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Petiția dela Pojun.
Soirea cea mai nouă, ce ni-o 

aduc foile unguresc! din Pesta este, 
că congregația comitatului Pojun a 
petiționat la dietă ca se pună odată ca
păt agitațiunilor necurmate naționa
liste, ce au cuprins în măsură îngn- 
jitore și poporul slovac.

Amintita congregație cere revi- 
sujrea legii naționalităților, pe mo
tiv, că agitatorii naționaliști ar ațîța 
poporul în contra statului maghiar, 
tot numai cu provocare la acesta 
lege. Legea dela 1868, după părerea 
majorității congregației din Pojun 
ofere agitatorilor o basă legală, așa 
că pe calea justiției nici că mai pot 
fi împiedecate „uneltirile" acestora. 
De aceea mai cer representanții co
mitatului Pojun dela dietă, ca prin- 
tr’o lege se ia mesuri preventive 
energice pentru a paralisa lucrarea 
de subminare a agitatorilor națio
naliști.

Cererea celor dela Pojun reîm- 
prospăteză numai o veche dorință a 
șoviniștilor, a căror parocsism a ajuns 
pe căldurile acestea erășl la un grad 
forte îngrijitor. De sigur, că contri- 
bue forte mult la acesta stare psi
hică a lor și apropiata serbare „cen
tenară" a lui Kossuth.

Ar voi aderenții fostului dicta
tor să eterniseze memoria lui prin- 
tr’o „faptă mare“. Ideia independen
ței Ungariei a căreia propovăduitor 
a fost Kossuth, epigonii lui ar voi 
s’o promoveze și întărescă printr’un 
nou asalt sălbatic asupra naționali
tăților nemaghiare. Să se ștergă și 
urmele îndreptățirei popbrelor ne
maghiare de a trăi și a se desvolta 
pe temeiul limbei și al culturii lor 
proprii în acest stat.

„Am ajuns", (țice organul prin
cipal kosuthist, „la acel punct, că 
statul maghiar nu pbte esecuta le
gea adusă (art. de lege 44 din 1868) 
fiind-că printr’asta țera ar fi dată 
pe mâna naționalităților. Der nu se

pbte esecuta acestă lege în totă es- 
tinderea ei nici de aceea, fiind-că o 
mulțime de legi mai nouă stau în 
contrazicere cu ea- De găba umblă 
unul și altul dintre politicii maghiari 
să o apere, cu casuistica sa."

„Acestă lege e rea,—și nu mai 
pbte fi susținută".

Legea pbte să fie rea, întru-cât 
n’a putut se garanteze naționalită
ților nici acele sfărmituri de drep
turi, pentru a căror scutire a fost 
adusă. Der ni-se pare, că mai răi 
decât acea lege au fost și sunt 
cei-ce au avut și au îndatorirea de 
a-o păzi și de a face să fie respec
tată. Și mai răi sunt fără îndoială 
aceia, cari se folosesc de propria lor 
libertate și de posiția lor privilegiată 
față cu naționalitățile pentru a agita 
în contra păzirei cinstite a acelei legi 
și a ațîța mereu și cu tot mai mare cu- 
tezare în contra păcii și a bunei în
țelegeri cu poporele conlocuitbre.

Nu vom mai perde cuvinte des
pre fapta cea mai nou a șoviniști
lor din Pojun. Vom reaminti numai 
la acest loc cuvintele lui Ludovic 
Mocsary, care în cartea sa cea mai 
nouă a spus epigonilor Iui Kos
suth, că independența țării numai 
atunci o vor pute-o dobendi, când 
se vor împăca cu naționalitățile 
nemaghiare, și că politica de ma- 
ghiarisare ce-o urmăresce adi șo
vinismul jidano-maghiar, se pbte sus 
ține numai cu deplina sacrificare a 
ideii de independență și fără de 
nici un resultat practic, ba chiar cu 
mari pagube și pericule pentru Ma
ghiari.

Congresul secuiesc.
După o activitate de trei dile, con

gresul săcuesc din Tușnad s'a închis alal- 
tă-eri. In prima di (Joi) nu s’a lucrat mai 
nimic. S’au rostit discursuri și s’au cons
tituit diferitele secțiuni, despre cari am fă
cut amintire în numărul trecut.

In diua a doua (Vineri) s’a vorbit în 

secția pentru producte despre modul în 
care s’ar pute da un mai mare avânt pro- 
ducțiunei inului în Ardeal. Profesorul 
JBȘredi L. a propus înființarea de socie
tăți pentru producțiunea inului. Se se 
adreseze guvernului un memoriu, cerând 
înființarea unei colonii spre scopul acesta 
pe valea Mureșului. In Giurgeu, Alcsik, 
Oovasna și Brețcu se se constitue cât mai 
curând asociațiunile amintite. Secția a ho- 
tărît se petiționeze pentru înființarea unei 
fabrice de cânepă respective in, în comitatul 
Oiuc. Pentru câștigarea sumei necesare de 
8 milidne cor., se se înființeze o societate 
pe acții, pe care să o sprijinescă și statul.

In secția industrială referentul Spal
ier I. a propus, ca congresul se declare, 
că consideră de absolut necesară promo
varea industriei de piatră. Spre scopul 
acesta e necesară deschiderea de mine 
de piatră; se se înființeze în Gyergyo-Sz.- 
Miklos șcdlă de cioplit piatră și se se 
construescă cât mai curend linia ferată 
săcuescă. S’a vorbitapoi despre industria de 

I ceramică, care în ultimul deceniu a decădut 
mult în Ardeal. Referentul Orley a pro
pus, ca se se înființeze în diferite puncte 
asociațiuni pentru procurarea de material 
brut, în Tergul-Mureșului și Odorheiul- 
secuesc se se înființeze grupări speciale 
pentru industria olăritului, er pentru pro
curarea raijldcelor necesare să se ceră 
ajutor de la stat.

In secția pentru emigrări și balneară 
Barabas Endre a vorbit despre sărtea Ma
ghiarilor, cari trăesc în România. El dise, 
că în România trăesc 250,000 Maghiari, 
dintre cari 60,000 sunt Oiangăi, restul ce
tățeni ungari, er 40,000 dintre aceștia e 
populație tolerată. Spune, că Maghiarii 
sunt românisați (!) în mod brusc. Guver
nul român ar fi interdis cărțile din Un
garia în șcdleie maghiare din România. 
Pe când străinii mai neînsemnați în nu
măr au biserici, și limba lor maternă e 
permisă în șcdlă ca și în biserică, pe 
atunci Maghiarii nu se bucură de loc său 
numai în măsură minimă de acest privi
legiu (?) Cei peste 100,000 Maghiari rom. 
cat. n’au nici biserici, nici șcdle în Ro
mânia; ev. reformații au o școlă primară, 

der și în acesta de la 1894 încoce limba 
română se predă de învățător român pe 
bani maghiari. La tote acestea vina o 
pdrtă representanța diplomatică comună, 
care nici-odată nu apără interesele ma
ghiare. Descrie apoi decadența morală a 
Maghiarilor din România. Intr’o moțiune 
cere energic, ca ministerial de esterne 
să aplice funcționari maghiari acolo unde 
Ungurii sunt stabiliți în număr mai mare 
și să facă a eși pretutindeni la ivălă in
dependența de stat ungar. Propunerea s’a 
primit.

In secția culturală Godri propune, ca 
congresul se enunțe, că consideră de nece
sar înființarea unei șcdle militare de hon
vezi în Sepsi-St.-Georgiu. Gestiunea a fost 
lăsată în suspens.

In ultima <ji a congresului (Sâmbătă) 
s’au luat următdrele hotărîri:

Secția culturală a primit propunerea 
lui Szikely I., ca elevi de meserii să fie 
primiți numai tinerii trecuți de 12 ani 
de la ucenici să se pretindă în general’ 
un grad anumit de cultură; calfă să nu 
potă fi decât acela, care a făcut clasa III 
de ucenicie, er școlele de meserii, cari nu 
pot fi susținute de comune, să trecă în 
administrația statului. — S’a primit pro
punerea lui Sipos S. ca: în Tergul-Mure
șului, Odorheiul - săcuesc, Ciucsereda și 
pentru copiii Săcuilor emigrați în Româ
nia să se înființeze institute de crescere. 
Afară de acesta pentru copiii ciangăi din 
Săcele și România să se înființeze asiluri. 
Propunerile au fost primite cu adausul 
propunerii lui Potsa I., ca pe părinții săcui, 
cari au mai mulți de 4 copii, guvernul 
se-i ajutoreze în crescerea și întreținerea 
copiilor lor. — S’a primit de asemenea 
propunerea lui Borbely S., ca în pedago
giile din Secuime să fie admiși după pu
tință numai elevi săcui. — Csernatonyi 
Gy. cere într’un proiect de resoluțiune, 
ca cu ajutorul „Kulturegylet“-ului și ăl 
altor ‘factori culturali, să se formeze în 
comunele secuesc! cercuri culturale, cari 
să fie centrele vieții sociale.

In secția politică și a creditului, bar. 
Banffy Miklos a făcut propunerea:' să se 
stabil ăscă prin dietă, respective prin mu-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Jemeljan Piljai.
De Maxim GorJklJ.

„Nu ne rămâne alta, decât să mer
gem la ocne! E cam sărată, nu e vorbă, 
acestă muncă, der ce să facem? Altmin
teri perim de fome!"

După-ce cameradul meu Jemeljan 
Piljai spusese acestea, își sc6se, pote pen
tru a decea-dră, punga din buzunar, se 
convinse, că este tot așa de golă, cum era 
și eri, suspina, scuipa, se întinse din spi
nare, fluerând încet înaintea șa și pri
vind în sus la cerul senin.

Noi steteam culcați pe-o câmpie ni- 
siposă, cam trei chilometri de Odessa, de 
unde venisem, fără să fi găsit de lucru, 
și ne sfătuiam tocmai, flămând! cum eram, 
în cotro să apucăm. Jemeljan stătea cul
cat cu capul spre câmpie și cu picidrele 
spre mare și valurile îi spălau vîjăind pi- 
ciorele desculțe și murdare. Se uita cli
pocind din ochi la sdre, se întinse ca un 
motan și se aprop i mai tare de mare, 

așa că valurile îl spălau acum până la 
umeri. Acesta îi plăcea, căci îl transporta 
într’o disposiție sufletescă trândavă-me- 
lancolică.

Eu priviam în spre port, unde se 
înălța o întregă pădure de catarguri și de 
unde venia un sgomot surd neregulat 
produs de lanțurile ancorelor, de flueratul 
locomotivelor și de strigătele lucrătorilor 
din port. Acolo nu zăream nimica, ce să 
ne fi putut reînvia speranțele, că vom 
pute câștiga ceva, mă sculai deci și disei 
cătră Jemeljan: „Ei, apoi să mergem la 
ocne!“

„Forte bine! Der o să poți suporta 
acea muncă?", mă întrebă cu o voce tră- 
gănată, fără se se uite la mine.

„Asta o s’o vedem pe urmă".
„Așa-dăr mergem?" repetaJemeljan, 

fără să se misce.
„Se înțelege".
„Aha! Asta îmi place! Să mergem! 

Și Odessa aceea afurisită — lua-o-ar dra
cul— să rămână aici, unde stă. Și Odessa 
vre să fie un oraș de port! Inghiți-o’ar 
pământul!“

„Bine, bine! Scolă-te și se plecăm!

Ou înjurături, nu poți pune slănină pe 
varză !“

„Unde? La ocnă? Bine. Insă tre
ime să scii, frățiore, că nici acolo n’o se 
ne procopsim!“

„D’apoi, că tu însu-ți ai spus să mer
gem acolo!“

„Fdrte bine, de dis am <jis! Ce am 
dis, am dis! Nu iau nimic înapoi, din ce 
am dis! Insă, că n’o să ne procopsim, 
asta o sciu cu siguranță !“

„Și de ce ?“
„De ce? Seu pdte tu credi, că acolo 

tocmai pe noi ne așteptă și că ne vor 
dice: Bine ați venit, domnilor, haideți 
încdce, aplecați-vă spinările și luați-ne 
banii! — Nu, asta nu se va întâmpla! 
Lucrurile stau așa: Acuma suntem stă
pâni noi de noi..."

„Lașă-le acestea! Să mergem !u
„Așteptă! Noi trebue așa-der să 

mergem la administratorul acestor ocne 
și să vorbim cu el în ton umilit, precum 
urtneză: Noi am venit la Escelența vdstră, 
să ne aducem pieile la tîrg, d-vdstră veți 
bine-voi a ni-le jupoia pentru șese-<jeci 
de copece pe <ji! Și apoi..."

„Ei, taci din gură! Scdlă-te și haide! 
Pănă desără sosim la satele de pescari, 
acolo dăm ajutor la strîngerea rarejilor și 
pdte ne vor da de cină".

„De cină? Așa e! Aceia o să ne dea 
de mâncare. Pescarii sunt omeni buni... 
să mergem, să mergem! O să găsim ceva 
bun, der în săptămâna asta n'am avut 
noroc".

EI se sculă — ud de tot — se în
tinse, băgă manile în buzunarele panta
lonilor, făcuți din doi saci de făină, sco
toci prin ele, scdse erăși manile gdle, se 
uită la ele ironic și apoi le duse la obraz.

„Nimica... De patru dile caut de 
geaba — nimica! Bine stăm, frățidre!“

Merserăm de-alungul țărmului, schim
bând din când în când câte o vorbă. Pi- 
cidrele ni-se cufundau în nisipul mole, 
amestecat cu scoici, cari la isbucnirea va
lurilor dădeau un sunet melodic. Dinspre 
mare sufla un vent rece, care ne răcoria, 
și mergând mai departe pe câmpie răs- 
colia ici colo vîrtej de praf.

Jemeljan, care de altminteri era veci
nie vesel, părea descuragiat, ceea-ce vă- 
dând eu, căutai a-1 înveseli. 
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nicipalitate maximul dărilor comunale; 
cheltuelile lucrărilor de stat se le suporte 
statul; să se micșoreze accisele după vin 
și bere; se se reguleze darea pentru vîn- 
darea de băuturi așa încât dreptul de a'l 
vinde beuturi, se-1 aibă seu comunele, seu 
cetățeni ungari; se se ștergă darea de 
venit el. 11 și să se stabilescă minimul 
scutirei de dare. S’a primit. — Barăbds 
Endre a cerut printr’un proiect de reso- 
luțiune: 1) Congresul se enunțe, că con
sideră de absolut necesar înființarea unui 
institut secuesc pentru emisiunea de hârtii 
ipotecare. 2) La procurarea capitalului 
pentru acest, institut, se vor ave în vedere 
diferitele fonduri comitatense și alte fon
duri. 3) Să se aducă mulțumită băncii 
ipotecare ungare și altor bănci ipotecare 
din Budapesta pentru acțiunea lor. Pro
punerea s’a primit cu-adausul, că congre
sul află necesar amestecul statului și con
lucrarea tuturor factorilor competent!.

S’a vorbit în secția politică și de pro
prietate și despre cestiunea segregărilor. 
Se se împiedece darea drepturilor de se
gregare, și pănă când segregarea nu se va 
fi sfîrșit, teritoriul menit pentru acesta se 
fie segregat pe basa mesurărei și a pre- 
țuirei. Drepturile proprietarilor să fie scu
tite. Cheltuelile cu segregarea se le anti
cipeze statul.

In secția industrială s’a vorbit despre 
rețeua liniei ferate în secuime și s’a cerut 
înființarea de căi ferate vicinale în inte
resul special al populației seeuesci. Sa- 
kats P. a făcut propunerea, ea guvernul 
se fie rugat a înființa ateliere de țesătorie. 
Propunerea s’a primit cu adausul lui Za- 
karias 1., ca în acțiunea acesta să fie 
atrași și Ciangăii din Săcele. — S’a pus 
pe tapet în cestiunea acesta și necesita
tea înființării teritoriului vamal indepen
dent și s’a enunțat, că toți trebue se ni- 
suescă spre realisarea acestui postulat.

La 12 ore din di s’a ținut ședința 
de închidere a congresului. Presidentul 
de ondre bar. Kemeny Kalman a accen
tuat, că cestiunea secuescă nu este nici 
apărare, nici atac contra naționalităților, 
ci e apărare contra bolei celei mari, care 
bântue secuimea, contra emigrărilor. Decă 
societatea maghiară va lucra și decă și 
guvernul își va da concursul, de sigur se 
vor dobândi resultate mari.

Cu acesta congresul s’a închis.

Modificarea legei naționalități
lor. Municipalitatea comitatului Pojun s’a 
adresat dietei ungare c’o plângere eșită 
din inima șovinismului, ce graseză în acest 
comitat locuit în majoritore covârșitore de 
Germani și Slovaci. Raportându-se la ex
periențele mai prospete, municipalitatea 
Pojunului spune, că vede cu mare îngri
jire „patriotică" cum munca criminală a 
agitatorilor naționaliști face să i-se simtă 
în măsură mereu tot mai mare efectul

„Ascultă, Jemeljan, povestesce-mi 
ceva din pățaniile tale**.

„Ași vre frate, der am slăbit din 
gură, căci îmi este gol stomacul. Stomacul 
este la om lucrul principal, și poți găsi 
monștri câți vrei, fără stomac însă nici 
unul! Când stomacul e mulțumit, se simte 
și sufletul bine. Ori ce acțiune a omului 
vine din stomac (?)... acesta o scii și tu 
tot așa de bine.

Apoi tăcu câtva timp.
„Ah, frate, decă marea ar scdte la 

mal acum o miie de ruble — pe loc ași 
deschide un birt, pe tine te-ași pune tej
ghetar, eu mi-așl face așternutul în dosul 
tejghelei și mi-ași duce la gură direct de 
la butoifl o țevă și n’așl ave nevoie, de 
cât să înghit. Să mă ia dracul, decă n’ar 
fi frumos așa ceva. Și pe țăran, pe pro
prietarul de pământ l’ași jupoia și l’ași în- 
torce pe dos. Când ar veni la mine și 
m’ar ruga: Jemeljan, dă-mi pe credit un 
păhărel!—Ce! Cum? Pe credit? Asta nu se 
pdte. — Jemeljan fie-ți milă! — Ei, să-ți 
fac pe voie. Iți dau un păhar, decă îmi 
aduci un car de lemne! Ha, ha, ha! Le-aș 
trage pielea!u

destructiv în mijlocul populațiunei slovace 
care până acum a fost fidelă patriei. Presa 
națională slovacă mai ales însă „lllas Ludu^ 
ce apare în Budapesta, ațîță ura de rassă, de 

I clasă și confesiune în poporul slovac. Răul 
este cu atât mai mare, căci agitatorii să 
refer la legea naționalităților. De aceea 
municipalitatea cere de urgență modifica
rea legii naționalităților. Și fiind-eă după 
părerea ei, nu se pote împiedeca pe cale 
justițiară acestă periculdsă agitațiune, dieta 
e rugată, ca prin lege și prin măsuri pre
ventive energice să prevină lucrarea de 
subminare. Dieta se va ocupa pe la finele 
lui Octomvrie cu petițiunea acesta.

Situatiunea financiară a Roma
nici. Cetim în „Curierul Financiar1* din 
Bucuresci: Evenimentul important al săp- 
tămânei este reducerea scontului Băncei 
Naționale a României la 5% și a dobâ'n- 
dei împrumuturilor pe deposite la 6%. Aflu
ența aurului la Bancă a determinat acestă 
măsură, care a făcut cea mai bună impre
sie în tdte cercurile nostre comerciale și 
financiare.

Tendința târgurilor financiare a fost 
tdtă săptămâna fermă. In special târgul 
rentelor române a înregistrat avansuri im
portante la Berlin, la Paris ca și la Bu
curesci. întărirea din di în di mai mult a 
situațiunei economice și financiare a Re
gatului, atrage cu deosebire atențiunea 
capitalurilor disponibile caii au ajuns a 
se convinge, că fondurile române consti- 
tuesc pentru ele un escelent și forte se
rios plasament. Acei cari având încredere 
în vitalitatea României și au plasat acum 
un an averea lor în rente române. își văd 
astădl acostă avere sporita cu 12 la s'tttă, 
er cei cari și-o vor plasa de acum înainte 
la aceleași rente, au perspectiva de a-le 
vede mai ’nainte de finele anului peste 
pari.

Exercițiul 1901—1902 care se închide 
la 30 Septemvre viitor, se va solda, după 
cum se pote vede din situațiunea tesau- 
rului cu un excedent de venituri de peste 
15 milione franci. Escedentul anului curent 
1902/903, judecând după încasările efec
tuate în cele dintâiă patru luni cari au 
dat până la 31 Julie un escedent de în
casări de 12.876,193 franci, se va solda și 
el, fără exagerare, cu un excedent de"20 
până la 25 milione franci. Adăogând la 
acestă strălucită situațiune’ și faptul, că 
esportațiunile României au ajuns cu mult 
superiore importațiunilor, înțelegem lesne 
pentru-ce capitalurile disponibile și-au con
centrat tdte privirile asupra rentelor române.

Visita Regelui Victor Emanuel la 
Berlin.

Pressa străină comenteză visita re
gelui Italiei la Berlin. Fie-care diar străin 
își dă părerea, după modul său de a vede; 
tdte însă, independent de ori-ce credință 
politică, sunt de acord a recunosce însem
nătatea politică a acestei visite.

„Berliner Tageblatt" spune, că „ma
nifestațiile de simpatie al căror obiect 
este regele Victor Emanuel la Berlin, 
sunt cea mai puternică garanție a tăriei

„Și de ce să fii așa tiran? Gândes- 
ce-te, că și țăranul flămândesce!**

„Cum? flămândesce? Bine, forte bine! 
Der nu flămândesc și eu? Frățiore, eu flă
mânzesc necontenit din diua nascerii mele, 
cu tdte că asta nu stă scris nici întf’o 
lege! Da! El flămândesce? De ce flămân
desce? Din pricina recoltei celei prosțe?1 
Nu cred... întâi este recoltă prdstă în că- 
pățina lui și numai după aceea în țarină, 
înțelegi tu?

De ce nu sunt recolte proste în alte țerl? 
Pentru-că acolo nu le-au crescut capetele 
omenilor numai ca să aibă unde se scăr
pina după urechi! Acolo lucreză omenii 
cu socotelă — asta-i. Acolo, frate, pot 
amâna ploia pe diua de mâne, decă as- 
tădî nu e nevoie de ea, și sorele îl pot 
de asemenea slăbi, decă e prea fierbinte. 
Er noi? Ce mijloce avem noi la disposi- 
ție? N’avem nici un mijloc, iubite fră- 
țidre... ah, der acestea sunt glume — decă 
însă ași ave în' adevăr o miie de ruble și 
o cârciumă — asta ar fi un lucru înțe
lept!1*

(Va urma) 

triplei alianțe și a înțelegerei strînse, ce 
esistă între puterile semnatare ale acestei 
alianțe. Și însemnătatea acestei manifes
tații este cu atât mai mare, cu cât ea se 
întâmplă aprope imediat după visita re
gelui Italiei la Petersburg, visită, care a 
dat loc la multe comentarii, mai mult seu 
mai puțin verosimile, din partea diarelor 
streine**.

Organul oficial al guvernului ger
man „Reichsanzeiger'1, salutând cu entu- 
siasm sosirea Suveranului italian pe teri
toriul german, spune că, „tripla alianță 
se rezemă pe reciproca înțelegere a pu
terilor semnatare în ceea ce privesce 
statu-quo earopean și este o garanție pu
ternică a acordului, ce a esistat și va 
esista de pururea între Germania, Italia 
și Austria, relativ la tdte cestiunile la- or
dinea dilei**.

Oficiosa „Norddeutsche Algemeine 
Zeitung“ spune, că „Regele Victor Ema
nuel găsesce în Germania inimi deschise, 
căci deja de trei generații esistă între ca
sele de Hohenzollern și de Savoia o cre- 
dincidsă prietenie, care pune sigilul legă- 
turei politice între statul italian și ger
man. Ureză Italiei, ca domnia lui Victor 
Emanuel al treilea să fie înscrisă în isto
rie ca epoca cea mai fericită a unei dom
nii neturburate și a unui fericit progres**.  
IșI termină articolul cu îndemnul: sempre 
avanti Savoial

Precum se vede din cele de mai sus, 
esistă o mare cordialitate în primirea ce 
o fac diarele germane suveranului italian 
Pe de altă parte, toasturile schimbate în
tre împăratul Wilhelm al Germaniei și 
regele Victor Emanuel al Italiei, au pro
dus cea mai bună impresiune în tdte cer
curile, de 6re-ce ele au confirmat pe de
plin, că tripla alianță are o atitudine pa
cifică. ,;

După o telegramă din Petersburg, 
cercurile politice rusesci sunt pe deplin 
liniștite asupra visitei dela Berlin „Birsev. 
VjedomostP accentueză, că întrega Europă 
privesce cu mare liniște la acestă visită, 
în care nu vede alt-ceva, de cât semnul 
iubirei de pace și al solidarității statelor 
europene centrale.

Eremiade „patriotice".
Pe archișoviniștii de la „Fiiggetlen 

Magyarorszâg**  îi tortureză cumplit gân
dul, că „nația alcătuitore**  e împresurată 
pretutindeni de dușmani. Mai deunădl se 
plângeau, că Maghiarii nu se bucură de 
simpatii în străinătate. Acum îi vedem 
tânguindu-se amar, că și în „propria lor 
țeră“ Ungurii se împiedecă la tot pasul 
de inimici, cari portă o luptă din cele 
mai crâncene în contra limbei și a insti
tuțiilor unguresc! (!)

Mult îi supără pe cei dela numita 
foie pretinsa ură, ce ar nutri-o Croații 
față de Maghiari. In ura acesta sunt una 
domni și țărani între Drava și Sava, unde 
sunt la ordinea <JiIei erupțiunile fanatis
mului croat contra Ungurilor. De când 
Coloman Szell stă în fruntea afacerilor 
țării, libertatea e mai mare, der a crescut 
și libertinagiul și naționalitățile raliate 
sub diferite drapele „îndrepteză atacuri 
din cele mai nedrepte în potriva ndstră**.

„Valahii cuprinși de furie — dice — 
ne înjură miniștri, decă dau ordine pen
tru răspândirea culturei maghiare, și pro
curorul de stat nu-i improcesueză;< de cât 
în cașurile cele mai rare pe ei și pe agi
tatorii sași, cari inundeză străinătatea cu 
articole nepatriotice**.

Lucruri și mai grozave sciu să spună 
cei dela „F. M.“ despre „lucrarea de sub- 
minare**  a Slovacilor. Pressa lor ar agita 
dilnic contra poporului maghiar și a insti
tuțiilor maghiare. Ei au mers pănă a numi 
„cântec porcesc**  imnul maghiar, sunt fu
rioși pentru-că guvernul a ordonat inves
tigație contra preoților slovaci, cari voiau 
să elimineze limba maghiară din șcdle, 
înjură pe episcopii catolici, pentru-că nu 
dau parochii capelanilor panslavi și sfîr- 
tică chipul episcopului evangelic, fiind-că 
acesta nu ia parte ‘cu ei în defăimarea 
Maghiarilor. „Zivena**,  „Musealna sloven- 

ska spolionost**  și „Slovensky . Spenokol* 4 
sunt trei instituții puternice slovăcesci, 
cari portă luptă permanentă în contra 
Maghiarilor și ai căror membrii se înmul
țesc într’una.

Așa se vaetă „F. M.“
Mai mult îl întristeză însă împreju

rarea, că acum și o parte a intelectualilor 
s’a înrolat în rândurile agitatorilor. Pănă 
acum — dice — numai semidocții nebu- 
niau pe Slovaci, Șerbi, Români șii Sași, 
adi însă agitațiunea are resultate atât de 
rele, în cât din punct de vedere al traiu
lui, medici, advocați, și în general omeni 
culți defăimeză pe Maghiari tot ca și ele
mentul necult.

„F. M.‘* se încercă a argumenta 
aceste aserțiuni hasardate c’un cas con
cret întâmplat în Croația, de unde s’au 
returnat numerose programe privitore la 
cursurile din vacanță a medicilor, cu ob
servarea, că „în Croația nu înțeleg de loc 
limba maghiară**  etc.

Tot ce a spus „F. M.“ sunt păreri 
subiective, espectorări fără de nici un 
rost și învinuiri răutăciose. Că Nema
ghiarii ar urî pe Maghiari ca popor, este 
un neadevăr din cele mai cornurate. Tot 
atât de neadevărată este și aserțiunea 
despre agitațiuni în sînul naționalităților 
contra Maghiarilor. Nu naționalitățile agi- 
teză, ci agiteză și ațîță dilnic și în mod 
cu desăvîrșire abusiv și imoral gazetarii 
evreo-maghiari, cari din agitațiune își fac 
o profesiune și cari, cruțați din partea 
procurorilor, își permit a insulta și înegri 
tot ce nu cade în cadrul aspirațiunilor 
șovinismului descreerat. In pressă, în vi- 
eța socială, în școlă, pănă și în biserică 
de pe amvon se pdrlă lupta cea mai de
testabilă în potriva limbii și naționalității 
popdrelor nemaghiare.

Acesta e adevărul, er nu cel pe 
care vre să-l spună „F. M.**,  care toc
mai prin faptul, că scrie în spiritul urei și 
netoleranței de rassă, dovedesce ură ne
împăcată, agită și ațîță pe conaționa
lii săi.

Grațiarea lui Mattasich-Keglevich.
După cum se anunță din Viena, fos

tul locotenent de ulani Geza Mattasich- 
Keglevich, care se afla în închisorea din 
Mollersdorf condamnat pentru nisce po
lițe, cari se dice, că ar fi fost falsificate 
pe numele văduvei principese moșteni- 
tdre Stefania și a principesei Luisa de 
Coburg, — a fost grațiat dilele acestea și 
liberat din închisore. Sentința contra lui 
Mattasich-Keglevich s’a pronunțat la 31 Dec 
1898 și fostul locotenent era condamnat la 
6 ani închisore, degradare și perderea nobi- 
liraei. Sentința a fost confirmată de con
siliul de revisie și repețitele cereri de re- 
visiune n’au avut nici un resultat. La in
tervenția rudelor sale, în fine, a fost li
berat, după ce seduse închis 3 ani și 8 
luni.

Afacerea Mattasich-Keglevich a for
mat obiectul de discuție al opiniei pu
blice în diferite rânduri și la 8 Februarie 
s’a discutat chiar și în „Reichsrath**.  Depu
tatul Daszynski a ridicat grave acusări 
contra tribunalelor militare și a constatat, 
că sentința consiliului de revisie relativ 
la fixarea faptului, stă în contradicție cu 
sentința tribunalului militar din Agram. 
Consiliul de revisie a rest.rîns faptul la 
falsificarea iscăliturei văduvei moștenitdre. 
Cu tdtă acestă restrîngere, sentința con
siliului de revisie a rămas aceeași, ca și 
a forului de prima instanță. Deputatul 
Daszynski a mai ridicat grave acusări 
contra diferiților advocați, cari au inter
venit în afacere.

Mattasich este fiul adoptiv al conte
lui Keglevich, care era mare proprietar în 
Croația, Acâstă adopțiune a fost mai târ- 
diu anulată. Mamă sa, contesa Mattasich 
trăesce în Lobor, lângă Zlatar, unde se 
va duce acum grațiatul.

Princesa Luisa de Cobourg a fost 
acum pentru scurt timp la băile Elster, 
însoțită de dama sa de societate Gebauer 
Fulnegg și de medicul Pierson. De câte 
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va dile se află erăși Ia Lindenhof lângă 
Dresda.

Substratul procesului Mattasich-ICe- 
glevich un diar din Viena îl resumeză în 
următorele:

Princesa Luisa de Sachsen Coburg- 
Gotha se afla în încurcături financiare, 
având datorii pe polițe în suma de 
575.000 fiorini. Când polițele au venit la 
scadență, ele purtau pe lângă iscălitura 
ei și pe aceea a surorei sale, văduva moș- 
tenitore de tron Stefania. Acâstă iscăli
tură însă era plastrografiată. Mattasich 
amicul princesei, fu acusat de acestă plas- 
trografie, arestat și condamnat de tribu
nalul militar din Agram la 6 ani închi- 
sore. Sentința însă a fost falsă, căci is
călitura principesei Luisa nu era plasto- 
grafiată. Lucrul acesta l’a recunoscut în
suși consiliul de revisie. Și cu tote aces
tea consiliul a confirmat sentința din 
Agram.SOIRILE D1LE1.

19 August v.

Congregațiunile francese în Ro
mânia. „LTndependance Roumaineu anunță, 
că mai multe congregațiunl din Franța 
.au cerut autorisație ministerului român de 
culte, de a-se stabili în țeră și de a des
chide școli.

Numiri de învățători reformați în 
Bucuresci. Cetim în „E—k“: Episcopul 
reformat din Olușitt, Dr. Bartok Gyorgy, a 
numit la posturile vacante de la școla re
formată din Bucuresci pe d-șora Bokor 
lionet învățătăre cu diplomă, din Huedin, 
și pe d-nii Ferenczy Sândor învățător la 
colegiul reformat din Clușiu, precum și pe 
d-1 Vincze Istvan, învățător la școla de 
stat din Damas. Aceeași foie spune, că toți 
trei sunt nisce talente, cari îndreptățesc 
la mari speranțe, așa că învățământul 
maghiar din România—-numai câștiga pote 
prin aceste numiri.

—Vedem din acesta, că în timp cela 
noi acasă, se impune în școlele nostre 
confesionale, întreținute din propriii noștri 
bani, instruirea în limba maghiară, — în 
școlele maghiare din România „episcopul" 
calvin din Clușifi cu drept de jurisdicțiune 
numesce învățători, cari habar n’au de 
limba românescă...

Morți în America. Din Berghin i-se 
scrie diarului „S. D. T.“ din Sibiiu: In 
diua de 9 August dimineța clopotele bi- 
sericei românesc! din localitate prin sune
tele lor jalnice și de trei ori repețite, 
anunțau, că s’a stins o vieță omenescă. 
Cine a murit? se întrebau omenii. In 
Berghin nu s’a săpat nici un mormânt, 
căci repausatul, un tînăr Român, și-a dat 
sufletul departe de ai săi, în Sharon (Ame
rica.) lntr’o usină de fer, unde Românul 
lucra din primăvara trecută, nenorocitul fu 
acoperit de ferul clocotind revărsat dintr’o 
căldare, ce a explodat. După șese dile de 
chinuri grozave și-a dat sufletul.

In sera de 21 August era timp noros, 
și plângeri și tângueli se aucjiau erăși pe 
ulițe, er omenii se adunau curioși. Ce s’a 
întâmplat? Din America a venit erăși o 
veste tristă. La 24 Iulie s’a îmbolnăvit 
un lucrător tot de la numita usină din 
Sharon, după cum Sphne părerea medi
cului de inflamație de ficat și la 4 August 
muri. In biserica evangelică din Berghin 
s’a ținut la 24 August un serviciu funebru. 
Nici medicul (10 dolari), nici cheltuelile 
înmormântării nu le-a plătit proprietarul 
fabricei, și nenorocitul a fost înmormântat 
din colecta făcută de compatrioții săi din 
Berghin, lucrători la aceași fabrică. Din 
cei 18 Berghineni, Sași și Români, astădi 
numai 16 mai au speranța, că se vor pute 
întorce în patria lor. Decă se vor întorce 
și aceștia, este mare întrebare.

Catastrofă în Caueaz. După sciri 
venite din Tiflis (Caueaz), un ghețar pră- 
bușindu-se a distrus două-deci de sate fre- 
quentate de visitatori străini, pentru apele 
lor termale. Numărul morților e de 700. 
Pagubele causate se ridică la 40,000,000 
ruble (peste 1000 milidne lei.) Marile pro

porții ale catastrofei se explică prin fap
tul, că ea s’a produs aprope subit și n’a 
durat de cât 3 minute.

Manevre sângerose. Diarul „Stid- 
ungarische Reform11 din Timișora publică 
o scire sensațională. După acest diar la 
manevrele honvedilor din Lugoș s’ar fi 
împușcat cu glonte și ar fi fost răniți 14 
honvedi. Manevrele au fost suspendate și 
s’a deschis o anchetă severă. Diarul din 
Timișora dă loc numai cu reservă acestei 
sciri, și mai adaugă, că la aceleași ma
nevre s’au îmbolnăvit trei-deci de soldați 
de insolație. Aceștia au fost transportați la 
spital.

Cum per area unei moșii. Proprie
tarii români din Orăștidra-de-sus au cum
părat moșia de 300 jugăre, proprietate de 
a vechei familii unguresc! Barcsay, cu 
22,000 cor. Moșia se află pe hotarele co
munelor Orăștiora și Costesci (lângă 
Orăștie.)

Banca națională română și aurul. 
După cum suntem informați, s’au presentat 
în timpul din urmă la ghișetul de schimb 
al Băncii Naționale din Bucuresci diferite 
persone cu sume însemnate de aur, ce
rând să li-se libereze în schimb bilete de 
ale Băncii. Aurul fiind în piață forte 
abundant în urma esportului mare de grâne, 
Banca a refusat de a da bilete în schim
bul monedelor de aur. Banca e datore a 
da aur contra biletelor sale, der nu este 
obligată a da bilete contra aur, favorisând 
în ăst mod jocul speculei asupra aurului, 
Banca Națională, care are de scop a fa- 
vorisa transacțiunile comerciale, de altă 
parte ținând cont de împrejurările arătate, 
a redus scontul ce era de 6°/0, la 5% anual 
și împrumuturile pe diferite (afacerile de 
Lombard) dela 7% la 6%.

Falsificatori de bancnote româ
nesc!. Curtea de apel din Murăș-Oșorheifi 
s’a rostit Joi asupra apelului făcut de fal
sificatorii biletului de 100 lei al Băncei 
Naționale a României. Curtea a condamnat 
pe apelanțî la următorele pedepse: Pe 
Nicolae Licherie la 5 ani muncă silnică; 
Pe loan Munteanu, Lazăr Munteanu și 
Tănase Tarcea la câte 3 ani muncă sil
nică. Pe Ioan Giurcă la 2 ani reclusiune. 
Lui Arsenie Budak, Ladislav Lazarievici 
și Petre Bucurenciu li-s’a respins apelul, 
confirmându-se (sentința tribunalului. Ni
colae Schiopu a fost achitat.

Contra imnului „Gott erhalte". In 
Vârșeț era introdus un vechili obiceiu, de 
a da în presăra aniversării nascerei Mo- 
narchului serenadă cu torțe, la care mu- 
sica cânta „Gott erhalte“. Anul acesta nu 
s’a mai cântat acest imn, deorece un nu
măr de student! universitari au cerut de 
la primar prin petiție omiterea imnului 
dinastiei. In lista semnatarilor petiției, două 
deci și patru la număr, vedem 15 rene
gați Șvabi, Sârbi și un Român (Bela Mu- 
răr alias Murariu) și 9 jidovi. Nici un 
nume adevărat unguresc!

Militare. Ministrul de honvedi prin 
circulara sa de la 29 Iulie a dispus, ca de 
la 1 Octomvrie reserviștii și toți aceia, 
cari schimbându-și domiciliul sunt obligați 
a-se anunța la primărie, vor trebui să 
facă acestă anunțare în termin de 8 
dile și nu în 14 dile, cum se făcea pănă 
acuma.

Logodnă. D-ș6ra Ottilia Ghimbășan 
și George Ciocan, logodiți. Făgăraș (Cu- 
ciulata), 28 August 1902.

Pentru o Imită. Locuitorii unui mic 
sat din Italia au găsit un curios mod de 
a protesta contra administrațiunei căilor 
ferate, care n’a ținut socotelă de cererea 
de a se face o haltă pe teritoriul comunei 
lor, cu ocasiunea construirei drumului de 
fier de la Balsorano la Avezzano. In diua 
inaugurării acestei linii, cânii trenul a 
ajuns în dreptul sus pomenitei comune, 
mașinistul înspăimântat opri brusc trenul, 
căci d’a curmedișul liniei erau lungiți vre-o 
sută de individ!. Aceștia erau: primarul, 
consilierii și delegații satului năpăstuit de 
administrația căilor ferate, și cari protestau 

prin acest mijloc. Ceea-ce este mai curios, 
e că locuitorii au amenințat că vor repeta 
necontenit manifestația lor, pănă când sa
tisfacția le va fi dată.

Concertele inusicei comunale. Săp
tămâna acesta vor ave loc concerte în 
fie-care seră la cafeneua Neustădter.

Beflexiuni asupra „unificării^ 
limbei literare.*)

*i îndată, ce a fost sulevată cestiunea uni
ficării limbei literare române, am declarat că. vom 
da loc în colonele fdiei nostre discusiunei celei 
mai largi asupra acestei cestiuul. De atunci am 
publicat mai multe articole. Articolul de mai sus 
ce ni-1 trimite d-nul Dr. Alexandru Vaida-Voeeod, 
trateză. tema din alte puncte de vedere încercân- 
du-se a combate mai cusemă prejudițiile ce esistă 
în unele pături din România față cu Transilvă
nenii în privința limbei. — Red.

**) Tote foile nostre- i-au dat și-i dau aten
ție. — Red.

Recomand reflexiunile mele 
atenției binevoitdre a fraților 
liberI — celor chemați și aleși 
— din Regat.

In cele mai largi cercuri românesc! 
a stîrnit interes viu idea lansată de vice
președintele „Astrei" (Asociațiunei), d-1 
Iosif Șterca Șuluțiu, ca să ne „unificăm11 
limba literară.

. .iP.ressa a început să-o discute, comi
tetul și secțiile „Astrei" au pus’o la ordi
nea dilei a desbaterilor. Și acuma? Par’ 
că a înghițit pământul idea! Numai „Fa
milia11 și „Drapelul11 îi mai dau atenție.**)

Ce este causa tăcerei? Pote e lucru 
cam ingrat de a mai discuta „unificarea11? 
Se păte... Credința mea este însă, că sunt 
încă multe de spus. Și e o datorință să 
le spunem.

De aceea viu și eu să-mi spun păre
rea cu totă sinceritatea.

Pote că vor fi rău înțelese spusele 
mele de unii „publiciști" susceptibili. Se 
pote. Der vor fi de sigur și de aceia des
tui, cari vor apreția adevărul și rostul aces
tor espuneri.

*
Când un „Român de dincoce" ori 

vr’un Bucovinean se întîlnesce c’un frate 
din Regat — de regulă Bucurescean — 
conversația lor decurge în cele mai nu
mărase cașuri în chipul următor:

Mai întâi se „abordeză" chestia na
țională, se discută politică. Românul liber 
de sigur face cu multă elocuență, însă — 
de obiceiiî — fără pic de cunoscință de 
causă „frachelui ghe ghincolo" observarea, 
că este forte mare greșală politică faptul, 
că nu avem cel puțin 50 de deputați în 
camera din Budapesta. (Sunt și de aceia, 
carl nu se sfiesc a dice „parlament"). Apoi 
constată, că Ungurii sunt omeni forte 
culțî și complesanți. Dovadă: Domnia-Lui 
a călătorit cu Unguri, cari scieau — deși 
cam rău — franțuzesce, și unul dintre ei 
i-a oferit cocdriei Românului locul seu 
(cocona nu „voiagia" bucuros cu spatele 
înainte.)

Acești Români liberi și-au câștigat 
cunoscințele etnografice în cupeul de clasa 
I. Alții ajungând în conversație pănă la 
punctul „Ungurii", te asigură, că Ungurul 
este om periculos, dur, agresiv. Decă Ro
mânul nostru nu ar fi om de tact deose
bit și precaut în afirmarea convingerilor 
sale politice, mai șeii! pote îl dădeau afară 
din cupeu. Acesta a făcut școla etnogra
fică a Ungariei în cupeul de cl. II.

Cum însă și „voiagiorul" de cl. I. și 
cel de cl. II. cunosc — din trenul acce
lerat — perfect de bine Transilvania, con
versația trece dela politică la chestiunea 
limbei. Fratele nostru liber e erăși la lar
gul său. Căci el prin faptul, că e din Țeră, 
scie mai bine românesce, decât ori ce Ro
mân „ghe ghincolo". Literatură, grama
tică, stilistică, sintaxă, ortografie — le are 
Iote în degetul cel mic. Confundă, ce e 
drept, novele de ale lui Creangă cu de 
ale lui Slavici, atribue lui Eminescu ceea 
ce a scris Vlahuță, nu a ținut cont, că în 
Bucuresci apar „Convorbirile", „Noua Re
vistă lit. și pol.", „Sămenătorul" etc. etc. 
și în Iași „Archiva". Deosebirea între 
Alecsandri și Alecsandrescu îi cade greu 
să o găsescă. Insă! Cu „sufisansă" ele
gantă fratele liber deplaseză discuția. O 
frasă isteță, o întorsătură retorică șiretă 
și a! e perfect informat asupra „biogra
fiei" autorilor români. Cu câtă vervă scie 
fratele liber se ne povestescă „avânturile 
galante" ale lui Alecsandri; cât de plas
tic pricepe să ni-1 caracteriseze pe „popa 
murdar" Creangă.

„Da, să me credeți, a fost un popă 
murdar fără maniere; ce să-i.faci?nu era 

de — familie". Urmâză apoi syfilisul lui 
Eminescu, asupra căruia d-1 Levantescu
— să-l numim așa — e „inepuisabil", 
și scie să vorbescă par’ că ar fi un 
specialist dermatolog. Delavrancea ne este 
presentat ca „moftangiu". Coșbuc e un 
„plagiator cu maniere mocăndse", Iorga 
un om, care cu ori ce preț voesce să fie 
„interesant". Slavici a scris nisce „flea
curi", bune p<5te de lectură pentru țărani, 
der nu pentru un public cu „pretenții li
terare mai superidre". Urechiă? Da, în 
Transilvania se crede, că a fost ceva de 
capul lui, însă în ultima analisă „de! (c’un 
gest tipic) nici el nu a fost decât un pa
lavragiu". La fine pricepe Levantescu se 
dee o aromă deosebită espunerilor sale 
„din domeniul biografiilor autorilor ro
mâni", delectând pe ignorantul „frache 
ghe ghincolo" cu câteva fapte, cari d-sa 
le găsesce mai remarcabile în viața res
pectivilor autori.

Astfel de „dessert", ori pupăză pe co
lac a conversației litarare a d-sale e, că 
Odobescu a devenit celebru prin „tesau- 
rul dela Pietrosa și prin mărtea sa tra
gică", Hașdău prin „spiritismul său smin
tit", doctorul Urechiă și Vlăhuță prin 
faptul, că primul „i-a tras chiulu" la al 
doilea, Maiorescu „a dat divorț", Gherea 
vinde „jambon și salată de icre", Cara- 
giale și-a încercat norocul ca — „birtaș"... 
ș. a. în infinit! Ardeleanul, „prost și ne
manierat" — ca aprope toți „Ungurenii"
— a încercat de câte-va ori să-l întrerupă 
pe Levantescu, în fine însă cu resemnare 
ascultă blasfemarea unor nume, cari dân
sului de când era copil mic i-au apărut 
încununate de o aureolă sfântă. Pote îșl 
aduce aminte, der nu cutăză să rostescă 
în fața fratelui său liber cuvintele lui 
Eminescu:

„Astfel încăput pe mâna a ori cărui, te vor 
drege.

Rele or tjâce, că sunt tdte, câte nu vor în
țelege, 

D6r afară de acestea vor căta vieții tale 
S6-i găsescă pete multe, răutăți și mici 

scandale.

Tote micile miserii unui suflet chinuit
Mult mai mult îi vor atrage, decât tot ce 

ai gândit".
Insă numai timp scurt pote Ardelea

nul să-și reciteze în memorie cuvinte de 
ale lui Eminescu, căci om despirit ce e 
Levantescu — el este totdeuna om de 
spirit — începe să-l „amuseze" cu epi
grame de a le lui Radu Rosetti pe igno
rantul de Transilvănean. In acest gen al 
literaturei „de spirit", este acasă fratele 
liber Levantescu.

(Va urma.) Ales, de Vaida-Voevod.

literatură.
A apărut:

„Isus Christos'1, cu cuvintele sfintei 
scripturi, de Dr. Petru Barbu. Caransebeș 
1902. Editura proprie. Tipografia diecesană. 
Prețul 2 cor. 50 filer!. O carte de 168 
pagini, în care d-1 profesor Barbu ne pre
sents momentele cele mai însemnate din 
vieța Iui Isus, Mântuitorul neamului ome
nesc și întemeetorul bisericei creștine, cu 
însuși textul sfinților evanghelist!.

In străinătate, și cu deosebire în 
Franța, acestă temă a fost tratată de re
pețite ori de cătră savanți preoți, între 
cari amintim pe părintele Didon, a cărui 
operă a fost tradusă și în românesce la 
Bucuresci. Traducerea acesta a operei Ivii 
Didon a utilisat o și d-1 D-r Barbu la com
punerea cărții sale, împreună cu operele 
altor autori renumit!.

Cartea d-lui Dr. Barbu umple un gol 
în literatura nostră bisericescă și merită 
se ocupe loc în biblioteca fie-cărui creștin.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 30 August 1902.

H. Pomul verde: D-na Pi osteanu, Ca
ransebeș: Marinescu, Buzău; Iliescu, Tîrgoviște; 
Callies, Otmagen, Păunescu, Vartiade, Magheru, 
Cornea, Poppi, Bucuresci.

H. Bucuresci.’ Dr. Codreanu. Pancin, 
Petrescu, Tîrgoviște; Anghelescu. Cappon. To- 
rnescu, Sinaia; Soceanu, Iași; Lochianu, Nlâgii- 
reni; Teodorescu, Vioreanu, Bucuresci; Ulescu, 
Frunză. PloiescI; Teodorescu, Predeal.

H. Grand; D-na PopovicI, Tețu. Popescu 
D-na Radianu, Bucuresci.

H. Orient: Enescu. Alexandrescu, Ba 
cău ; Pană, Brăila.

Proprietar' Dr. Aurel FTureșiami.
Redactor responsabil: Traian H.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din

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

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

Scrieri economice.
Manual complet de agricul

tură rațională,, de Dr George Maior, pro
fesor de agricultură la șc61 a superioră dela 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metropoli 
tul din Buourescl. Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologiq, sân Agricultura ge
nerală. 34 cole de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agricultură al României cu deci- 
eia Nr. 2078 dm 1897. Costă 5 corone.

Vol. II. Eitgtechnia, seu cultura 
Specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română cu premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 corone.

Vol. III. Zootech/nia, seu Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânărie și lăptăria, 49 cdle de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă <9 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, seu orga- 
nisațiunea și administrarea moșiilor mari și 
mici. Costă 8 corone.

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 limbă 
nostră, care trat^ză tote cestiunile cele mai 
mari oa și pe cele mici privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciiuței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru școle'e poporale com
pusă de Teodor Roșiu, 'nvețător la șcbla 
principală română din L*  pușul-Unguresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. pl. 6 b Porto

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Despre influința împrejurărilor asupta 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck 
de Panaite Iosîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Ma'or. pro!esor de agricultură 
și fost estimator espert li banca agricolă. 
Motto: „Sărac in țSră săracău. Emioescu. 
Prețul 2 cor. plus lu b. porto.

„Cartea Plugarilor* 1 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia 
câmpului, crescerea vitelorw etc. scrisă de 
loan Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 
b. (-[- 6 b. porto).

„StupărituV* , întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, de 
Const. Dimian, preot în Brețou. O carte de 
154 pag. format mare 8°. Prețul cor. 1.60 
(cu posta cor. 1.70)

Cartea stopărilor săteni de Romul 
Simu. Gu mai multe ilustrațiunl in text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comit, sibiiului. Prețul francat 80 b.

Însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
ed lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, d - F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brațe. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului, 
Conține 227 pag. e''sta cpr. 1.60 (-|- porto 
20 bani.)

Grădina de legame, de Ioan 1. 
Negruțiu, profesor în Blașiil. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui orof. Negruțiu, e 
pe cel mai mare folos practic. Costă 50 b. 
(plus 5 b. porto).

Vinuri din pime, de Gr. Halii, 
prof. Este o carte în care se dau esplioați 
și învățături amănunțite asupra modului 
cnm este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pome. Prețul 40 b. (cu posta 45 
b • ni.)

„Sfaturi du auru, pentru sătenii români 
de totă ștarea și etatea, de Aron Boca Vel- 
cheranu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.)

îmbunătățirea stării sătenulu;, de Gr. 
G. Peucescu. Prețul 50 bani (plus porto 
5 b.)

„Cultura și îngrijirea grâului“, de I. 
F. Negruțiu. Pr. 14 b.(plus porto 5 b.)

„Economia11, pentru școlele poporale, 
de Teodorii Roșu. Prețul 60 bani (plus 
porto 5 b.)

„Buna cbivernisală1*,  de Teodor V. 
Pacățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.) 

Cursul la bursa din Viena.
Din 30 August n. 1902.

Renta ung. de aur 4(l/0......................121.10
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 98.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 . 119.35
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2"/n. 99 95
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.85
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii . ... . . 204.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 90
Renta de argint austr........................101.75
Renta de hârtie austr..........................101.65
Renta de aur austr.............................121.50
LosurI din 1860................................. 152.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 85
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 735.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 686.—
NapoleondorI.................................. 19 05
Mărci imperiale germane .... 116.90
London vista.............................. —.—
Paris vista.................................95.12,/2
Rente austr. 4% de corone . . 100.15
Note italiene..............................94.50

Bursa de Eucuresci
di i 27 August 1902.

Valori Si—1 «D-b
Scad.
cnp.

Cu 
bani 
gata

Ren ta amortisabilă..................... Ajr.-Oct 93.*,',
n „ Impr. 1892 . . 5 „ Ian.-Inl. 97?/,

„ din 1893 . . . 5 >, r ii 97?/2
JI „ 1891 int. 6 mii. Ațl.-Oci.
n „ Impr. de 321/, mii. 4 „ Ian.-Iiil. 85.—
H „ Impr. de 50 mii. . 4 >, T> « 85.7-,
n „ Impr. de 274 in. 1890 d n 85.74
ji „ Impr de 45 m. 1891 4 n » n 85.7,

„ Im de 120 mii. 1894 4 „ 85?/,

Oblig.
„ Imnr de 90 mii. 1896 4 „ 86. -

de Stat (Conv. ru-ale) b n Mai-Nov. 86—
„ Casei Pensiunilor fr. 900 10 —.—
,, comunei Buourescl 18«B 5‘7o lan.-iai, —
n „ „ din 1084 Mai-Nov
n „ „ din I88o Inn.-Dec,
n „ „ din 1890 5 n Mai-Nov. —

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 „ Iau.-Iul. 98 78
Scris. fonciare rurale din 181-0 4 „ 86.7.

n „ urbane Bucuresc p. n » 86.3/,
n ji » i ■ 5„ n n 8'1.7,

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 n ji —
V/N. — .—

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 50'1 150 v.
Banca Națion. uit. iv. S-t.— 500 înt". v.
Banca agricola.............................. 500 150 v. 2375
Dacia- România uit. div. :-!5 lei 200 într. v. 258 --
Nation ala de asig. uit. div. lei 43 2t.O 151.-
Soc. bazalt artif. ulr. div. lei 30 2:>0 392 ---
Soc. rom. de coustr. uit. d'V. 15 1. 250 3:-0 -
Soc. rom. de hâriie uit. —.— 10f
„Patri a“ Soc. de asis. uit. 4 1-1 100 n n —
Soc. rorn.de petrol lets. u. d. 0 200 —. •

„ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 H D —,—
„Bistri ța“ soc. p. f. liâr'ii iiO 1 1000 JI 71
Sociat l>. constr de Tramnxs 200 —.—
20 franci aur....................  . . — —.—
Fabricile Unite de gazose. . . 12 W JI ■

Sz. 5736—1902.
tlkv.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jărâsbirbsâg, mint telekkonyvi hatosăg kOzhirre teszr 

hogy Joanu Ștefan ludisori lakos vegrehajtatonak Szterza Avrâin vegre- 
hajtâst, szenvedb elleui 50 korona, — filler tokekoveteles es jârulăkai 
irânti vbgrehajtâsi ugyâben a brassoi kir. torv.-szek (a fogarasi kir. jâ- 
râsbirosâg) teriileten fekvo a ludisori 13 sz tljk.vbeo jelenieg Sinea Ja- 
kab nevbre âtment

33/1, 33/2 hrsz. ingatlanra 378 koi•. 9472/1 hrsz. ingatlanra 27 kor.
701 n r 31 51 2547/1 n 49 75

774/1 n iî 43 U 2630/1 n •1 19 n

775 Î5 n 38 T) 2641 57 n 40 7T

780/1 11 n 60 55 3102/2 75 55 62 57

782/1, 761 H 54 55 3684/1 7? 57 15 n

1016 w » 17' n 3786 57 57 19 57

1897 r îl 53 51 3<c 63 n 55 24 55

1900/4 n n 10 5? 3983/1 n 95 57

1:90 l 11 46 4060. 4061 15 7? 92 57

2206 n 86 15 4332, 4334 55 55 21 n
2241/1 H 18 51 4910 55 5? 21 55

koronâban a 182 szâmtjkony vben 8ztreza. GyOrgy, Joanu Jânos, Sin

‘\7" X S-
Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei^ se pot face și re- 

înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.
Domnii abonenți să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca 

espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa lă

murit și să arete și posta ultimă. Administrat. „Gaz. Traîv

S e o in p t u r i:

Banca naț. a Rom. b°/o Faris .... B7o
Avansuri pe efecte 7 1'. P tersburg . . >’%
Banca agricolă 9-10% Berlin ....
Londra .... 3 - Belgia . . . 3-
Viena......................... 37, Elveția .... T/,

Bursa de mărfuri din Budapesta, 
din 25 August 1902.

Semin I e
Cuuli-
tateu Prețul per
per 

Hect
100 chilograme

dela pana la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.2b 7.50
Grâu dela Tisa 80 7.20 7-45
Grâu de Pesta 80 7.15 7.45
Grâu de Alba regală . . 80 7.15 7.25
Grâu de Bâcska , . . . 80 .— —
Grâu unguresc de nord . 80 .— . •
Grâu romanesc . . 80 — •—

Uuali-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori noua per 
Hect.

IOC chilograme

dela pîlna la

Secara . . . .0- 72 5.8r> (1.0'
Orz ... nutreț. . H0— 62 i',65 5.85
Orz ... de rachiu 62- 64 5 25 5.4Q
Orz . . . de bere . 64- 66 5.15 5.25
Ovâs . . . *•

Cucuruz . , bănățen . 75 — .—
Cucuruz . alt soiu .
Cucuruz . , JI JI
Hirișcă 4.br> 5.-

Producte div. Soiul C n r k u }
dela până

Săm. de trifoi '. Luțernă ungur. 0) —.— - -.—
„ transilvană a — —

n „ bănățenă d
H „ ro.șiă bo —.— —.—

Ulei de rapiță rafinat dupl l 0i—i — —
Ulei de in . . x1

A0
—.— — .

Unsâre de porc dela Pesta 69.— 69.5'
dela țeră . 0 —.— —.—

Slănină . . . sventată . 59. - 59 50
Prune .... din Bosnia • • 0 62(0 63.-

n
Lictar .... Slavon și Serbia 

din Serbia în s.

0 rl • •

R —. — —t_
Nuci . . . • slavon nou ft —.— —.—
Gogoși. . . ■ sârbesc • • H

11
Miere . ...

din Ungaria 
ungurescl.

• • d-p0
—,— —,—

serbescl . .— —.—
Câră ....
Spirt ....

brut . .
Drojdiuțe d< s. —.— —

Cursul pieței Brașov.
Din 1 Septemvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. n 18.81 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 19.07
Galbeni n 11.20 n 10.30
Ruble R-sescl n 2.54 n —.—
Mărci germane n 117.25 n — .—
Lire turcescl n 21.40 n 21.50
Scris fonc. Albina 5% 101.- 102.-

DESCHIDERE DE PRĂVĂLIE.
Pentru a corespunde mai bine necesităților a multora din 

mușterii mei, deschid cu începerea dela 1 Septemvre st n 

în casa mea proprie str. Orfanilor nr. 7, o filială, 
s ik h la i*  m st:

Filiala Librăriei H. Zeidner, 
care se va ocupa mai cu semă cu Antâqiaarâat și articole 

scolia, inse nu va neglija bîbcî ceBelalte ra
muri ale LbrăHeâ.

Me rog a lua la cunoscință deschiderea acestei prăvălii, 
și a me onora cu aceiași încredere, ca și pănă acuma, espri- 
mând mulțumirile mele, asigur to t-o dată, că în amân» 
două prăwâhiBe me voiu sili a satisface tote cerințele adre
sate mie, cu cea mai mare esactitate.

Cu totă stima
H. ZEIDNEU, 

librar.
Telepiton NJa*.  828.

(646,2-3.)

X

X

i
X

Jakab, Sztreza Peter neven âllb 2477, 2478 hrsz. igatlanra 41 korona, 
vegiil az 1803 szâmtjkvb<n 777 hrsz. ingatlanra 67 kor.. 2026 hrsz. in
gatlanra 23 kor., 3684/4 hrsz. ingatlanra 4 koronâban ezennel megâlla- 
p.tott kikiâltâsi ârban elrendeltetik 6s hogy a fennebb megjelolt ingat- 
lan az 1902 evi October ho 22. naojân delelott 9 orakor Ludisor kdzsâg- 
ben megtartando nyilvânos ârverăsen a megâllapitott kikiăltâsi ăron aloi 
is eladatni fog.

Arvere?ni szăndekpzok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât 
kdszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsagiigymi- 
nișzteri rendelet 8. g-âban, kijelblt bvadbkkbpes ertâkpapirban a kikul 
dott kezehez letenm avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-a ărtelmeben a 
bâuatpenznek a birosâgnâl elfileges elhelyezăserdl kiăllitott șz .bâlyszerul 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1902 ăvi junius ho 25-ik napjân.
A kir. jârăsbirosăg, mint tlknyvi hatosăg. 620.1—1
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î} aOtt imediat
SbaalW aigaBscațâe în 

prăvălia mea de mărfuri coloniale 
și de ferărie, în Szâsz-Sebeș.

Se cere cunoscința limbilor 
| română, germană și maghiară. I 
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