30 b. porto). Se află de ventțare și la Tipografia 
A. Mureșianu, Brașov.

„Carnetul Roșuu, o interesantă no
velă n iul istă, tradusă din germană de Moșul 
O broșură de 104 pagini, format octav mic. 
Broșura oferă o lectură ușoră și distractivă. 
—„Moșul* 1 e cunoscut cetitorilor noștri din 
numărosele sale lucrări publicate în foița 
diarului nostru. Pprețul cu posta 60 bani.

Cursul pieței Brașov.
Din 5 Martie n. 1902.

Bancnota rom. Gump. 18.94 Vând. 18.98
Argint român. „ 18.80 n 18.84
Napoleond’orl. „ 19.- w 19.04
Galbeni „ 1.1.34 T> 11.40
Ruble R sescl „ 127.— Ti 128.—

Plecam și sosirea trenurilor de stat reg. uag. în Brașov.
Valabil din 1 Octomvrie st. n. 1901.

Plecarea trenurilor din Brașov.

Dela Brașov la Budapesta:
I. Trenul mixt la ora 5’8 min. dimin.

II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p. m. 
III. Trenul de pers, la ora 7’48 min. sera.

Dela Brașov la BucurescT:
I. Trenul de persbne la bra 3’55 m. dim.

II. Trenul mixt la orele 11’40 a. m.
III. Tr, mixt, la ora 655 min. sera.
IV. Trenul accel. la bra 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(are legătură cu TușDad. la 6ra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la 6ra 10.46 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8’50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3’15 m. p. m.

(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Szereda).

Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu).
I Trenul mixt la ora 9’2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 5’26 min. p. m.
De'a Brașov la Ciuc-Gyimes:

I. Trenul de pers, la bra 5T9 min. dim.
II. Trenul mixt la bre 8’50 mim. a. m.

III. Trenul de pt-rs. la ora 3’15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:

Dela Budapesta la Brașov:
I. Trenul de persbne la ora 8 dim. i

II. Tr. accel. peste Clușiîî la o. 2’9 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 10’25 min sera.

Dela BucurescT la Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9’27 inia, p.'.'m.
III. Trenul pers., la ora 5— m. p. m,
IV. Tren, de pers, la ora 7’55 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la bre 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 6ra 3’20)
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5,17 dim.)
III. Trenul mixt, la bra 6’50 m. sera

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu.)
I. Trenul mixt la bra 7-i2 min. dim.

II. Trenul mixt la bra 1T7 min. ,p. m.
Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:

I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim. 
III. Trenul de pers, la bra 1’53 m. p. m. 
III. Trenul mixt la bra 6’50 min. sera.

Cursul la bursa din Viena.
Din 4 Martie n. 1902.

Renta ung. de aur 4(,/0..................... 120.05
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97 45
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/0 . 120 20
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2"/(1. 100 85 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 96.—
Impr. ung. cu premii..................... 192.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 157.75
Renta de argint austr......................... 101.75
Renta de hârtie austr......................... 101.55
Renta de aur austr............................ 120.85
LosurI din 1860....................................154.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.31
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 715.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 698.50 
NapoleondorI......................................19.09
Mărci imperiale germane . . . .117.22*/ 2
London vista............................. 239.95
Paris vista...........................................95.45
Rente de corone austr. 4n/0 . . . 99.10
Note italiene . ■............................ 93 40
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Se caută

0 FARMACIE 
de

Oferte a se trimite ]a adresa 
Erste oesterreich. concessionirte 
Pharmac.-V ermittlung’S-Bureau 

des Leopold Kopp WIEN 
II/I Gushausstrasse 23.

>

Oe închârâat
Parterul din casa nr. 12 nou 
333 v. Târgul boilor În corn, aco
modată de crîșmă, se dă închirie 
dela Aprilie 1902.

Deslușul dă advocatul Pus- 
cariu, la ..Albina“. lb_

55 -191-2.

rsgrh. Arveresi hird.etm.eny.
Alulirt birbsagi vbgrehajto az 1881. evi LX. t.-cz. 102. §-a ertel- 

mbben ezennel kdzhirrâ teszi, hogy a brassoi kir. torv«nysz6k 1901. 6vi 
6098/p szâmu vbgzbse kOvetkezteben Puskâriu Jozsef brassoi ugyved 
Altai kbpviselt „Albina44 takarbkpcnztâr 6s hitelintbzet javăra Bartha 
Andor es tărsa bardoezi lakos ellen 961 kor. 94 fii. s jâr. erejeig 1901 
evi augusztus ho 28 ăn foganatositott kielbgitesi vegrehajtăs uțjân le- 
foglalt bs 6600 koronăra becsiilt kOvetkezo ingbsâgok u. m.: 21 tehen 
es 8 piros tarka 0t or nyilvănos ârverrsen eladatnak.

Mely ărveresnek az oklândi kir. jârâsbirosâg 1902 bvi V. 38/1 az. 
vegzese folytâu 961 kor. 94 fii. hâtralek kOveteles, ennek 1901 evi 
szeptember ho 30 napjâtdl jăro 6°/0 kamatai erejeig Bardoczon alperes- 
nel leendo eazkOzleshre 1902 evi aprilis ho 5-ik napjânak d e. 10 orăja 
hatâridoul kituzetik ba nhhoz a venni szândekozbk oly megjegy?bssel 
hiv-itnak meg hogy az eriutett ingosăgok az 1881 evi LX. t.-cz. 107. 
es 208. §-a erteltnbben keazpenzfizetes mellett, a JegtObbet igeronek 
becaâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendo ingoaâgokat mâsok ia le es felulfog- 
laltattâk es azokra kielegitesi jogot nyertek volna ezen ârveres az 1881 
bvi LX. t.-cz. 102. §. ertelmeben ezek javăra ia elrend ltetik.

Kelt Oklăndon, 1902 bvi februar ho 21-ân.

440 1—1.
Pollâk Ignacz, 
kir. bir. vghjto.
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ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

P® Heii laal . . § s®?.
P® l®s® Hal . . lâ ,, 
P ® aa a a .... 24

' Pa

o o=

«*■ Pentru România ?i străinătate:

Abonamente la numerele cu data de Duminecă;
Pentru Romania și străinătate: 
P® aa ..... ® 
P® lași . . 4
Pe 'h1®! Hal . . â

Pentru Austro-Ungana:
?© aa ...

fâs® luai 
luai.
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a
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i 99
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se fac mai ușor și mai repede prin 
------o mandate poștale, o------

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

Aflnnsnistrațiunea
GAZETEI TRANSILVANIEI."

Abonamentele

jj

Gazeta Transilvaniei“ cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipogiafia A. Mursșianu,Brașov.


