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In ajunul Congresului catolic.
Am anunțat la timpul său, că 

mâne, în 31 Ianuarie st. n., se va 
întruni Congresul romano-catolicilor 
din Ungaria.

Problema acestui congres e în 
general cunoscută și este prea bine 
cunoscută și tendința manifestată de 
comisiunea lui de doue-cțecl și șepte 
de-a estinde acea problemă peste 
competența congresului acestuia, 
vrend se se amestece în afacerile 
bisericei autonome a Românilor uniți 
și plănuind contopirea acestei bise
rici naționale românesc! în organi- 
sațiunea autonomă a bisericei un
guresc! romano-catolice.

Tendințele și planul acesta te
merar de atentat la vieța și inde
pendența metropoliei române unite, 
nu sunt de ier! și de acjl, ci se ur
măresc de trei-cjeci de ani și mai bine. 
Cea dintâiu încercare de atentat dela 
1871 nu a reușit. Acuma se face a 
doua încercare și avem speranță în 
Dumnezeu, că de astă-dată va reuși 
și mai puțin.

Nu voim inse se întrăm acj! în 
amănuntele uneltirilor și ale intrigi
lor diavolesc!, ce se țes în contra 
bisericei năstre românesc!, ci voim 
să marcăm numai momentele carac
teristice ale situațiunei în ajunul în
trunirii amintitului congres unguresc.

Colegiul episcopilor unguri, în 
frunte cu primatele, au ținut deja 
la mijlocul lui Septemvre anul tre
cut o conferență pentru a-se sfătui 
asupra posiției, ce va ave s’o ia față 
cu elaboratul comisiunei de două- 
cjec! și șepte a congresului romano- 
catolic. Episcopatul Românilor uniți 
— care spre marea năstră părere 
de rău și în prejudițiul independen
ței sale s’a obicinuit un șir de ani 
a lua și el parte la conferențele 
episcopilor catolici, conchemate de 
primatele Ungariei sub cuvent, că 
sunt afaceri de interes comun reli

gios, care ar reclama o comună în
țelegere — a aflat de bine a se pre- 
senta și la conferență din Septem- 
vre 1899. Era pusă la ordinea (ți- 
lei 'cestiunea autonomiei și așa au 
ținut episcopii român! uniț! să-și 
facă reservele lor de drept înaintea 
episcopatului romano-catolic, protes
tând în contra încercării amintitei 
comisiun! a Congresului de a-se in 
gera în mod neiertat în afacerile bi
sericei lor.

De atunci a mai eșit la ivelă 
un al doilea elaborat, său mai bine 
cjis proiect de statut pentru auto- 
nomiă, ce l’a publicat minoritatea 
comisiunei Congresului compusă din 
patru membri ai acesteia, și astfel 
episcopii unguri au aflat de lipsă 
de a-se mai întruni odată înaintea 
redeschiderii congresului, ca să se 
sfătuăscă și să ia o decisiune cu 
privire la atitudinea lor în Congres 
față cu ambele proiecte de statut.

Acăsta a doua conferență s’a 
ținut er! în Budapesta. Resultatul 
ei a fost, după cum se anunță din 
Budapesta, că vlădicii unguri au re
cunoscut în genere și în principiu 
necesitatea de a-se crea o autono- 
miă, fără ca printr’asta se se atingă 
hierarchia bisericei și jurisdiețiunea 
episcopâscă; în fine au decis, că 
episcopii pot primi în general ela
boratul majorității comisiunei con
gresului.

N’am voit se ne ocupăm mai 
de-aprope de ceea-ce au de gând se 
facă ori se nu facă episcopii unguri 
în Congres, ci am atins numai în 
genere obiectul acestei conferențe 
și acum vom treoe la partea ei, care 
ne interesâză de aprdpe.

Și la acâstă conferență au fost 
învitați episcopii români uniți. Der 
de rendul acesta Metropolitul Dr. Vic
tor Mihalyi și episcopii săi sufra- 
gan! Mihail Pavel și Dr. Dimitrie 
Radu au declarat în scris, că nu 
pot lua parte la conferență, reînoind 

reservele de drept și protestările fă
cute -la conferență de astă tbmnă.

Afară de episcopii unguri, cari 
s’au presentat cu toții, lipsind nu
mai doi dintre ei, bolnavi, au mai 
luat parte la conferență episcopii re
negați ruteni dela Eperjes și Mun- 
caciu. Alătur! cu aceștia însă a fost 
de față și episcopul diecesei române 
unite a Gherlei, Dr. Ioan Szabo.

Presența acestuia, când Metro
politul său și frații săi episcop! din 
provincia metropolitană lipseau, ri
dicând împreună reservele și protes
tele lor, denotă — o spunem cu du
rere, — deserțiunea lui dela causa 
cea mare a bisericei și involvă astfel 
un mare păcat, ca și care mai mare 
nu pdte să esiste, păcatul feloniei.

Temeritatea pasului separatist 
al episcopului Szabo în aceste vre
muri grele nici nu o putem îndestul 
înfiera. Dăr trebue să stăm încă un 
moment locului, să vedem pentru-ce 
anume s’a despărțit de ceilalți ar- 
chierei și ce anume posițiă a luat în 
mijlocul episcopilor unguri; căci, cu 
tote cobirile foilor ungurescl, totuși 
nu ne vine a crede, că episcopului 
Szabo să i-se fi înmuiat creerii pănă 
într’atât, încât, după tote cele pre
merse, să cuteze a se înfățișa și în 
Congresul de mâne.

Uneltirile „Maghiarilor greco- 
catolici“.

Am fost făcut amintire într’unul din 
numerii trecuțl, că așa numiții Maghiari 
greco-catolicl fao mari pregătiri pentru un 
peregrinagiu la Roma, unde se vor duce 
pe la finea lui Februarie, ca să-și depună 
omagiile lor de supunere și fidelitate înain
tea scaunului papal și tot-odată se storcă 
concesiuni ou privire la introducerea limbei 
liturgice maghiare.

Despre acest peregrinagiu scrie acum 
și oficiosa ungurâscă „Bud Tudosito*,  care 
asigură, că șl-a luat informațiunile din cel 

*) Faptul e relatat și de Cantemir Istoria 
impeiiului otoman, trad, de Hodoș, I, pag. 6’2 Nota.

**) Așa Xenopol în Istoria Românilor II pag. 
381: „Nici măcar așezarea acelei celebre păduri 
nu este cu putință de hoțărît, întru cât mai multe 
portă acestă denumire." |

mai acreditat isvor. Spune, că pănă acum 
și-au anunțat participarea în deputațiunea 
monstră 200 de „aderenți" din diecesele 
de Muncaciu și Eperjes. Scopul peregrina- 
giului, oficidsa maghiară, este duplu : 
omagiu Papei și mijlocirea de a-se înscrie 
în lege limba liturgică maghiară. Corespun
zător aoestui scop, peregrinii din diecesa 
Muncaciului vor fi conduși de episcopul 
lor Firczalc, ăr cei din diecesa Eperjeșului 
de episcopul Valyi (amândoi Ruteni). Pere
grinii vor înainta in comun memorandul 
privitor la limba liturgică maghiară și în 
scopul acesta vor fi conduși înaintea scau
nului apostolic de cătră episcopul mai în 
verstă Valyi din Eperjes. — Observăm, că 
acest peregrinagiu nu este identic cu „pe- 
regrinagiul național", care separat va mer
ge la Roma, având aoelași scop.

Pentru mai buna pregătire a spiritelor 
în sînul renegațiJor ruteni, cari s’au lăpă- 
dat de limba lor maternă, precum și în 
sînul acelora dintre rătăciți, cari vor cu 
orl-ce preț să facă prima spărtură în bise
rica greco-catolică prin introducerea limbei 
liturgice maghiare, — „Vesti Naplou dela 
27 Ianuarie publică un articol datat din 
Sătmar și întitulat „Res graeco-catolicae^ în 
care să espune într’un stil umflat „sortea 
Maghiarilor greco-catolici".

Scriitorul articolului se plânge mai 
întâiu, că pentru „bieții Maghiari greco- 
catolicl" nu este în actualele împrejarărl, 
decât o singură alternativă, adecă: „să 
devină seu Ruteni, său Valahi", când ei cu 
topii sunt „Maghiari". Firesce starea acâsta 
„tristă" a lor ’i aduce la desperare, căci 
„în trecutul milenar al Ungariei n’a fost 
epocă în care ea (Ungaria) să-și fi ridicat 
arma contra propriilor săi fiii... și abia a 
fost una mai nâgră decât aceea, când s’a 
credut necesar a-se introduce în biserică 
prinoipiul „național" și a împărtăși de acâs- 
ta pe toți amărîții, pe când Maghiarii au 
fost dațl uitării."

Vrâ să dică cu alte cuvinte, că nebuni 
și nepatriotici au fost omenii de pe timpul 
lui Deak, când s’au înarticulat în lege bi- 
sericele naționale românescl.

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

(2)

Din etiologia poporală română.
— Urmare. —

Dintre poeții noștri artiști mai ales 
cei doi, cari s’au inspirat direct, din comora 
poesiei ndstre poporale, Alexandri și Coșbuc. 
au fost aceia, cari au cultivat la noi par
tea etiologică a lit.eraturei narative.

Astfel avem la Alexandri legenda 
Ciocârliei, după care ciocârlia a fost la în
ceput o mândră fată de împărat, frumbsa 
Lia, îndrăgostită în sdre și metamorfosată 
în urmă în pasere:
Ah, mare i-a fost visul și sourtă ferioirea ! 
Iubirea i-au dat mdrtea și mortea nemu- 

[rirea!
Er sufletu-i ferice luat-a formă vie 
De-o mică, drăgălașă, duiosă ciocârlie,
Ge vecinie cătră sdre să ’nalță ’n adorare 
Chemându-1, primăvara, cu dulcea ei cântare !

Legenda rândunicei, care are chemarea 
să esplice originea floricelei cunoscute sub 
numele de „Rochița rândunelei" (volbură), 
născută după legenda din rochița diafană 
a fetei de împărat, prefăcute în rândunioă : 

Atunci șl-a ei rochiță ’nălțându-se în vent 
Topitu-s’au în ploiă de racle pe pământ, 
Și pănă ’n faptul cplei crescut-au flori din ea 
Oddrea primăverei: r ochiți de rândunea.

Tot la Alexandri mai aflăm legenda 
lăcrămiorei și legenda crinului.

Dintre tradițiunile etiologice prelu
crate tot de Alexandri, cea mai cunoscută 
e „Dumbrava roșia11, în care sinistra numire 
de dumbravă „roșia11 a câmpiei, care după 
spusa tradițiunei a fost arată de cjeoe mii 
de Poloni înjugați la plug de Ștefan cel 
Mare după lupta din codrul Gosminului 
(1492), etiologia poporală română o esplică 
oa amintire a sângelui polon, cu care a 
fost stropită. Etă cum se esprimă Neculcea 
în oolecțiunea sa de tradițiunl pusă în 
fruntea cronicei sale sub numele colectiv 
de „O sâmă de cuvinte

„Ștefan vodă cel bun și cu fiiul său 
Bogdan vodă, de multe-orl au avut răsbdie 
cu Leșii și multe robii an făcut în țeta le- 
șâsoă, cât au pus pe LeșI în plug, de au 
făcut dumbrăvi, pentru pomenire, ca să nu 
se mai acolisâscă de Moldova : Dumbrava 
Roșia la Botoșani și Dumbrava Roșia la 

Cotnar și Dumbrava Roșiă mai jos de Ro
man." *)

E evident caracterul etiologic al tra
dițiunei, oare caută să esplice originea 
atributelor de „roșii", ale dumbrăvilor de 
lângă Botoșani, Ootnar și Roman. Că totă 
tradițiunea nu e deoăt un „basm" etiologic, 
reese și din faptul, că Miron Costin, unul 
din oei mai critiol cronicari ai noștri, nu 
face nici o amintire de ea, față de aceea 
ce Neculsea se esprimă la locul citat 
astfel: „Numai mă mir de Miron Logofătul, 
cum au aooperit acest lucru, de nu l’au 
scris"; âr aceia, cari văd în tradițiunea re
latată de Neoulcea un fapt pur istoric, ră
mân tot atât de neclarificați, oât de fan
tastic e însu-șl faptul relatat de cronicarul 
moldovean.**)

Altă tradițiune etiologică îmbrăoată 
de bardul dela MircescI în hainele poesiei 
e „Grui Sânger11, în care originea tufei cu
noscute sub numele de „sânger" e adusă 

în legătură cu cumplitul ucigaș al tradițiu- 
nei poporale, Grui Sânger, care probabil 
nu însemnă decât Gruia „sângerosul" „uci
gașul" :
Se spune, că pe locul unde-a murit sărmanul 
Un arbor mio sălbatic răsare pe tot anul 
Având o păsărică în vîrf ou glas de înger, 
El pdrtă pdme roșii și numele de Sânger.

La Coșbuc aflăm dintre legende 
„Drîul Cosâncjenii1, care vrea să esplice 
originea curcubeului, căci

Deo’a murit frumosa fată, 
Furatul brîu e viu mereu : 
Un brâu de foc pe cer s’arată, 
Er noi îi dicem curcubeu,

er dintre tradițiunl „Armingenii'1, în care 
se arată originea obioeiului de același 
nume, care după spusa poporului român 
datâză de pe timpul persecuțiunilor Dom
nului Christos din partea Jidovilor. Armin- 
deanul (corupt din sl. Ieremin dan, epua sf. 
Ieremia) e în Ardeal numele primei cp din 
Maifi, și apoi al rămuricei verde, oe se 
pune în acea cli pe dinaintea caselor:

Și din aceea cli ’nainte
Rămas’a obiceiîi, și spun, 
Gă pentru-aducere aminte 
De noptea mântuirii slinte, 
Românii șl-adl A.rmingenl pun.
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Continuând, „renegatul11 spune, că tu
turor le merge strălucit numai „bieții gr. 
cat. Maghiari11 sufer și se ofilesc, pentru-că 
nu au încă „limbă liturgică maghiară11, 
durere acâsta îl face pe patrioticul autor 
să esclame: „Cu o astfel de filosofiă, p6te 
fi cine-va sfânt, p6te fi și canonisat pentru 
ea, și dâcă odinioră se va construi Panru- 
sia și Dacoromânia, pe porticul lor glorios 
pote să li-se ridice statuă Maghiarilor ne
buni, amărîțl și desinteresațl“.

După tote acestea „Sătmăreanul" din 
„P. N.“ bate toba cea mare, ca să audă și 
cei dela guvern și cei din Vatican, că dâră- 
doră acum în vâoul al două-c|ecilea vor că
păta aceea ce „a adus vâcul al 17-lea pen
tru frații ruteni și valabl“, adeoă limbă li
turgică propriă.

După-ce îșl esprimă nemulțumirile cu 
privire la reforma calendarului iulian, care 
nu se face și din care ei au pagube însem
nate, și după-oe vorbesce de congruă, au
torul trece la csstiunea autonomiei separate, 
ou care încă stau rău „Maghiarii greco-ca- 
tolicl", deore-oe ei nicăirl nu află porniri 
bune și brațe deschise. Ei trebue să porte 
pe de-oparte „jugul limbei române și ru- 
tene în biserică11 și li-se imprimă puțin po
pularul caracter de naționalitate, er de altă 
parte sunt priviți ca „catolici de a doua 
mână11. Apoi esclamă: „Nu văd cercurile 
normative ale Congresului autonomie din 
Budapesta, că organismul ortodox, fiind-că e 
românesc, e mai plăcut înaintea Blașului, de
cât unitatea catolică, și că uniunea e o ideiă 
mai puțin roditore, decât veleitățile de na
ționalitate'^ — și drept conclusiune cere, ca 
să fiă atrași greco-catolicii în legăturile bise- 
ricei romano-catolice, oa astfel să potă fi 
contopiți.

Va să 4ică: introducerea limbei ma
ghiare în biserică și contopirea greco-catolici- 
lor în organismul bisericesc autonomie al 
Maghiarilor romano-catolicl!

Notați, că toto acestea se scriu în 
ajunul congresului dela Budapesta, ce se 
deschide mâne, și în legătură cu peregrina- 
giul „Maghiarilor greco-catolicl11 la Roma. 
Planul și uneltirile sunt bine combinate. 
Vom vedâ acuși, care va fi resultatul lu
crării spiritelor ostile independenței și au
tonomiei biserioei române unite, căci în 
oontra acestei biseriol se uneltesce și se 
agită.

Rușii și Polonii. Agenția telegra
fică rusâscă atrage atențiunea asupra unui 
articul al fliarului polon „Ara/11, care se 
ocupă cu un cas întâmplat la concertul-SZa- 
viansky din Lemberg și aprobă deolarația 
lui „Slovo PolsJsiu, că patriotismului nu-i 
este permis nicl-odată a-șl lua refugiul la 
mijlbce josnice și a ataca arta pentru șovi
nism. „Kraj“ observă, în fine, că atitudinea 
tacticosă a majorității pressei polone este o 
dovadă de progresul, ce l’a făcut maturi
tatea politică în societatea polonă.

Resboiul din Africa sudică.
Piarele englese nu publică nici acum 

amănunte despre catastrofa dela Spions
kop. Oficiu] de esterne din Londra tace 
asupra adevăratelor cause ale „retragereiu 
lui Warren și se mulțumesce a publica 
cu data de 28 Ianuarie n. o telegramă, ce 
i-a sosit dela Buller,va care se dice:

„După-ce trupele lui Warren au pre
dat Spionskoo, ele au renunțat a ataca o 
doua-dră și Warren s’a decis a-se retrage la 
Sud dela Tagelau.

O telegramă tot cu data de 29 1. c. 
din Lourenzo-Marquez c^ice următorele:

„Pierderile Englesilor lângă Ladysmith 
sunt de 1500 morțl. Trupele lui Buller se 
pot retrage neconturbat*.

La C. Negruzzi avem poemul „Apro
dul Puriceu, lucrat pe basa tradițiunei etio
logice păstrate tot în „sama de cuvinte11 
a lui Neculcea, mai ales, întru cât aprodul 
Purice e presentat ca protopărinte al Mo- 
vileștilor, după-ce numele de „Purice11 i-a 
fost transformat din partea lui Ștefan cel 
mare în „Movilă-1; er o frumosă legendă 
etologică mai e și legenda viorelei, îmbră
cată de P. Dulfu în „Vestitorea primăve- 
rei“ în strălucitârele colori ale mitologiei 
antioe. Mititioa viorică a fost, care a im
pus mai mult dintre tote floricele prin mo
destia sa grațiâsei c^îne Flora:

Și de-atuncia în tot anul viorica zîmbitâre 
E în lume-a primăverei drăgălașe vestitdre.

Mai amintesc în fine bogata oolec- 
țiune de tradițiunî etiologice ale poporului 
nostru referitdre la grupul muntelui Bu- 
oecitt, prelucrate cu atâta gingășia de Car
men Sylva în „Poveștile Peleșului*. fită ti- 
tula acestor legende: Peleșul, Vîrful ou 
dor, Furnica, Peatra-arsă, Jipii, Caraima- 
nul, Peștera Ialomiței, Omul, Valea cerbu
lui, Cetatea Babei, Ceahlăul, Valea rea.

(Va urma.) Nicolae Sulică

Cu tâtă tăcerea oficioșilor din Londra 
se crede, că ei au amănunte destule despre 
catastrofa dela Spionskop, însă nu le dă, 
mâna să le publice de târna revoltării spi
ritelor în contra guvernului, care tocmai 
acum trebue să se presents înaintea parla
mentului, ce se deschide adl.

Părerile pressei englese.

O mângăera îșl fac totuși 4'ar3le en- 
glese. Ele flic, că evacuarea Spionskop-ului 
este, ce-i drept, un fiasco nenorocit, însă nu 
trebue, ca lucrurile să fiă presentate în co
lori prea posomorite. Nu numai Buller și 
Warren, ci întrâga națiune englesă a pre
țuit prea mult însemnătatea posiției 
Spionskop și era ridicolă presupunerea, oă 
prin cucerirea acestei posiții Warren va 
pută tăia linia de retragere a Burilor și 
va asigura liberarea imediată a Ladys- 
mith-ului.

„Standard11 publică un articul remar
cabil asupra situațiunei, dicend între altele, 
că guvernul va trebui să trimită încă de 
aci încolo trupe numărose la Africa, dedre- 
ce tdte raporturile de acolo sunt atât de 
nenorocite, încât numai cu o estremă în
cordare a puterilor și cu o armată estra- 
ordinar de mare se pote secera vr’un 
succes.

Criticul militar al lui „Daily News*,  
un general distins în armata englesă, con
chide din telegrama lui Buller, oă Warren 
n’a părăsit de bună voiă Spionskop, ci 
silit de Buri. In cjiua când trupele lui 
Warren au ținut ocupat Spionskop, ele au 
fost espuse la focul nemilos al tunurilor și 
puscilor inimicului și Englesii, neacoperițl 
cum erau, au indurat colosale pierderi, așa 
încât n’au mai putut ține piept; a intrat 
panică în rândurile lor și au luat’o la fugă’săl
batecă pe munte la vale. De sine înțeles, că 
în fuga acesta n’au putut să-și scape tu
nurile.

„Times*  ia forte serios catastrofa dela 
Spionskop și scrie, ca acum lui Buller nu-i 
rămâne altceva, decât să se retragă ârăși pe 
celalalt țărm al rîului Tugela.

Criticul militar al lui „Globe 1* scrie 
următârele despre înaintarea lui Buller: 
Era o trăsătură de șah nepricepută de noi 
faptul, că Burii ne-au lăsat a trece peste 
Tugela. Deja eu o lună înainte Burii aveau 
două tunuri la Potgieter-drift și în partea 
sudică încă aveau un tun. Pe Spionskop 
staționa o trupă de Buri oranjenl cu arti- 
leriă. Toți Olandesii din districtul Aoton- 
Homes au trecut în șirurile inimicului. Jur- 
stările acestea ne dau a înțelege uriașele 
greutăți, ce armata de eliberare a avut să 
învingă.

Spionscop și Potgieter-drift.

Scriitorul specialist militar Spencer 
Wilkinson desorie în modul următor Spi- 
onsoopul: Muntele are o înălțime de 48 0 
picibre, al cărui pisc este cam de 4 milurl 
englese departe de Wagonfurt. Spionscop 
e situat la marginea răsăritână a unui pla
tou, de unde se pbte vede la sud drumul 
ce duce dela Wagonfurt pănă la Acton- 
Homes.

Potgieter-drift portă numele unui 
comandant bur oranjean. Cu ocasia formării 
statului Oranje, o grupă de Buri s’a așe- 
dat la Tugela. Pe acest! Buri i’au sur
prins odată Zulușii și pe o parte din ei 
i-au ucis, pe alta au încunjurat’o de tote păr
țile. La vestea acâsta comandantul Poigie- 

ter din Oranje a grăbit în ajutorul colo- 
nilor primejduițl și la vadul Tugelei, oare 
îi pbrtă și ncj*  numele, a bătut pe Zuluși 
și a liberat pe colonl.

Acâstă parte a rîului Tugela e de tris
tă amintire pentru Englesl. înainte cu 
21 de ani, Englesii an perdut o luptă față 
cu Zulușii, car! i-au atacat cu oștire de 
20,000. In lupta aoăsta a căcjut o parte 
din regimentul 24, er trupa voluntarilor a 
fost nimicită, și au mai căcjiit și 600 de 
caferl din Natal, cari luptau în șirurile 
englese. Zulușii au luat dela Englesl o ba- 
teriă de tunuri, 1000 de puști, 250,000 de 
patrone, 100 cară cu munițiunl și 1000 de 
boi. In schimb Zulușii au pierdut 5000 de 
omeni.

Pe la vadul Potgieter a trecut și acum 
o parte a trupelor lui Buller, 6r alta pe la 
vadul Trichards al Tugelei superibre. Tre- 
cetea acesta încă vor pomeni-o Englesii, 
cari în luptele de pe țermul stâng al rîu
lui, au suferit desastre mari.

*
O foiă vienesă vrând să caracteriseze 

situațiunea Englesilor pe câmpul de bătaiă 
între Tugela și Ladysmith, scrie : Englesii 
au telegrafat la 25 1. c.: „ Warren auf 
dem Spionskop11 (Warren generalul pe 
Spionskop). Er la 26 au telegrafat: „Waren 
auf dem Spionskop (au fost pe Spionskop).

Rușii în Afganistan.
Piarul rusesc „Herold*  scrie ur

na ătd rele:
Pressa din străinătate desfășură ac

tualmente un deosebit interes față de mi
cul sat Kush. „Pol. Corr.“ redă în linia- 
mente generale destul de oorect esența po
liticei rusescl, vorbind în corespondențele 
sale despre micul transport de trupe la 
Kusk. Noi, fără nici un încunjur, putem să 
declarăm :

In genera] nu este adevărat, că di
plomații și beliducii noștri ar fi soăpat 
unde-va din vedere în Asia de mijloc res
pectarea granițelor străine; din potrivă, e un 
adevăr nediscutabil, că ne îngrijim, oa la 
tote frontierele rusesol să susținem rapor
turi. paclnioe, legale și bine rânduite. Asta 
e firesc într’edevăr, dâr așa se pare, că 
totuși e necesar s’o accentuăm. In rapor
turile internaționale s’a ivit de luni de 
tjile înedee o neliniștire vădite, ale cărei 
urmări se manifestă în aceea, că s’a schim
bat esențial fisionomia acestor raporturi. 
Nimeni nu mai pote garanta despre așa 
flisa balance of powers, adecă susținerea 
echilibrului puterilor, cu care ne-am dedat 
de mult și în oare am credut. Eventualități 
neașteptate se pot resimți în tote părțile 
lumii și pot esercita o mare înrîurire. La 
acesta, oa orl-ce putere, ce urmăresoe țînte 
politice mari, noi trebue să fim pregătiți și 
ar fi nedreptate când acesta ni-s’ar lua în 
nume de rău, dâcă pe teritoriul, oe se în
tinde între Afganistan și Persia, noi încă 
facem pregătiri.

Dâcă esistă într’adevăr o putere, că
reia să nu-i placă măsurile nostre luate din 
prevedere, nimănui nu-i va treoe, firesce, 
prin minte în Rusia, de a prețui prea mult 
mijlocele aoelei puteri.

Evident, că acest ton diploma
tic, der energic tot-odată al foiei ru
sesc!, sună în primul rând Angliei, 
care începe se fiă neliniștită din causa 
înaintării Rusiei în Afganistan.

Confiscarea „Patriei". Numărul 370 
dela 16 (28) Ianuarie al „Patriei11 din Cer
năuți a fost confiscat. „Causa11 a fost cri
tica meritată, ce se face în primul articul 
aotivității desastrbse a baronului Bour- 
guignon, precum și al isprăvilor rectorului 
universității Skedl, primul sfetnio al lui 
Bourguinon. — Acâsta este, după cum seim, 
a 51-a confiscare.

Cununia veduvei moștenitore de 
tron Stefania. Din Viena se anunță: cu

nunia văduvei moștenitore de tron Ste
fania se va face în Londra într’una din 
dilele lui .Martie. Dedreoe fiica sa, princi
pesa Elisabeta, este deja majorenă, mo- 
uarchul s’a învoit, cu tinera principesă o 
parte a anului s’o pbtă petreoe în Viena. 
Pentru scopul acesta, fiind-că principesa 
Stefania ca soț.iă a contelui Lanyai nu va 
mai pute locui în Burg, i-a cumpărat un 
castel în Voslaub. Astfel n’ar mai sta nici 
o pedecă în calea căsătoriei, dâcă Stefania 
n’ar mai ține la pretensiunea ei, de a pute 
purta și oa contesă titlul de majestate re
gală. Acesta însă s’ar putâ întâmpla 
numai în ca-ul, decă s’ar mărita cu băr
bat de-asemenea rang, sâu său tatăl prin
cipesei îșl va da învoirea la căsătoria. In 
cercurile curții se speră, că pănă la finea 
lui Martie seu va succede a îndupleca pe 
tatăl principesei văduve, regele Leopold 
al Belgiei, oa să-și dea învoirea, seu că 
principesa Stefania se va mulțumi simpla- 
mente să fiă soția contelui Lonyai, fără 
titlul de majestate regală. De present de- 
altmintrelea văduva moștenitbre locuesce 
în Burg, face în fiă-care di câte două pre- 
âmblărl cu trăsura și in 4 Febr. va lua. 
parte la balul de curte.

Starea semințelor de tomna în 
România, după raporturile oficiale, ce li-a 
primit ministeriul de agricultură promite o 
recoltă din cele mai mănbse. „La Rou- 
manie“ a primit dela șeful serviciului sta
tistic al ministeriului date după cari în 
28 districte sunt oam 1,200,000 hectare cu 
semințe..de grâu și 175,000 hectare cu se
mințe de rapiță. După datele din anul tre
cut nu erau atunci decât 30,000 hectare cu 
rapiță. Anul acesta s’a sămenat dâr rapiță 
pe o estindere de 5 ori mai mare. Se pre
vede o recoltă forte abudantă a rapiței și 
an agricol din cele mai favorabile. Decă 
timpul va continua să fiă favorabil câm
purilor peste două luni, în momentul când 
se va vinde rapița, vor întră în România 
cel puțin 200 milibne de franci în aur și 
vor ușura în mod forte simțitor situația 
comerciului și a agricultural româna. Deja 
se fac multe întrebări din partea marilor 
case străine de importațiune cu privire la 
starea semințelor de tomnă și la produc- 
tiunea eventuală a rapiței.

Pentru masa studenților dela șco- 
lele medii și superibre din Brașov au in
trat următbrele contribuirl:

a) Pe lista nr. 208 (colectant d-1 di
rector al „Oassei de păstrare din Săliște) 
au întrat ou totul 59 corone și anume: 
Dr. N. Calefariu 15 cor., Petru Dragits 
prim-pretor 10 cor., Dumitru Banciu far
macist 4 cor., D. Lăpădat director școl. 2 
cor., B. Comșa 4 cor., loan Comșa 4 cor., 
D. Roman 4 cor., Dum. Vulou 4 cor. lord. 
Roșea 4 cor., Const. Herția comptabil 4 
cor., loan Chirca vice-notar 4 cor.

b) Iteuniunea femeilor române din Bra
șov a votat pe anul de gestiune- 1899/900 
200 corone pentru masa studer!țilo£.

Direcțiunea șcblelor îșl esprimă oele 
mai vii mulțămite pentru aceste nobile și 
piese daruri.

Teritorul agricol al României, după 
o statistioă, este următorul •.arăturile cuprind 
40,82 la sută din suprafața totală; viile, 
1,06; prunii, 10,43; fenațe naturale, 4,25; 
pășune, 7,92 păduri, 19, 73. In total teri
toriul agricol ocupă aprope trei părți din 
suprafața totală a țării, âr restul de 25,76 
la sută cuprinde locuințe, drumuri, ape, 
cariere și terenuri neoultivate. Suprafața 
teritorului țării este de 13,135,300 heotare.

Sultanul în Paris și Berlin. După 
o scire din Viena, Sultanul Abdul-Hamid 
s’a hotărît ca însoțit de moștenitorul de 
tron și de fiul său cel mai tînăr, apoi de 
pașa Burhan Eddin și de o strălucită suită, 
eă mârgă la Paris pentru a visita espo- 
siția. Cu ocasia acâsta Sultanul va merge 
și 1' Berlin pentru a reîntbroe împăra
tului Wilhelm visita, ce acesta i-o făcuse 
când cu oălătorîa lui la Palestina.

semin%25c8%259be..de


Nr. 13—1900. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

* Reuniunea economică, din Orâștiă.“
Orăștiă, 29 Ian. n. 1900.

Duminecă la orele 3 d. a. e’a ținut 
•aici întâia prelegere poporală din seria aran- 
giată de „Reuniunea economică44.

Am mers la ea ou speranțe miol, căci 
ne-a pus pe gânduri răoela, cu care am 
văfiut poporul nostru purtându-se față de 
atari prelegeri, arangiate de „domni14, — 
dâr cu atât mai plăcut ne-a surprins când 
am vădut, că sala șoolei s’a umplut frumos 
de popor, ca la 100 de țărani fruntași, și 
vre-o 30 de domni, inteligenți și măestri.

D-l Dr. I. Mihu, președintele Reu
niunii, a deschis adunarea prin o vorbire 
calmă, realistă, cum e felul d-sale de gân
dire, care a fost primită cu viiaclamărl de 
adunare. S’a dat apoi cuvânt d-lui loan 
Mihaiii, care a ținut o prelegere frumos 
întocmită și prea folositâre despre cultiva
rea plantelor de nutreț, îndeosebi a trifoiului, 
ca oel mai rentabil între ele; apoi d-l O. 
Baicu a vorbit adunării despre ce avem de 
făcut în grădina de pomi, acum în primă
vară, predând cu pricepere și cu forme în
sușite bine dela măestrul în ale aoestor 
prelegeri, profesor D. Comșa din Sibiiu.

Poporul a ascultat eu multă luare 
aminte prelegerile amândouă, cari n’au 
fost nici prea lungi, oa să obosâscă, și a 
mulțumit prelegătorilor prin vii urări de 
„să trăâscă. !u

Președintele Dr. Mihu, ca să vadă 
poporul, că noi nu voim să-l omenim nu
mai cu vorbe, a făcut cunoscut după în
tâia disertația, că Reuniunea nostră econo
mică vrâ să-le vină membrilor săi (și abo- 
naților la foia sa, considerați și ei de mem
bri ajutători), într’ajutor la prăsirea plan
telor de nutreț, procurându-le semințe alese 
de trifoiii, luțernă și napi, și dându-le lor 
cu preț scăcjut. Er după a doua prelegere, 
că membrii Reuniunii vor primi, drept în- 
curagiare în cultivarea pomilor, altoi și pă
dureți gratuițl dela Reuniune, amintindu-le 
și aceea, că s’au pus premii pentru cei ce 
vor lucra mai cu spor în grădinile lor de 
pomi în primăvara asta.

Vestirile au fost primite cu bucuriă 
vădită, și mulțl dintre cei de față s’au în- 
sciințat îndată, că vor să între și ei în și
rul membrilor Reuniunii.

Să le ajute Dumnezeu și lor, și Reu
niunii, ca binecuvântare să se reverse pe 
urmele lucrării ei !

Istoria națională si cea universală.
„Timpul44 din BcurescI a publicat cai

lele acestea un raport adresat de cătră d-l 
G. I. lonnescu Gion ministrului instruc- 
țiunei publice în urma inspecțiunilor fă
cute în cursul superior al liceelor și în 
deosebi la clasele de istoriă universală. 
Fiind vorba în acest raport de o cestiune 
de mare interes în ce privesoe studiul is- 
torirei naționale și universale la Români, 
îl reproducem și noi întreg. Etă ouprinsul 
'raportului:

I.
De când Rollin, marele pedagog fran- 

oes din secolul trecut, arăta în cartea sa, 
Trăită des Etudes, că este forte demn și 
forte folositor a-se cunosce bine și amă
nunțit și istoria patriei, er nu numai is
toria Grecilor și istoria Romanilor, cum se 
făcea în colegiile francese și germane din- 
tr’acele vremuri, — de atunci, în Francia, 
în Germania, în Auglia și într’alte țări lu
minate, istoria universală s’a făcut de pro
fesori și s’a scris în tractatele de școlă, în 
•vederea ilustrărei și mai complete a istoriei 
naționale.

Pentru a lumina cât mai mult posibil 
si pentru a îmbogăți cu cât mai multe 
amănunte și comparațiunl istoria Germa
nder, pentru a face să se înalțe cât mai 
.«us și cât mai mândră acâstă istoriă na
țională a Germanilor, se predă în școlele 
secundare și universitare ale Germaniei is
toria universală. Assirienii și Egiptenii, 
•Grecii și Romanii din istoria antică, Arabii 
și Espaniolii, Portugesii și Italienii din is
toria evului mediu, precum și tote popotele 
istoriei moderne sunt aduse, fiă-care cu 
viața lor de odinidră, pentru ca să zidâscă 
pedestatul pe oare se va ridioa istoria na
țională a Germaniei.

Având fericirea de a ti vădut for- 
mându-se, încă din începuturile evului me

diu, Sacrul Imperiu Homan al Națiunei Ger
mane', țâra lor fiind una din scenele de 
căpetenie pe care s’au desăvârșit faptele 
cele mari ale omenirei și oare întră de-a 
dreptul în istoria universală ; legăturile is
toriei lor fiind atât de numărose cu istoria 
tuturor celor-l'alte popore ale Europei ro
mane, medievale și moderne, — lesne a 
fost și lesne din ce în ce mai mult este 
profesorului liceelor germane, să presinte 
elevilor săi fastele istoriei uwversale astfel 
înoât, la fiă-care moment, prin apropiere 
prin comparațiune, prin sinoronism, elevul 
să aibă alături de un fapt egiptean său 
portuges, arab său daues, un fapt luat din 
istoria strămoșilor săi.

Folosele acestui modus agendi în pro
fesarea cursului de istorie universală, din 
punctul de vedere practic, pedagogio și de 
demnitate națională, sunt uenumărate. Ele
vul are continuu de față în memorie fap
tele strămoșilor; prin apropiere și compa
rațiune, el le pricepe din ce în ce mai bine 
și deci simte pentru dânsele o iubire din 
ce în ce mai entusiastă; un neîntrecut sim
țământ de mândrie națiouală prinde pentru 
tot-dâuna adânci rădăcini în inima lui, când 
aude, în concertul tuturor poporelor vechi 
și nouă, ridicându-se mai presus de tote 
glasurile, vocea în departe răsunătore a 
poporului german, — os magna sonaturum. 
înorederea deplină în puterile sale, — el, 
strănepotul unor asemenea strămoși! — cu- 
ragiul, voința neînfrântă, patima de a imita 
cât mai bine pe cei oe au lucrat la nemu
rirea patriei germane, — tote aceste admi
rabile însușiri răsar și creso în firea ele
vului, cetățeanul și luptătorul de mâne.

Tot astfel și tot în vederea aceleași 
ținte se predă istoria universală și în li
ceele Franciei, și ale Italiei, și ale Angliei, 
și ale acelei minunate Suedii, care dato- 
resce numai instrucțiunei suma fericirilor 
de care se bucură astădl. Pretutindeni, 
afară de anii sâu cursurile consacrate anu
me istoriei naționale, aoestă istoriă națio
nală se mai face, într una și fără răgaz, și 
într’alțl ani, și într’alte clase, în și prin 
studiul istoriei universale.

Istoria, literatura, soiința, filosofia, 
frumosele arte ale poporelor străiue nu 
sunt studiate, decât pentru mai marea îm
bogățire și mai deplina pricepere a cunos- 
cințelor, ce elevul are despre istoria, lite
ratura, sciința, filosofia și frumăsele arte 
ale patriei sale.

II.

La noi, d-le ministru, istoria univer
sală în clasele V, VI și VII ale liceelor 
nostre, s’a făcut dela început și continuă 
a-se face și astădl după manuale fran
cese sâu române prelucrate după cele fran
cese, și, forte rar, după manuale germane. 
Intr’aoeste manuale, partea cea mai leonină 
este consacrată istoriei poporului frances, 
seu istoriei poporului german, — și forte 
cu drept cuvânt, în vederea atingerei aoe- 
lei țînte, de care vorbiam în prima parte 
a acestui raport.

Dâcă, odată sâu de două-orl în de
cursul a trei ani de studiu al istoriei uni
versale, elevul român aude rostindu-se de 
pe înălțimea catedrei sâu citesce în ma
nualul de clasă numele lui Mircea-cel-Bă- 
trân, lui Ștefan-cel-Mare, lui Dumitru Can- 
temir, sâu numele patriei sale cu prilegiul 
păcilor dela PassarovicI, Belgrad, Kuoiuk- 
Cainargi, Iași, Sistov, BucurescI!

Inoolo, o tăoere mormântală se în
tinde asupra istoriei Românilor de-alungul 
a trei ani de munoă liceală; vălul uitărei 
apasă din ce în ce mai greu asupra plă
pândelor și sumarelor noțiuni de istoriă na
țională, pescuite în clasa IV. Intr’a șâptea 
clasă sunt rarisimi profesori, cari în Apri
lie sâu în Maia, după-ce au sfîrșit istoria 
universală contimporană, mai au vreme a 
face elevilor obos’țl două-trei lecțiunl și 
asupra istoriei naționale.

Elevul părăsesce liceul cu ideia bine 
hotărîtă, că neamul lui nu a jucat nici un 
rol în istoria universală; că nici una din 
faptele strămoșilor lui nu a înrîurit asupra 
mersului înțregei omeniri, și, deci, nici 
uneia dintr’aceste fapte nu s’a făcut nepe- 
ritorea cinste de-a fi primită în fastele is
toriei universale; că viața trecutului ro
mânesc este cu desăvârșire isolată de viața 
treoutului celorlalte popore; că un zid ca 
al Chinei a încungiurat și despărțit țările 
române de tote celelalte țări ale Europei; 
că niol o legătură n’a esistat, că nici o 
apropiere, nici o oomparațiune, nici un sin
cronism nu se pote face între faptele isto
riei nostre naționale și istoriile celorlalte 
națiuni din oele trei mari evuri ale istoriei 
universale.

In mărețele galerii și portice ale is
toriei universale, elevul român pare ca „un 
străin în țâră străină44; nici un glas nu 
aude, care să-i încălcjâsoă inima, niol o fi
gură nu vede, pe care s’o învălue în pri
virile iubirei sale filiale.

Urmările acestei convingeri, care trei 
ani de-arândul se înfige din ce în ce mai 
adenc în sufletul elevului, sunt întristătâre 
și păgubitâre. Un simțământ de amărăciune 
pătrunde adesea în sufletul elevului; îl cu
prinde un dor, nelămurit, dâr persistent, 
de-a se fi născut într’o altă țâră, „eu alte 
raiuri, cu alțl flei44, deși simte, că nu este 
pe pământ altă țâră mai frumdsă, decât 
țâra părinților și strămoșilor săi; vin apoi 
iute, — într’aceste vremuri ale iutelui în 
tote - nepăsarea, neîncrederea în puterile 
sale, lipsa de entusiasm, slăbiciunea voinței.

Cetățânul și luptătorul de mâne se 
vor resimți adese-orl mult de sbâroiturile 
precoce, care se desinâză pe inima tînărâ 
a liceanului de acjl-

Studiul istoriei române se află astădl, 
d-le ministru, în învățământul nostru se
cundar într’aceeași tristă și durerosă situa- 
țiune, în care se găsea mai acum 17—18 
ani studiul limbei române, oare mai că nu 
esista în școlele nostre secundare. Se dicea 
atunci: „limba română se învață la sînul 
mamei. 44

Cu alte cuvinte, la sînul mamei avea 
să se învețe bogăția capitalului linguistic, 
armonia rostului românesc, frumsețea fi
gurilor întrebuințate în poesia nâstră po
pulară, istoria limbei și literaturei nostre 
scrise ; dela sînul mamei avea să iesă unii 
literațl, filologi si istorici distinși ai limbei 
românei... Sînul mamei este într’adevăr de 
minuni făoător, dâr cercul aoestor minuni 
nu se întinde până acolo !

Cu studiul istoriei naționale se judecă 
astădl cam tot ast-tel. Se fiice: se face 
destulă istoriă română într’a patra primară 
și se face destulă și într’a patragimnasială. 
E de ajuns, dicem și noi, dâr e de ajuns 
ca istoriă română făcută în limitele clasei 
a patra primară și clasei a patra gimna
sială; nu e însă de ajuns ca istoriă română 
făcută în cursul oelor trei ani de istoriă 
universală ou desvolt.ările, argumentațiunile 
și judecățile, ce elevul le face asupra isto
riei Grecilor, Arabilor, Englesilor

Ore, trei ani dea-rândul, elevul licean 
nu s’a întrebat nicl-odată, când noi des
fășurăm înainte trâmba secolilor, de la 
Brahmanii Indiei din timpul lui Vikrama- 
ditia și pănă la judecătorii Congresului de 
la Viena din 1815, nu s’a întrebat elevul 
lioean nicl-odată: într’acest lung șir de 
vâcurl, ce s’o fi fost făcut în țările române ?

Manualul făcut de învățatul frances 
seu german, nu dă răspuns la acâstă între
bare, el tace fiă din nesciință, fiă cu in- 
tențiune căci, într’adevăr, autorul ma
nualului din punct de vedere pedago
gic, și din cel național, are interes ca 
de o parte suma cunoscințelor, ce dă 
elevului, să nu fie covîrșitor de mare, 
âr da alta, ca numărul poporelor a căror 
istoriă povestesoe în istoria, universală să 
fiă cât mai mic, pentru-ca să nu întunece 
lumina, ce trebue să strălucâscă asupra is
toriei propriei sale patrii.

Și, deci, ce-i pasă istoricului frances 
sâu istoricului gerrran, că din punctul de 
vedere geografic de la revărsarea Arilor 
peste Europa și pănă în vremurile nostre 
nu e țâră, a căreia situațiune să merite a 
fi mai mult studiată în istoria universală, 
decât țările române ; că din punctul de 
vedere istoric, sunt momente în istoria 
lumei vechi și nouă cari s’au hotărît aci 
între CarpațI și Balcani, că în fine tot aci 
între CarpațI și Balcani sunt țări cari, de 
la venirea Turcilor in Europa, au ocupat 
locul cel mai de frunte în tocmelile între- 
gei diplomații europene ?

Francesul sâu Germanul scriu istoria 
țărilor in și prin istoria universală; noi 
însă uităm, cu manualele de cari ne folo
sim adi în și prin istoria universală, isto
ria patriei nostre.

Și e rău și e trist, și este o stare de 
lucruri, care trebue să înceteze prin munca 
științifică și românăscă a tuturor profesorilor 
de istoriă din învățământul nostru secundar.

(Va urma).

ULTIME iSUlKl.
Budapesta, 29 Ianuarie. Aiji s’a 

ținut în palatul priinațial din Budi’. 
o conferență prealabilă a episcopilor ro
mano-catolici, care s’a ocupat în ge
neral cu elaboratul comisiunei de 27 
a congresului pentru autonomia cato
lică. Dintre episcopii români n’a luat 
parte decât Szabo dela Gherla. Con- 
ferența a avut durată lungă. S’a re
cunoscut înființarea autonomiei și a 
hotărît în principiu alăturarea ei la 
mișcarea pentru autonomiă. Elabora
tul comisiunei de 27 a fost primit in 
general

Praga, 29 Ianuarie. Comitetul 

esecutiv al partidei Cehilor tineri a 
dat un comunicat, în care se declară 
că partida va lua paite la conferență 
de împăcare.

Londra, 29 Ianuarie. Agenția 
„Reuter“ primesce din lagerul Buri
lor de lângă Moddet Spruit următd- 
rea telegramă cu data de 24 1. c.:

După comunicările despre lupta 
dela Spionskop, Englesii au surprins 
mai întâitt pe Buri, aceștia înse a" 
primit ajutore și au ocupat doue co
line de alături. Englesii, sprijiniți de 
artileriă, au făcut un asalt cu baio
neta și au ocupat nisce posiții. Burii 
îns& i-au secerat. Intr’aceea Burii ase
diau înălțimea principală, unde En
glesii s’au fost șănțuit. In primul 
șanț s’au predat 150 de Englesi, la 
celelalte șanțuri însă s’a desfășurat 
o resistență desperată englesă, înse 
Burii i-au respins și de acolo. En
glesii au lăsat pe teatrul luptei 1500 
de morți. Burii încă au avut pierderi 
mari.

Londra, 29 Ianuarie. In clubul 
militar s’a răspândit scirea, că co- 
misiunea armatei teritoriale a co
municat lordului Roberts, că e în
voită a renunța la eliberarea Ladys- 
mithului și Ja predarea orașului. Soi
rea așteptă însă confirmare.

Londra, 29 Ianuarie. După sciri 
sigure sosite aici, Buller n’a retras 
peste Tugela numai trupele lui Warren, 
ci intrega armată englesă.

SB I Ii.
O întrecere ciudată. Americanilor 

a început să li-se urască cu sporturile cu
noscute. Ei au inaugurat, odată ou cursa 
locomotivelor, sâu mai bine dis a trenuri
lor întregi, o nouă cursă, încincită de astă- 
dată. Cei cinci campioni sunt: un- cal, un 
biciclist, un automobil, un elefant și.. . o 
cămilă! Aoâstă cursă s’a făcut cailele tre
cute la New-York, pe o piață ad-hoc, în- 
tr’un parc particular.

Elefantul, un animal superb, originar 
din Birmania și în vârstă de 21 ani; că
mila, de soiii arab ; calul un alergător mi
nunat; biciclistul, unul din cei mai renu- 
mițl din Statele-Unite; automatul o trăsură 
mare de sistem perfecționat, oondusă de 
cei mai buni mecanici din New-York. La 
prima cursă, elefantul a sosit cel dintâiă. 
Ceilalți campioni au sosit în așa învălmă- 
șelă, încât juriul nu s’a putut pronunța. La 
a doua încercare, elefantul a sosit ârășl cel 
dintâifl. Biciclistul veDea în urma lui. Au
tomobilul era al treilea. Calul al patrulea. 
Er cămila, ce rușine ! la codă.

Ce mănâncă soldați! englesi, ? 
Răsboiul din Africa sudică face, oa ârășl 
să devină milionari câțl-va furnisorl și înalte 
personagii militare englese. In jurul trans
porturilor de tot felul trimise la Africa se 
fac grozave înșelăoiunl pe sâma nutoițijor 
domni. De curând s’a desooperit următârea 
blăstămățiă : In Capstadt a ancorat Corabia, 
care ducea carne pentru soldații englesi. 
Comandantul militar a luat în primire trans
portul și atunci s’a vădut, că din întrâga 
oantitate de carne nu se pote mânca nici 
o bucătură. Furn’sorul trimise adecă carne 
stricată, care a trebuit să fiă aruncată în 
mare. Foile din Londra, mai ales „Morning 
Post44, „Standard14, „Globe14 și „Times14 se 
întrâbă cu îngrijire: ce vor mânoa soldații 
englesi? întrâga pressă englesă pretinde, 
ca aoest fel de furnisorl să fiă aspru pe-

Ce este „dreptatea.11? După Spinoza, 
dreptatea este puterea, ce o avem noi asu
pra naturei și oeea oe statul mărginesce în 
mod arbitrar. După Hobbes: interesul, ce-1 
avem într’un lucru. După Grotius: drepta
tea este facultatea de a face tot oe stă în 
confliot cu starea socială. După Cant: ar
monia libertății individului cu libertatea 
tuturora. In realitate însă vedem, că drep
tatea este 8implaminte aceea, ce puterei 
domnitore îi convine a face „drept*.
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Loc deschis. *j
RShăv, în 28 Noemvre n. 1899.

Cetind în Nr. 189 al „Tribunei din 
Sibiiu11 articolul unui călător, prin care în- 
vinovățesce inteligența din comuna Rehău, 
că: prin oposiția nesocotită împiedecă tote 
afacerile progresuale, — și având ondre a 
fi și subsemnatul unul dintre acea puțină 
inteligență, ce se afla în acâstă comună ro- 
mânâscă, — nu pot trece cu vederea nea
devărurile publicate în acel articol defăi
mător; deci în interesul adevărului și spre 
lămurirea onoratului public cetitor, sunt 
moralminte dator, — sub numele meu ade
vărat și în „Loc deschis11 a răspunde ur- 
mătorele:

Resping cu indignațiune afirmarea ca- 
lumniătore, că și subscrisul s’a opus inten- 
țilinilor binevoitore ale preoților cercând 
să creeze unele fonduri pentru scopuri cul
turale; din contră tot-dâuna din anul 1870 
încoce începând, ca notar cercual în func
țiune, — parte ca epitrop, parte ca preșe
dinte al comitetului parochial, ori numai 
simplu ca membru al acestei corporațiunl,
— nu a fost nici un singur an, în care 
să nu fi sprijinit biserica ori școla în prima 
liniă cu fapta și cu cuvântul.

Presupun, că anonimul călător numai 
în trecăt ori destul de superficial s’a infor
mat despre starea adevărată a afacerilor 
nostre bisericescl și școlare, căci — nefăcend 
nici o escepțiune personală — înegresce cu 
nedreptul pe totă inteligența locală esis- 
tentă, numai pe domnii preoți ii laudă și 
preamăresce.

Nu este așa, domnule călător anonim !
— dovadă sunt faptele din trecut și pro- 
cederea neplăcută și regretabilă din pre
sent! deci audiatur și altera pars:

Cine a procurat pănă acum tote cele 
de lipsă pentru biserică și școlă? Cine și 
pe ale cui spese s’au făcut păn’ acuma tote 
renovările la biserică și școlă? Cine a 
creat fondurile esistente? a înmulțit și 
asigurat averea bisericei prin aflarea nouă- 
lor isvdre de venit?

Cine a luat în anul 1895 inițiativa 
la crearea fondului bisericesc pentru edifi
carea școlelor prin introducerea unui arunc 
general asupra tuturor locuitorilor, obligân- 
du-se fiă-care să plătâscă în trei ani după 
olaltă suma anuală a dărei directe de pă
mânt spre scopul zidirei școlelor necorăs- 
pundătore? Sub a cărui funcțiune și între- 
venire s’a cumpărat locul de curte dela 
Eclesia săsescă și s’au dăruit bisericii, pe 
care loc acuma are a se zidi noul edificiu 
școlar ?

Cine a stăruit, alergat și s’a espus 
mai mult pentru primirea și aprobarea 
aruncului făcut pentru școla, ce avea a se 
zidi din nou ? Cine au incassat mai mult 
din acest arunc? Cine au esoperat ajutore 
dela institutul „Sebeșana“ și „Auraria“ în 
favorul acestui fond? Cine s’au îngrijit mai 
tare de punctuosa elocare spre fructificare 
a banilor incassațl?

Cine au purtat tote rațiociniile, — 
deși ambii preoți erau de asemenea anga
jați la incassarea aruncului, — cari însă 
numai în anii 1896 și 1897 și-au dat ra- 
țiociniul administrând sumele incassate după 
încheerea corupturilor, er incassările de 
bani din anii 1898 și 1899 se află și astădl 
încă la ei — spre fructificare? Cine au 
luat asupra sa sarcina de responsabilitate cu 
administrarea acestui fond ?

Cine s’au luptat mai mult în comite
tul parochial și în sinod ca se urce și re
guleze salariul preoților de astădl spre a 
corăspunde venitelor unei parochii de 
clasa Ii-a?

Nimeni altul, fără numai unul dintre 
acei inteligențl din loc, pe care anonimul 
călătoriu din necunoscința de causă, din 
invidiă personală, ori ca amic intim al 
preoților, îl face acuma „sdrobitorul pro
iectelor de statute și regulamente11 compuse 
de unul dintre preoți pentru scopuri cul
turale !

Și ce recunoscință a căpătat acea 
personă, care s’a interesat de afacerile bi
sericescl și școlare în un period de 30 ani?

Bunăvoința și sinceritatea ’i-s’au res- 
plătit cu respingere și batjocură; — oste- 
nela în decurs de 30 am și jertfirile mate
riale pentru biserică și școlă, ’i-se resplă- 
tesc acuma cu dispreț și nemulțumită dân- 
du-i-se epitetul general de obstrucționist!

Să ne clarificăm și mai bine!
La cererea zadarnică a preoților noș

tri să facă un fond de vin — (deși bise
rica nostră are unul de mult) — nu inte- 
ligința locală, și mai puțin subsemnatul, 
care nici n’a fost de față la tote desbate- 
rile, — au nimicit realisarea, fără numai 
propunerea nesocotită a celor ce au făcut’o 
așa: „ca să contribue must la acest fond

*) Pentru forma și cuprinsul celor publicate 
sub rubrica acâsta Redacțiunea nu ia răspunderea.

aprope egal săracul cu bogatul! cel ce pro
duce dece buțl, ori mai mult, să contribue 
mai numai atâta, cât s’a aruncat și pe cel 
ce produce abia numai o bute! Logică in
teresantă și interesată!

Tot cam în proporțiunea acâsta neso
cotită s’a statorit și proiectul inventat de 
preoți pentru fondul de bucate: „ca să 
contribue parochienii după case (fumuri) 
ori împărțițl în clase după avere!“ Cea 
mai mare nedreptate, ce se pote face lo
cuitorilor prin impunerea unui arunc, este 
cel calculat după case ori clasificațiunea 
averei lor mobile. Nu se potrivesc casele 
de nou zidite ale unui paroch cu coliba 
parochianului său sărac, ca să fiă tacsate 
cu aruncuri egale!

Apoi și mai mare contrast și fără de 
lege se comite prin aruncurile făcute pe 
locuitori împărțițl- în clase! E forte mare 
prăpastia între portmoneul bogatului și 
pungulița săracului!

VedI, domnule căletor anonim, pe basa 
acestor principii și isvdre de venit , au cer
cat preoții noștri să facă fonduri culturale, 
cari (jicl, că le-a oprimat inteligința — 
din care face și subsemnatul parte — și 
nu au fost primite de comitet și sinod. 
De ce nu s’au făcut aceste aruncurl pe 
basa contribuțiunei, permise în tot comi
tatul, ca singura cheiă drâptă, după care 
contribue bogatul și săracul în proporțiunea 
averei lor, precum s’a făcut și aruncul 
din anul 1896 pentru edificarea școlelor, 
în timpuri mai critice și mult mai nefavo
rabile ca acuma, pe care însă aflându-1 co
rect, — l’au primit bucuros locuitorii!

Tot așa de rău informat ai fost, dom
nule călător anonim, și referitor la proiectul 
de regulament pentru reducerea speselor 
ce se fac cu pomenele și ospețele nostre!

Acest proiect desbătendu-se în Comi
tetul parochial s’a primit în principiu cu 
plăcere, însă nu în sensul restrîns și con
diționat după voința preoților; s’a accep
tat propunerea făcută de mult dintre inte- 
ligința numită oposițională, că: pomenele 
să se ștergă' cu totul, să nu se mai facă, 
precum nu se mai fac pe la orașe și unele 
sate chiar din jurul nostra la Românii or
todocși! — tăcere de alte națiuni mai înain
tate în cultură; — domnii preoți să ab- 
clică total de cina usuată în sera premer- 
gatore de diua înmormântării, er după în
mormântare să nu mai participe la pome
nile risipitore, unde după omenii răposați 
cu stare bună să chefuia întreg publicul 
pănă noptea târcjiil, și de multe-orl esagera 
din pomana de doliîi evlaviosă în ospăț tu
multuos.

Nu s’a accentuat, că după fiă-care 
răposat e oprită pomana, — s’a lăsat voiă 
liberă, cine voesce a-și face spese și val, 
— vorbele călătorului anonim, — în loc 
de a se retrage în doliîi, facă pomană după 
planul său propriu!

Nu s’a putut primi nici rescumpăra- 
rea pomenelor calculată și deobligată în 
bani după prescurile propunătorului cu 
5—20 fi., fiind-că atuncea poporului sărac 
tot nu i-am ajutat nimica! pomana s’ar pre
face din naturale în parale, și am fi tot 
acolo, unde am fost cu spesele, de nu 
mai afund, căci naturale gata mai iute se 
află la omeni, ca parale gata, abstrăgend 
dela temerea basată, că res cumpărarea 
acesta ar fi un arunc de bani nou impus 
locuitorilor noștri, îngrămădiți peste cap 
cu tot felul de aruncurl erariale, comunale, 
comitatense, de dramuri, comassărl etc., și 
tot așa s’a lăsat și acestă rescumpărare în 
voia liberă, ca după fiă-care răposat să se 
depună pe disc dre-care sumă de bani be
nevolă, după cum s’au obicinuit și pănă 
acuma!

Nici un obiceiîi înrădăcinat nu se 
pote șterge momentan, deră ne mai fiind 
propagat, în timp scurt se va pierde de sine!

(Va urma). loan Oncescu,
notar cercual în pensiune.

Aoții de-ale Băneai austro-ungară . 131.75 
vopii de-ale Băncei ung. de credit. 187.25 
\oții de-ale Bănoei austr. de credit. 234 35
^apoleondori............................. 19.21
vbircl imperiale germane . . . 118.10
London vista . •.......... 242.10
Paris rista......................... 96.05
Rente de oorbne austr. 4°/0 . . • 98.65

•‘‘Iote italiene..............................89.75
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Cursul piețe» Brașov.
Din 30 Ianuarie 1900.

bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Calbenl Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcesc! Cum o. 
Scris, fono. Albina 202.
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CggfPSuB Ba bursa eBâra
Din 29 Ianuarie 1900.

Renta ung. de aur 4% . . .
Renta de cordne ung. 4%. . . .
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4720/0« 
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4y2Co
oblig. oăil. fer. ung. de ost, I. emis. 
Bonuri rural ungare 4% . .
Bonuri rurale oroate-slavone .. . .
Impr. ung. ou premii . ,
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedm 
Renta
Renta 
Renta 
losurî

de argint austr. . 
de hârtie austr. . 
de aur austr. . .
din 1860. . . .

98 60
94.80

100.60
99 60
99.60
94.-
94.50

162.—
141.50
99.65
99.45
98.90

138 50

21.40 Vend.. —.—
- Vnn-t 203.—

18.30 Vend. 18.40
18.10 Vend. 18 20
19.- Vend. 19.20
11.24 Vend. 11.35

254.— Vând. —.—
58 50 Vend. —.—
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în favorul Spitalului Reuniunei Policlinice din Budapesta și jdcă fie car 
los, la t6te 4 tragerile ce urmăză fără a mai plăti.

a IV-a tragere Q Pphriinrîp 1QOO
va fi deja poi mâne în J

Losurî numai CU f Coronă se capătă le adminis
trația loteriei de binefacere în favorul Spitalului Reuniunei Policlinice. 
Budapesta IV Kossuth-Lajos utcza 1, la bancheri, zarafii, oficiul 
postai, la Casa căilor ferate reg. ung., traficl eto.

■
V. 292—1899.

vâgrh. sz.
Ărveresi hirdetmeny.

Alulirt birâsâgi vegrehajto az 1831 âvi LX. t. cz. 102 §-sa er- 
telmeben ezennel kozhirră teszi, bogy a brassdi kir. torvenyszek 1899. 
6 vi 2581 szămu vegzese kovetkezteben Dr. Turku Jânoa iigyvăd ditai 
kepviaelt „Furnica14 tak.-p6nztâr javăra Popu Josif 8 tărsai ellen 70 frt. 
s jâr. erejeig 1899. evi OktOber hb 28 An foganatositott kielAgitesi ve 
grehajtâs utjân le As felul foglalt es 315 Irtra becstilt lovak, kukoricza 
szena es egvebb tărgyakbbl âllo ingbsâgok, nyilvânos ârveresen eladatnak.

Mely Arveresnek a sârkănyi kir. jârâsbirbsâg 1899. evi V. 53 szămu 
vegzese folytân 70 frt. tbkekovetelAs, ennek 1899. evi juniua h.6 5-ik 
Dapjătbl jărb 6% kamatai es eddig osszesen 38 forint 07 krra birbilag 
măr megâllapitott kbltsegek erejeig Al-Komăna kozseg hăzânăl leendb 
foganatoaitâaa cz6ljâb61 hotăridoul 1900. evi Februărho 7-ik napjânak d. 
e. 10 orăja kituzetik es ahhoz a venni szândăkozbk oly megjegyzesse'i 
hivatnak meg, hogy az enntett ingbsăgok az 1881. evi LX. t.-c.z. 107. 
es 108. §-sa ărtelmeben keszpenzfizetes mellett, a legtbbbet igerSnek 
becsăron aiul is el fognak adatni.

A tbrvenyes hatăridb a hirdetmenynek a birbsâg tăblâjân tbrtent 
kif ggeszteset kovetO naptbl srâmittatik.

Kelt Sărkânyon, 1900 Avi lanuâr hA 24 napjăn.

841.1-1
Gămentzi Jăn os, 

kir. birosâgi vegrehajto.
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ABONAMENTE
liA.„GAZETA TRAHSILVAHIEI“

Prețul abonamentului este: 
Pentru Anstro-Ungaria:

trei luni...... ... 3 
șese luni .............................  6
un an.............................................12

Pentru România și străinătate:
trei luni. .............................................
șese luni , ..............................
un an . . .........................

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Ahaaamte h awde ea d&h ds
Pentru Ausiro-Ungaria:

an ... .
șese luni. 
trei luni . .

Pentru România și străinătate: 
....................................... 8 

............................................. 4 
.............................................2 

se fac mai ușor și mai

Pe 
Pe 
Pe

f

ii. —
a. —
fi. —

10, fr.
20 fr.
40 fr.

Draia^.
2
1

ft. -
a. -

50 cr.

an .
șese luni 
trei luni

franci,
franci.
franci,
repede prin

Pe
Pe
Pe 

Abonamentele 
mandat® posta!®.

Comnii cari se vor abona din nou, ae binevoiescă 
a srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Âdmmistrațtem „Gazetei Trarisiivamei“.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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