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Românii săceleni terorisați.
Cine ar fi erecții t, că în comuna 

Săc.ele din paclnicul comitat al Bra
șovului, tocmai acum sub zodia re
gimului Szell cu „ dreptul“ și cu 
„dreptatea11 lui, se isbucnescă o 
luptă crâncenă naționalistă, care se 
ajungă pănă la cuțite.

Ișî pbte omul închipui, ce ar fi 
fost la alegerile dietale din Herman, 
în Octomvrie trecut, în cas când 
lupta ar fi decurs între Români și 
Unguri, er nu între aceștia și Sașii, 
cari în cercul electoral al Săcele- 
lor au coverșitorea majoritate, decă 
nici alegerile comunale ținute săp
tămâna trecută în Satulung unde 
sunt numai Români și Ciangăi, 
n’au putut să se sfîrșescă fără văr
sare de sânge.

Nu voim să glumim, nici n’a- 
vem de gând să facem din țînțar 
armăsar, der faptul s’a petrecut în 
adevăr, imediat după actul electoral 
— și în ast-fel de chip încât apare 
prea învederat nexul lui strîns cu 
agitațiunile de resbunare ale frac
țiune! șoviniste malcontente cian- 
găescl, care nici ac|i nu se mai pbte 
reculege de trântela, ce i-s’a dat cu 
ocasiunea ultimelor alegeri muni
cipale.

Firesce, că ca pretutindeni unde 
Românii sunt în atingere directă cu 
cetățenii de prima calitate maghiaro- 
secuio-ciangăescl, Românii sunt aceia 
în capul cărora trebuie să se spargă 
tote; ei sunt piâza rea. ei sunt și 
rămân în tot-deuna „hoții de pă 
gubașl“.

Bietul preot din comuna Dob 
dela Someș, în diecesa Oradiei, care 
a fost atât de crâncen pedepsit, 
pentru-că n’a lăsat se se cânte în 
biserică în limba maghiară și și-a. 
spus părerea despre acest îndrăsneț 
atentat, cam sincer și pe șleu — 
nu este singurul, care trebui să es- 
perieze terorea regimului „dreptului11 
și al „dreptății4, ci are mulțî și ne- 
numărați soți de suferințe pretutin
deni și de tote nuanțele, pănă și pe 
terenul paclnicei activități munici
pale și comunale.

Bat’o focu de congruă ! De când 
a scormonit’o diavolul din întuneci
mile de sub pământ, nu mai pote 
răsufla liniștit nici un preot de ai 
noștri, căci de ar fi îmbrăcat chiar 
în porfira și vison și de ar fi cel 
mai cinstit și leal cetățân de pe glo
bul unguresc, nu-i ajută nimic, și e 
vai de capul lui, decă nu-o nime- 
resce său este prea demn și mândru 
ca să-o nimerescă a găsi gusturile 
fistichii și a împlini poftele fisolgă- 
birăilor și a tuturor celor, cari stau 
la spatele lor.

Dâr și afară de congruă, câte nu 
sunt mijlocele de terorisare a preo
ților noștri bravi și a celor ce îi 
urmeză cu încredere ?

Să urmărim numai puțin cașul 
din Săcele. Cetitorii noștri sciu ce s’a 
petrecut acolo la alegerile trecute 
comitatense! Mulțămită energicei 
atitudini a alegătorilor români și a 
preoților, cari s’au pus în fruntea, 
lor, Românii au reușit a încheia un 

compromis ad hoc electoral, dobân
dind două lucruri: întâiu alegerea 
unui fruntaș român ca membru în 
congregație, al doilea aplicarea unei 
bune lecțiunl acelei fracțiuni ungu
resc!, care era în credință, că pbte 
să taie și să spânețure cum vre în 
Săcele.

Românii de acolo, cari ca popora- 
țiune formeză majoritatea în Săcele, 
der—în urma unor circumstanțe ne
favorabile de natură mai mult eco
nomică — au ajuns se aibă astăcji 
numai a treia parte din totalitatea 
alegătorilor, au dat prin amintita 
purtare o probă, că mai sunt și ei 
aici — și că nu se pbte așa ușor 
trece peste ei, nici când așa li-ar 
veni le socotelă celor din fruntea 
comitatului care se vede că așa în
țeleg dreptul și dreptatea domnului 
Szell, ca se începă cu ea numai dela 
Unguri.

Drept mulțumire Ungurii strigă 
în în foia comitatului, lor din Bra
șov, că cei cari în Săcele s’au aliat 
cu dușmanii Maghiarilor — nu sunt 
decât nisce „Maghiari amărîți și de 
jale11. Atâta însă nu era de ajuns, 
căci în cele din urmă cine dintre 
Românii Săceleni se îhdeletnicesce 
cu cetirea acestei foițe unguresc!?

Trebuia deci să se recurgă și 
în cașul de față la vechile apucături 
de terorisare. Mai întâiu, îndată după 
alegerile municipale s’a ridicat o 
volbură de ură și de intrigi în con
tra preoților Verzea, cari avură cu- 
ragiul a-se opune curentului fracțiu- 
nei Sukbsd Donat et Sânek.

Din norocire preoții din cestiune 
nu s’au îngrozit de murmurele ame- 
nințătore, ce veneau din acea parte 
și au rămas la postul lor, deși ca 
Români de inimă au trebuit să re- 
simță amar veninul săgeților, ce s’au 
îndreptat în contră le chiar în pressa 
nostră de cătră nisce omeni invi
dioși și mici de suflet.

In acâstă situație au urmat la 
rând și alegerile comunale. Rapor
tul, ce l’am publicat erl, ne dă în 
totă scurțimea o iconă despre de
cursul lor. De astă-dată Românii cu 
tote insistențele lor n’au putut în
dupleca pe noul fisolgăbirău și pe 
Ungurii săi de a face vre-o conce
siune și Românilor. Inzadar s’au 
provocat la vechiul pact ca după 
trei ani se alterneze la postul de 
jude primar Ungurii cu Românii. 
Noul fisolgăbirău, Dr. Semsei, a de
clarat categoric și franc, că nu pote 
face nimic, căci e silit să țină semă 
de interesele partidului său. Firesce, 
că nici n’a pus în candidare vre-un 
Român — de temă, ca să nu o pă- 
țâscă ca la alegerile premergătore.

Tote ca tote, dâr ceea ce a tre
buit să ne turbure adânc, a fost ata
cul ce l’au făcut după alegere o 
câtă de alegători ciangăi asupra unui 
grup de alegători români, cari se 
întorceau săra acasă. Doi inși din 
acești alegători români, omeni bă
trân! cu numele Neagoe Pop și St. 
Stoia, au fost crâncen loviți cu parii 
în cap, așa că au rămas scăldațl în 
sânge fără simțire. Acest atac noc
turn, întâmplat imediat după alegeri, 

și la care, cum ni-se asigură, au luat 
parte vre-o 15 Ciangăi toți din par
tida care a jurat nimicire Românilor, 
este prea bătător la ochi, decât - ca 
se nu fia o aparițiune mult semnifică- 
tore, chiar și în Săcele, unde atacu
rile de răsbunare nu sunt nici de- 
cum raritate.

Ni-se pare, că avem de a face 
aici c’un semn, că sub egida noului 
fisolgăbirău necunoscător de stările să- 
celene, să inaugureză un sistem de 
terore, care nu se potrivesce nici
decum în cadrul programului, cu 
care actualul fișpan al Brașovului a 
debutat la instalațiunea sa.

Ii atragem atențiunea asupra 
celor ce se petrec aeji în Săcele. 
Atragem în deosebi atențiunea vice- 
șpanului dela noi, care are să răs
pundă în prima linie pentru neajun
surile, ce turbură pacea locuitorilor 
din Săcele, și credem că am fi în 
drept să așteptăm se se facă seriosă 
cercetare și să se pedepsescă culpa
bilii, fără cruțare.

Nu mai merge nici pentru organele 
siguranței publice dintre Ciangăi, ca 
cercetările să rămână fără de nici un 
resultat. cum prea adese-ori s’a în
tâmplat în trecut căci etă că a 
treia cji după acel atentat, un Cian- 
gău a lovit în cap pe un nuntaș ro
mân, fîind-că acesta n’a voit să-i dea 
lui și soților săi, din vinul reservat 
pentru nuntașii, cari petreceau la un 
otel.

Nu seim, ce să cjicem despre 
acest din urmă cas, der ne vine a 
întreba, că bre nu ațîțările continue 
în contra Românilor — cari au ajuns 
a fi priviți ca o piedecă pentru des- 
voltarea atotputerniciei ciangăesc!— 
au dat nascere și acestui crud și 
barbar atac, care nu era motivat cu 
nimic?

Gr. catolicii și congresul. în 
ședința, dela 26 1. c. a congresului catolic 
Ugron a dis între altele: „Greco-catolicii ar 
fi venit și ei la acest congres, decă ar fi avut 
încredere, că în organisația bisericei rom. 
cat. este un teren, pe care ne-am pute 
sprijini unii pe alții. Ei însă nu vor se ia 
parte la autonomia nostră, fiind-că văd, 
că n’are nici un sens a-se alipi de biserica 
catolică, care renunță la drepturile sale. 
Nici biserica catolică din Ardei nu vre să 
participe la acesta autonomie, căci ea ridică 
părete despărțitor între Maghiari și Ma
ghiari. Atunci cum'putem aștepta a-i alipi 
de noi pe Românii gr. cat?"

în dieta ungară au fost la ordinea 
dilei eri, în 27 Ianuarie, mai multe cașuri 
de suspendare a imunității. Cașul depu
tatului slovac Valesek a provocat o mică 
discuțiune. Deputatul Rujiak a cerut re- 
fusarea cererei pentru suspendare, pe mo
tiv, că curia s’a ocupat deja cu acestă 
afacere. Dieta a suspendat imunitatea lui 
Valasek (!)

Cestiunea mării Negre. „Novoje 
Vremja" ridică din nou cestiunea mărei 
Negre. Organul rusesc cere, ca ori se fie 
liberă intrarea tuturor năilor de răsboiu 
prin Dardanele, ori Rusia trebue să lucreze 

astfel, ca acesta Mare să fie închisă pen
tru toți, rămâind un simplu lac interior 
rusesc. Reclamațiunile acestea par a porni 
din grija, ce-i inspiră Rusiei nouele căi fe
rate proiectate în Asia-mică și cari o pun 
într’o condiție de inferioritate față de Tur
cia, care va pute cu înlesnire se grămă- 
descă atâtea trupe în ori-ce punct și în 
scurt timp, încât ea nu se va pută mișca.

„Sporul" Maghiarilor. Din recensă
mânt în recensământ numărul Maghiari
lor cresce — pe hârtie. La ultimul recen
sământ bucuria foilor șoviniste a fost ne
măsurată, căci se spunea negru pe alb, că 
numărul Maghiarilor a atins deja 50%, 
va să (jică tocmai jumătate din populația 
totală. Diarul „Parlamentar" din Viena, 
citând cartea lui Varga despre lipsa de 
copii la poporul maghiar, pe care am aria- 
lisat’o și noi Ia timpul său, spune că spo
rul arătat de statistica maghiară este ilu- 
soric. Numitul diar mai citeză și o altă 
dovadă în susținerea tesei sale. Acăsta 
este statistica militară. Armata austro-un- 
gară (linie și reservă) numără 839.000 omeni 
Acestă cifră se divide după naționalități 
în modul următor: 430.000 Slavi, 227.000 
Germani, 127.000 Maghiari, 48.000 Români 
și 14.000 Italieni. In armată Maghiarii sunt 
representați așa-der cu 15% (abstragend 
de honvedime), va să dică tocmai cu un 
sfert mai puțin, decât în statistica oficială 
maghiară. Judecând după acest raport pu
tem constata în mod apodictic, că sforță
rile de 35 ani de campanie maghiarisătore 
n’au produs nici un resultat și că procentul 
Maghiarilor în realitate nu este decât 
38%, va să dică numai cu 2"/0 mai mult, 
decât pe la mijlocul secolului 19.

Sentința din Sătmariti,
(Condamnarea preotului Gh Ardeleanu.)

Mai bine de o lună deja se lansase 
prin diarele maghiare scirea, că în Săt- 
mariil s’a descoperit un nou „trădător de 
patrie", un preot „maghiarofag", care ar fi 
dis credincioșilor săi „să nu spurce biserica 
cu limba ungurescă".

Preotul a fost dat, se înțelege, în 
judecată, der la prima sorocire inculpatul 
nu s’a presentat, fiind-că nu i-s’a putut 
îmâna citația. S’a fixat deci un nou termin pe 
<jiua de 25 Ianuarie, când presentându-se 
inculpatul, procesul s’a judecat și preotul 
fu condamnat Ia 6 luni închisore și 400 
cordne amendă, după cum am comunicat 
eri la ultimele sciri.

Din scirile nu tocmai complecte, ce 
le avem adi la disposiție, putem să comu
nicăm cetitorilor noștri următorele des
pre acest cas:

„Delictul" s’a comis în diua de 25 
August 1901. Tînărul preot Gh. Arde
leanu, administratorul parochiei Negru de 
lângă Beiuș, aflându-se la socrul său, pă
rintele Mihail Ciurdariu, protopopul dis
trictului Sătmariu și paroch în Szamos- 
Dob, a celebrat în acea di, fiind Duminecă, 
în locul socrului său sf. liturghie.

In timpul liturghiei audind din strană 
un cântec bisericesc în limba maghiară a 
interdis a-se cânta mai departe în acea 
limbă. Liturghia s’a terminat, cântându-se 
mai departe în limba română, care este 
limba liturgică a bisericei.

Ce să vedi însă ? S’au aflat nis.ee rău 
voitori, cari au denunțat pe părintele Ar- 
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deleanu, că ar fi interdis cântecul biseri
cesc maghiar, cu cuvintele: „Nu spurcați 
cu cântece unguresci casa Domnului11.

Se înțelege, că o asemenea „insultă44 
a limbei statului nu se putea tolera. Etă 
pricina pentru care părintele Ardeleanu 
fii dat în judecată și condamnat după § 
191 din codul penal.

Este de interes a sci, ce spune nu
mitul §. Etă textul lui:

§. 191 „Comite un delict, și se pe- 
depsesce cu închisdre până la șese luni 
și amendă până la două sute fiorini acela, 
care într’un local destinat pentru săvâr- 
șirea ceremoniilor unei religiuni recu
noscute de stat, face scandal public seu 
defăimeză cu fapta seu cu cuvinte scan- 
daldse, cu ocasiunea ceremoniilor religiose, 
în localul destinat pentru funcțiuni rituale, 
seu înafară din acel local, obiectul cul
tului religios seu obiectele rânduite pentru 
săvârșirea ritului."

Din interdicerea unei cântări intonate 
într’o limbă nerecunoscută, ca limbă litur
gică, interdicere făcută de preotul celebrant 
numai un om neorientat ar pute deduce, că 
acel preot a provocat scandal în biserică. 
Apoi prin cuvintele, cu cari preotul Arde
leanu a interdis cântarea într’o limbă pro
fană, admițând chiar, că ar fi fost mai 
aspre, n’a defăimat de loc nici „obiectul 
cultului religios", nici „obiectele rânduite 
pentru săvârșirea ritului", sciut fiind, că 
cântecele unguresci nu sunt „obiecte rân
duite pentru săvârșirea ritului44 în biserica 
română greco-catolică.

Să admitem, că preotul ar fi dis cu
vintele ce. i-se împută. Și ce e cu asta?

In limba românescă un obiect se dice că 
se „spurcă", când se pune într’însul alt-ceva, 
decât aceea, pentru care este destinat.

O covată, în care se frământă pânea. 
decă te-ai spălat într’însa pe obraz, este 
deja „spurcată" și nu mai poți se faci pane 
în ea. Fără a fi pus așa-der fecalii și mai 
sciu eu ce lucruri spurcate în covată, 
ea a devenit spurcată prin simplul fapt, 
că ți-ai spălat într’ânsa cinstita mutră.

Decă prin urmare părintele Ardeleanu 
ar fi dis chiar cuvintele, ce i-se impută, 
el ar fi fost fidelul interpret al modului 
de cugetare a poporului, fără se se gân- 
descă măcar a necinsti seu defăima „suve
ranitatea" limbei maghiare.

Este evident, deci, că „cucernicii" cre
dincioși, cari au reclamat pe părintele Ar
deleanu la judecătorie, au greșit drumul 
jalbei, căci cestiunea este de natură bise- 
ricescă și trebuia să fie judecată numai de 
forul bisericesc, adecă de episcopul de 
Oradea.

Este destul de regretabil, că dintr’o 
cestiune pur bisericdscă s’a făcut o ces- 
tiune de politică șovinistă și s’a dat să 
fie judecată la judecătoria civilă, care a 
dictat apoi inculpatului maximul pedepsei 
pe basa §-lui referitor la „scandalurile 
provocate în biserici și defăimările obiecte
lor rituale."

*

In ceea-ce privesce comuna Szamos- 
Dob, ea este o comună mixtă, locuită în 
două părți și mai bine de Români și nu
mai în a 3-a parte de Unguri calvini. 
Acestă comună face parte, cu alte 7 co
mune, din districtul protopopesc Sătmărean. 
Acest district numără 6076 de suflete de 
Români între 14—15.000 de Unguri, în 
preponderanță calvini.

Din păcate însă Românii se desna- 
ționalisăză încetul cu încetul și în multe 
părți numai biserica cu limba ei liturgică 
română le mai reamintesce originea.

De acuma se va pute introduce și în 
biserică limba profană, căci preoții, cari ar 
îndrăsni să protesteze, ar păți-o ca Ar
deleanu !

Delaletca.

Serată iiterară-musicală în Blasiu.>.
Blasiti, 27 Ian. n. 1902.

în ciclul seratelor literare din acestă 
iernă, a doua serată s’a ținut Duminecă, 
în 26 a 1. c. în sala de gimnastică. De 
astă-dată nu s’a produs Casina română, 
ci Societatea de lectură „Ioncențiu Micu 
Clainu a teologilor, și încă cu mare și 
deosebit succes, atât în privința morală, 
cât și materială.

Bravii noștri teologi din seminarul 
gr.-cat. archidiecesan, constituiți aprope de 
trei decenii într’o societate de lectură, ce 
portă numele marelui archiereu român, în 
tot anul obicinuiau a ține, în memoria 
fericitului ei patron loan Inocențiu Micu 
Clain, o ședință festivă.

Pănă în anul trecut ședințele festive 
ale teologilor se țineau în edificiul îmbă
trânit al Seminariului archidiecesan, care 
însă nu dispunea de-o sală atât de spa- 
țiosă pentru a cuprinde în sine pe toți cei 
ce se interesau de-asemenea lucruri fru- 
mdse și salutare. Era deci o dorință ge
nerală, ca ședințele festive să se țină în
tr’o sală mai acomodată.

Astfel în anul trecut, în locul acelor 
ședințe festive pentru prima-dră s’a dat o 
serată Iiterară-musicală în spațiosa sală 
de gimnastică, serată, care a fost bine 
aprețiată chiar și în unele diare ale ndstre.

îndemnați de succesul din anul tre
cut, teologii noștri au aranjat și în ăst-an 
în sala de gimnastică, tot în amintirea pa
tronului societății lor, o friimosă și inte
resantă serată Iiterară-musicală, despre 
care cu tot dreptul se pdte dice, că a suc
ces pe deplin ; mai bine de cât tote șe
dințele festive de pănă acum ale acestei 
societăți.

Ca și la alte ocasiunî de acestă na
tură, publicul nostru și de astă-dată s’a 
interesat mult de lucru și s’au presentat 
în număr frumos tote clasele ndstre. Ba, 
ce e mai mult, am putut observa mai 
multe persdne chiar și din provincie. Cât 
de mulți au fost cei presenți, apare înve
derat din venitul seratei. Căci deși prețul 
de intrare a fost numai un bagatel, totuși s’.a 
încassat suma de 141 cor. și 50 bani, care 

întregă este destinată pentru un scop no
bil național-bisericesc.

în ce privesce programa seratei, ea 
a fost destul de variată și cuprindetdre, 
ba p<5te chiar prea cuprindătdre, căci ese- 
cutarea celor 12 puncte din program a 
durat 2 ore și jumătate. în general toți 
și-au achitat bine rolurile.

Cuventul de deschidere și de închi
dere rostit de președintele societății I. S. 
Frățilă, teol. an. IV, a fost în totă pri
vința bine potrivit.

Simpaticul tîriăr Octavian Popa, teol. 
an. II, a cetit o disertație fdrte intere
santă despre „Secta Pocăiților", în care 
a vorbit pe lung despre unele principii 
ale pocăiților seu nazarenilor, apoi în 
urmă în câte-va proposițiuni a atins lăți
rea acestei secte și modalitatea de-a fi 
împedecată lățirea acesta. Disertația a 
fost lucrată în adevăr cu multă diligință, 
și mai ales în partea primă, care a fost 
un adevărat studiu, ce face onore tînăru- 
lui disertant.

Nu pot însă să nu fac observarea, 
că un studiu ca acesta nu era cu totul 
potrivit pentru a lega atențiunea tuturor 
ascultătorilor, în măsura cuvenită. De aci 
vine, că atențiunea sexului frumos a ră
mas mai puțin captivată. Abstrăgând dela 
acesta, studiul frumos și interesant al d-lui 
Popa a făcut impresiuni bune asupra 
nostră.

După disertație vreu să amintesc 
„Cuvântul festiv44 rostit de tînărul E. P. 
Pecurar, teol. an. III. „Cuvântul" său a 
fost în adevăr o vorbire frumdsă, festivă. 
Pe cât de modest a pășit înaintea publi
cului și și-a început frumdsa vorbire, pe 
atât de clar și însuflețitor a continuat pănă 
în sfîrșit. „Cuvântul44 acesta nu numai ca 
predare, ci și ca fond a fost fdrte frumos. 
Vorbitorul a schițat în cuvinte calde ca
racterul patronului societății, a marelui 
archiereu loan Inocențiu Micu Clain, care 
totă viața și-a sacrificat’o pe altarul bise- 
ricei și al națiunei române. Activitatea 
episcopului Clain, — scdsă atât de frumos 
în relief în monumentalul op istoric al d-lui 
Dr. Augustin Bunea, distinsul canonic me- 
tropolitan și membru corespondent al 
Academiei Române, — a fost o continuă 
luptă pentru drepturile nemului său pri
gonit secoli de-arândul. Ca adevărat mar
tir al causei nemului său, a fost neînfrânt 
și destul de tare în suflet, ca să se lupte 
unul contra mulțimei, pănă când în urma 
presiunilor dușmănose e silit să-și pără- 
sescă turma credincidsă și patria sa iubită 
și să moră departe de cei cari l’au iubit 
și pe cari el atât de mult i-a iubit.

(Va urma).SOIRILE D1LEI.
15 ,28) Ianuarie.

Corone eterne. D-l Dr. Alesandru 
Pop, medic arhidiecesan în Blașiîi, în loc 
de cununi pe mormintele sorei sale Eca- 

terina Rozsnyai n. Pop, a fratelui seu 
Florian Pop, a cumnatei sale de curând 
răposate Elena Stan n. Nistor, a dăruit 
suma de 60 corone pentru înființarea urnei 
mese a studenților ser aci dela gimnastul 
din Blașiii. Corespondentul nostru, care ne 
comunică fapta generosă a d-lui Dr. Pop 
adauge, că încurând se va lansa un apel 
și tot-odată se va constitui un comitet cu 
scop de a realisa ideia frumdsă preconisată 
de amintitul domn.

Școli de stat. Ministrul Wlassics 
a inițiat tratări cu factorii competenți 
pentru trecerea unui număr însămnat de 
școli confesional în proprietatea statului. 
Aceste școli sunt mai ales în nordul și 
sudul Ungariei. Numărul total al școlelor, 
cari vor trece în cursul acestui an la stat, 
este de 200. Și tot se mai plâng șovini- 
șt-ii, că maghiarisarea nu înainteză destul 
de repede!

Purificarea limbei comerciale ma
ghiare. Societatea foștilor elevi ai acade
miei comerciale din Budapesta a luat ho- 
tărîrea a elimina din corespondența co
mercială toți terminji străini. Spre acest 
scop au adresat un apel comercianților 
maghiari, ca să adune terininii maghiari 
comerciali împreună cu terminii străini 
corespunzători și să releveze acele obiecte 
și noțiuni, pentru cari nu erau pănă 
acuma termini maghiari. Pentru aceste 
obiecte și noțiuni se vor fabrica apoi ter
minii necesari, conform stadiului de astădi 
al filologiei maghiare. — Teremtette 1

„Agresiune asupra gendarmilor". 
Suntem deprinși a-i vede pe gendarmi 
agresivi și nu viceversa, și cu tote acestea, 
oficiosul din Clușiu sub titlul de mai sus 
scrie, că în comuna îndoi țăranii Todea 
Gavrilă, Todea Todea și Hudrea Tanase, 
„s’au opus gendarmilor, i-au amenințat, 
ba au pus mâna și pe cureaua dela pușca 
sergentului, căutând sS i-o smâncescă din 
mână11. Sergentul — continuă oficiosul — 
a smâncit pușca înderet și a aplicat oîm- 
punsăhiră pe brațul lui Todea Gavrilă, 
baioneta -înse s’a oprit în spate (!) și Va 
rănit grav“. Cam eufemistică descriere a 
unei împunsături de baionetă, care pdte 
va costa vieța bietului Român. Cu toții 
se vor întreba acum, ce crimă a comis 
Todea Gavrilă, de a trebuit să aibă hăr- 
țuiala aceea cu sergentul, din care el s’a 
ales cu o lesuive gravă în spate? Ni-o 
spune acesta tot? oficiosul dela Clușiu. 
Gendarmii au intrat în casele acelor 
omeni, ca se le confisce nisce penage, ce 
se obicinuiesc a-se purta în părțile acelea 
la pălării.... Pe semne gendarmii se plic
tisesc erna și neavând ce face, se bagă 
prin casele dmenilor să le confisce obiec
tele de îmbrăcăminte etc. Acesta totuși e 
pre mult.

Zestrea femeii. Curia din Budapesta 
a stabilit într’un cas concret următorea 
jurisprudență : Zestrea rămâne și în de
cursul căsătoriei proprietatea femeii și
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Grigorescu.
(Continuare.) 

III.
Câte-va momente din acestă admi

rabilă vieță. — S’a născut la 1838 pe mo
șia Pitaru, a familiei Lenș. Părintele său 
era arendaș. (Peste câți-va4ani a scăpătat) 
Copilul a deschis ochii în mijlocul ace
lei naturi, din’ care mai târdiu au pornit 
strălucitele lui inspirațiuni. Dumbrăvi, dru
muri cu pulbere arsă, brîi albaștrii de de
asupra și pe de-asupra Garpații stîngendu-și 
zigzagul în lumina cerului. Aci, primele 
vise de copil naiv cu ochi iluminați. Pe 
la 6 ani venise -în Capitală, in Cărămidari, 
orfan de tată, cu familie numerdsă și strîm- 
torată. O (plăcere înăscută a lui: dregea 
iconele vechi. La 10 ani, trecând prin Du- 
descu, vădii nisoe sfinți la geamul unui 
zugrav, prietin al familiei. Doi ani învăță, 

frecând dela început colorile între două 
pietre netedi, lucrând mai pe urmă, și de 
multe-ori legănând în brațele sale delicate 
o copilă în fașe a patronului.

într’o di i-se păru — și nu. se înșe
lase — că nu mai are ce învăța. Ișî pă
răsi dascălul și se duse acasă. Acasă greu
tăți, sărăcie, mumă văduvă. De unde pen
sule și văpsele? Era primăvară. In despo 
rarea lui de copil sfânt, eși pe una din 
barierile Capitalei. In cotro? Nu-și da sema. 
Un gând îi fulgeră prin minte. Atâta un- 
tișor risipit prin ierbă și flori! lși umplu 
basmaua cu untișor. Se întorse în pieță și-l 
vându. In câte-va dile, după un comerț 
sîrguitor, inimafi-se bătea de bucurie. Avea 
cu ce să-și cumpere colori și pensule. 
„Primăvara a jucat un mare rol în vieța 
mea!" L’am audit adesea-ori. Firesce, i-a 
procurat primele mijldce. In schimb, el a 
divinisat’o în lumina și frăgedimea ei, în 
verdeța gălbue încă a florilor ei de măr. 
Ce mare rol a jucat Grigorescu în primă- 
verile României.

Cele dintâiu icone, din amintire, le 

vându la obor. Unii evlavioși se grăbiră 
se aibă.icdne din „mânile nevinovate" ale 
Copilului. La 14 ani era tovarăș, la parte, 
cu zugravi vestiți. In contractele unora 
figura clausa: „chipurile dela catape- 
tesmă să fie de meșterul Nicu." Prințesa 
Trubetzkoi îi porunci o „Maică a Domnu
lui", și nu credu ochilor văflând opera tî
nărul ui. I-o arătă lui Alexandru Ghica și 
îi presentă pe autor. Alexandru Ghica dise 
mirat: — „adevărat, are mână ușdră.44 Tî
nărul surise, era cât p’aci să-i răspundă: 
— „ași fi fostjbun de bărbier." Neapărat, 
el simțea ceva mai sus de umeri, chema
rea lui.

In 1854 se ținu de cătră Eforia șco- 
lelor un concurs pentru o bursă de desen 
și pictură. Grigorescu învăța limba fran- 
cesă; idealul lui era deja Parisul. Se pre
sentă la concurs. Der nu îndeplinea con- 
dițiunile: i-se cerea „umaniorile" și el nu 
terminase nici clasele primare. Le înde
plini d-l C. Stăncescu. Grigorescu se în- 
torse trist la icdnele sale. Să nu mergă la 
Paris ? Se așternu pe lucru și în două săp

tămâni isprăvi o pânză de un metru pă
trat: „Mihaiu scapă stindardul.44 Acest 
prim tablou, prin ce întâmplare nu sciu, 
îl văduse aga beizadea Mitică. Prințul îl 
presentă lui Vodă Barbu Știrbeiu. Domni
torul admiră pânza, o reținu și-i dete 100 
de galbeni, dicând Beizadelei: „E prea tî- 
năr, să mai învețe la șcdla nostră.44 Er la 
sfinți. Zugrăvi câte-va iedne la Căldu- 
rășani.

Prima lucrare mare, ce i-se încredința 
fu mănăstirea Zamfira din Prahova. Aci 
lucră doi ani, și făcu cunoscința unui că
lugăr umblat, cărturar și vioi în povesti
rile lui. Văduse Sf. Munte și Ierusalimul. 
Nopți întregi povesti minunile de pe unde 
colindase. O adevărată amiciție se legă în
tre ei. Isaia, înțelese talentul zugravului 
și se hotărî să plece împreună la Paris, 
cum or pute, după sfrîșirea mănăstirei. 
Călugărul trebuia să se întorcă mai întâii! 
la urma lui, și pentru economiile ce lă
sase acolo și și pentru motive disciplinare. 
Porniră spre mănăstirea Neamțului. Pe 
drum călugărul cădu greu bolnav. Grigo- 
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bărbatul n’are decât dreptul 'de a-o ad
ministra. De aici urmeză, că aceea nu*
aparține lăsământului bărbatului, ci decă 
■este de față în natură trebue se se libe
reze femeii, er decă nu, trebue să se plă- 
tescă din lăsământul bărbatului înainte de 
■ori-ce altă obligațiune.

Academia maghiară. Bilanțul aca
demiei maghiare pe anul 1901 se presentă 
■cu următdrele cifre: Averea academiei la 
.■sfîrșitul anului 1901 a fost de 5,401.125 
■cor. 57 bani. Venitele: 403,822 cor. 91 
bani. Cheltuielile: 372,851 cor. 7 bani. 
Crescerea averei în 1901: 30.971 cor. 84 
bani. Pentru anul 1902 s’au luat în bud
get încasări: 389,712 cor. 3 bani, chel
tuieli, 386,630 cor. 43 bani. Budgetul 
.acesta a fost votat în ședința dela 27 
.Ianuarie.

Epidemie de scarlatină în Siglii- 
șora. Comisiunea sanitară din Sighișora 
a luat hotărîrea a-se închide tote școlile 
pe timp de 30 (Jile. în spitalul pentru epi
demii s’a mai angajat un medic și o în- 
grijitore. Orașul a fost împărțit în patru 
despărțăminte cu supraveghetori, cari să 
împedece gruparea de copii și contactul 
cu familiile copiilor bolnavi.

America plătesce Chinei. America 
ține să dea dovedi, că e țâră civilisată. 
Etă cum: Pe timpul asediului orașului Pe
king s’a întâmplat, că trupele internaționale 
au dat năvală asupra palatelor și le-au 
jefuit, soldați „creștini" au pus mâna pe 
cantități însemnate de obiecte de argin
tărie, juvaericale, țesături fine și alte obiecte 
de preț chineze și le-au dus cu ei, ca se 
.se îmbogățescă. Se dice însă, că n’au je
fuit numai soldații de rând, ci până și da
mele din auturajul ambasadelor și misio
narii. In parlamentele din Paris și Berlin 
■s’au ridicat voci contra acestor proceduri 
barbare, lucrul însă a rămas într’atâta. Și 
despre soldații americani se dicea, eă au 
jefuit, ba s’a chiar constatat acesta. Gu
vernul Statelor-Unite n’a lăsat înse acesta 
pată de rușine asupra Americei. La ordi
nele lui s’a cercetat ce au jefuit soldații 
americani, pentru-ca să se reîntorcă Chinei 
paguba. O telegramă din Washington a- 
■nunță, că ministrul de esterne Hay a 
mandatat ambasadorului chines Wutingfang 
■376.000 dolari, sumă ce, corespunde valorei 
<obiectelor jefuite de soldați americanii.

Castel ars. Castelul baronului Carol 
Bornemissza (fișpanul comitatului Solnoc- 
Dobâca) din comuna Debrek a ars total 
dilele trecute. Când s’a iscat incendiul, ni
meni nu se afla în interiorul castelului, și 
.ast-fel nu putea fi vorba de operațiuni de 
salvare. Castelul dimpreună cu întreg 
.aranjamentul său a cădut jertfă flăcărilor.

Curățirea Vaticanului. Deși rar, se 
întâmplă totuși, că și în Vatican se face 
•curățire generală. La ordinul Papei Leo 
XIII. în primăvara anului trecut s’au luat 
■măsuri de a fi curățite cele 14.000 încă
peri ale Vaticanului. Sunt 400 de ani de 
■când Vaticanul n’a fost curățit. Papa Leo 
XIII a angajat spre acest scop 1000 băr
bați și 500 femei. Când cei 1500 omeni 

rescu îl îngriji ca pe un frate. După o lună 
.se făcîi ceva mai bine. Luară drumul la 
mănăstirea Neamțului. Acolo băla îl trînti 
la pat. Grigorescu lucrâ câte-va icone. 
Una din ele i-se trimise dar maichii Ur- 
sachi, starița Agapiei, femee cultă și deș- 
•teptă. Maica Ursachi voia de mult se zu- 
grăvescă din nou mănăstirea. Cum vădii 
■jcona, chemă pe zugrav. II privi cam lung, 
nu-i venia să credă. Grigorescu abia era 
-de 20 de ani. Se învoi să lucreze, icone 
și ziduri, pe preț de 3000 de galbeni. Trei 
ani a muncit Ia mănăstirea Agapia, care 

■e mai totă de mâna lui. In acest timp Mi
hail Kogălniceanu, în plimbare pe la fru- 
indsele mănăstiri ale Neamțului, îl cu- 
noscu. Se impresionă serios de așa talent, 
și-i făgădui, că-i.va înscrie o bursă în bud- 
tul Moldovei.

t( Va urma.) JBarbu Delavrancea. 

s’au adunat dinaintea Vaticanului, ca să 
ia uneltele trebuincidse la curățire, păreau 
o armadie întregă. Cu tdte acestea ei au 
dispărut aprope în edificiul colosal. Papa 
vădu, că cele 1500 persone ani de dile 
vor ave ce se curețe, de aceea a dis
pus se mai fie angajați pentru lucrare 
încă 2000 de femei și 1500 bărbați. Ou to
tul așa-der 5000 de omeni, cu 700 supra
veghetori au săvârșit munca acesta colo
sală. S’a calculat, că în timp de 8 luni 
cei 5000 de omeni au avut să curețe ta
pete de părete în estensiune de 7 hectare. 
In prima di muncitorilor li-s’au dat 800 de 
pâni. In prima săptămână s’au scos din 
Vatican 60,000 kilograme de gunoiu. Pe 
săptămână s’a folosit 2400 kilograme să
pun și 1000 kilogr. sodă. La curățire s’au 
întrebuințat 2000 perii, 8000 mături și 80 
baluri de flanel furnisatde catolicii din Ir-< 
landa. Pe Crăciun lucrarea era îndeplinită 
și Vaticanul strălucia erăși în pompa lui 
de odinidră.

Institut pentru orbi în Clușiu. 
Ministrul cultelor și instrucțiunei publice, 
Wlassics, a comunicat orașului printr’o 
adresă, că acordă 50.000 corone pentru 
zidirea unui institut pentru orbi. Zidirea 
institutului se va începe în primăvara 
acesta.

Direcțiunea morii „Concordia", 
moră, care a ars dilele acestea, a anunțat, 
că pagubele causate de incendiu sunt de 
2,420,000 corone, și anume: 600,000 cor. 
mașini, 600,000 zidiri, 1,200,000 corone ce
reale și 20,000 cor. diverse.

Arestat Ia bal. Artileristul Csiszer 
dela regimentul din Brașov era condam
nat pentru ultragiu, comis față cu autori
tatea polițienescă, la 4 luni arest. Con
damnatul îmbolnăvindu-se, fii transportat 
la spitalul militar, unde se restabili în 
scurt timp. Reconvalescentul însă se plic- 
tisia, pe semne, în spital și într’o seră, ce-i 
vine în minte? Se îmbracă în uniformă 
de husar și eșind din spital, se duce la 
bal mascat în Hotelul Orient Nr. 1. Era 
deja după medul nopții și bolnavul deser- 
tor petrecea de minune la bal, când ătă, 
că se deschide ușa și în sala de bal în
tră patrula de soldați, care l’a luat pe 
Csiszer din brațele unei Rozsi, cu care 
tocmai dansa un ciardaș.

Tulburări de muncitori. In maha
laua Valkd a orașului Lemberg a fost erl 
o mare demonstrațiune a muncitorilor, în 
care soldații și polițiștii au fost bombar
dați cu pietri. Soldații au respins pe mun
citori cu baioneta. Au fost mulți răniți.

Balul Veteranilor. In sera de 1 
Februarie societatea veteranilor militari 
din Brașov va da un bal (Tanzkrănzchen) 
în sala de concerte. începutul la 8 ore. 
Intrare și balcon 2 cor. de personă. Cartă de 
familie 5 cor. Bilete se pot găsi la domnii 
E. & A. Orendi, Tîrgul grâului, presen- 
tând carta de invitare.

Ceva despre craniul lui Petofi.
Din Blașiu primim următorea scrisore :
Scirile lansate de diarele maghiare 

despre craniul lui Petofi, sunt mult puțin 
preocupate și șoviniste. Dovadă cele scrise 
de „Magyarsâg", în care s’au publicat unele 
neadevăruri, ba chiar insulte la adresa 
profesorilor din Blașiu, trimiși cu craniuț 
la Budapesta. D-nii profesori blășeni au 
prevenit neadevărului și încercărilor de 
a-se publica și prin celelalte foi budapes- 
tane sciri de felul celei din „Magyarsag" 
și au dat cunoscuta declarație în „Buda
pesta Hirlap", pe care a reprodus’o și „Ga
zeta" în numărul de Duminecă.

Fap este, că pănă acum Dr. Torok 
încă nu s’a pronunțat oficios și categoric 
asupra resultatului cercetărilor. Craniul a 
fort esaminat de doi antropologi, un fre- 
nolog și do.i dentiști specialiști, și toți, 
afară de Dr. Torok, convin în aceea, că 
tote datele esistente asupra etății și afor- 
mațiunei capului lui Petofi consună întru 
tăte și lasă a-se conchide cu probabilitate, 
că craniul dăruit gimnasiului din Blașiu 
de Reichenberger este al lui Petofi.

Societatea-Petofi este neobosită în a 
aduna date privitore la poet. Ea s’a adre
sat la comanda militară din Viena, dela 
care a primit răspunsul, că nu numai că 
Reichenberger a fost pe atunci medic 
chirurg militar, der el încă a fost trimis 
cu miliția austriacă la îngroparea celor 
căduți din sus de Sighișdra. S’a mai pri
mit o scrisdre dela un ofițer superior din 
Viena, în care i-se comunică societății, că 
fiind pe atunci locotenent, el însuși ar fi 
vădut pe Reichenberger tăind capul unui 
cadavru ș. a. După declarațiile lui Dr. To- 
rbk, tote acestea se vor publica de cătră 
numita societate.

Profesorii Oct. Bonfiniu și Dr. A. 
Chețianu s’au reîntors dela Budapesta cu 
convingerea, că craniul este al lui Petofi.

Congregația din Arad.
— Coresp. particulară —

Arad, 27 Ianuarie st. n.
Congregația de iernă a comitatului 

Arad s’a ținut adi. A durat numai două 
ore și jumătate, fiind presenți dintre Ro
mâni mai puțini ca de altă dată, er din
tre streini, mai ales ceta slușbașilor comi- 
tatensi.

Raportul regulat al vice-șpanului 
considerându-se de cetit, Dr. Suciu îșî es- 
primă îngrijirea ce-i cuprinde inima când 
scie, că aruncurile se sporesc prea tare, 
er vice-șpanul, în raportul său, se achită 
numai cu o statistică serbădă, fără de a 
arăta și mijlocele, prin cari s’ar pută re
duce aruncurile cele mari puse pe bieții 
locuitori ai comunelor.

Vice-șpanul Dâlnoki promite, că se 
va îngriji ca să nu se mai voteze în co
mune aruncurî insuportabile pentru locui- 
torime. Darea de semă se ia la cunos- 
cință.

Circulara Panciovei și a congrega
ției sibiiene, d’a se urca salarele funcțio
narilor, se ia la cunoscință, tot așa și dis- 
posiția vice-șpanului, care a asigurat 
cassele vertheimiane contra spargerii, deși 
în comitatul Arad Krivănyi a dovedit, că 
altmintreni se instreineză banii obștesc!.

Pentru construirea podului din Pecica 
(peste’ Murăș) se voteză un ajutor mai 
mare, deși înșiși nisce Pecicani au spus, 
că n’au bani de a completa ajutorul co
mitatului.

A urmat apoi referada comisiei per
manente asupra scriptei episcopului Cia- 
nadului, care a cerut, ca să se respecteze 
sărbătorile de Duminecă din partea auto
rităților comitatense..

Dorința episcopului cianadan s’a îm
plinit și încă într’un mod, care și pe noi 
Românii ne bucură. De curând numitul 
fișpan Urban Ivân (apponyist) a anunțat 
ca conclus: autoritățile din comitat și din 
comune (primarii) se respecteze nu numai 
sărbătorea Duminecii, der și tăte sărbă
torile tuturor confesiunilor din comitat.

Propunerea acesta a fost primită cu 
deosebită însuflețire și e nădejde, că Ro
mânii din celelalte comitate, provocându-se 
la decisul congregației din Arad, vor stă
rui, ca să se respecteze și sărbătorile lo
cuitorilor români, chemați pănă și la cele 
mai mari sărbători nu numai la comitat, 
dâr și pe la cei notari străini.

Potrivit și la loc a fost și protestul 
pe care l’a ridicat d-1 protopop dela Bu- 
teni, loan Giorgia contra ajutorului de 100 
cor. pe seina „ovodei" de acolo. Românii 
din representanța Butenilor nu au votat 
ajutorul, congregația însă, la propunerea 
comisiei permanente, a votat ajutorul pe 
care tot comuna românescă va ave să-l 
plătescă de dragul șoviniștilor, cari țin să 
maghiariseze prin intermediarea „ovode- 
lor“. De altmintreni săracul popor din Ru
teni nu de mult a fost „miluit" cu o școlă 
de stat, ridicată din banii comunei, ba 
pănă și cu ajutorul clilelor de slujbă făcute 
din partea locuitorilor români.

Măcinându-se obiectele mai mărunte, 
adunarea s’a închis prin fișpanul Urban 
la orele 11 */., înainte de ainiadi.

Rap.

Alegerea comunală din Turcheș.
lurches (Săcele), 18 Ian. 1902.

Stimate Domnule Redactor! In 11 Ia
nuarie 1902 (29 Dec. 1901) s’a săvârșit în 
comuna nostră alegerea de membri în re
presentanța comunei politice. Alegereas’a 
efeptuit în două cercuri; după numerii de 
casă 1—500 votânții au ales în cancelaria 
comunală sub presidiul solgăbirăului I. 
Zonda, er dela 200—989 sub presidiul d-lui 
preot luth. Deăk.

înainte de a-se începe votarea, s'a 
făcut un pact între fruntașii Maghiari și 
Români, ca în cercul I să se pună în can- 
didatie 5 membri ordinari și 3 suplenți 
Unguri, er în cercul al Il-lea, unde vota
rea s’a făcut în școla română s’au pus în 
candidație 5 Români: Preotul loan Pascu 
jun., Irimie D. Eremie, Constandin Papuc, 
George B. Petcu și Toma Bronea. Alege
rile au durat pănă la 4 <5re p. m. când s’a 
deschis scrutiniul, er resultatul s’a enunțat 
la 6'/, ore sera.

Ca nici-odată însă, Românii s’au des- 
binat în două partide, căci alegătorii Alecu 
Vidrigenescu cu Nicolae Șeitan, IoanPer- 
țache, Vasile Pascu Căciulă și Toma Bu- 
tanchi au deșertat dintre fruntașii români 
și au votat cu o partidă a Ungurilor ti
neri, ba au distribuit și bilete de votare, 
pe cari pentru cercul al Il-lea figurau nu
mai 2 Români și 3 Unguri. Lupta a fost 
mare.

în fine reușiră în cercul I păr. loan 
Pascu jun ca membru ord. și Radu Mo- 
roian ca suplent, er în cercul II membri 
ord. Irimie D. Eremie, Nicolae Șeitan și 
loan Părțache, în loc să fi reușit toți 5 
membri români, căci dintre 87 votanți au 
votat numai 35 de Unguri și restul de 52 
au fost tot Români.

Nu văd cei rătăciți, că prin neînțe
legere și neconsolidare interesele româ
nesc! se pierd din di în di, Ungurii au în 
representanța comunală 34 de membrii și 
Românii numai 11 membri, pe când îna
inte cu 25 de ani era contrarul. Nu văd, 
că Ungurii folosesc mai numai singuri pă
durile, câmpurile și livedile comunei, nu 
văd, că în strada principală Ungurii se în
trec care de care a-și face case mai fru- 
mdse, drumuri pardosite prin tote stradele 
lor, canale de petră, lampe etc. și Ro
mânii — deși contribue în măsură aprdpe 
egală cu consătenii lor, — mai de loc nu 
se folosesc de beneficiile comunale.

Alegătorii români din Turcheș să fie 
la înălțimea chemărei lor și să se conducă 
de ideia binelui comun și de inteligința, 
care a dovedit pururea interes pentru 
promovarea căușelor românesc!, er nu de 
malcontent!, cari caută desbinare și regres.

Un alegetor.

C « » v o c a r e.
Membrii âctivi, ajutători, fundatori și 

onorari ai Reuniunei române de gimnastică 
și de cântări din loc, sunt prin acesta in
vitați a participa la Adtinarea generală, 
ce se va ține Marți în 22 Ianuarie (4 Fe
bruarie) a. c. la orele 6 p. ra. în sala fes
tivă a gimnasului nostru.

Brașov, 15 Ianuarie v. 1902.
G. Chelariu Aurel Ciortea,

presi lent. secretar.

NECROLOG. Cu amară durere anun
țăm încetarea prea timpurie din vieță a 
neuitatei ndstre Elena Stan n. Nisior, 
care după împărtășirea cu ss. Sacramente 
ale muribunzilor, adi, la 8 ore a. m. în al 
26-lea an al vieții și al 3-lea al fericitei 
sale căsătorii, și-a dat blândul său suflet 
în mânile înaltului Creator. Rămășițele pă
mântesc! ale scumpei defuncte se vor aședa 
spre repaos întru sperarea învierii, în ci- 
miteriul comun, Marți în 28 1. c. la 3 ore 
d. m. Fie-i odihna lină și amintirea bine
cuvântată 1

BlașiU, în 26 Ianuarie 1902. Sofron 
Stan, ca soț. Maria Elena, ca fiică. Dr. 
Adrian Nistor și soția, Camila Nistor in. 
Dr. Pop, ca frați. Victor Stan și soția, Dă- 
nilă Stan și soția, Dr. Alesandru Pop, cum- 
nați. Alesiu NistOr și soția, Irina Nistor in. 
Bardosi, Iuliu Nistor și soția. Cornelia Nis
tor m. Deac, ca veri.ULTIME SOIRI.

Zimony, 25 Ianuarie. Principele 
Petru Karghiorghevici, care actual
mente este în călătorie spre Peters
burg. unde are de gând se visiteze 
pe fiul seu, va sosi în curând aici, 
unde va ave o consfătuire cu mem
brii familiei și cu câți-va amici dm. 
Serbia.

Proprietar: Dv. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian ff. Pop.
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ss pot procura următârele cârti:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

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

Scrieri literare pentru popor.
^Considerațiuni Istorice asupra 

asociația,nii poporelor și aplicațiune- 
Jor la națiunea nostră* de Ioan Clinciu profe
sor îu Bucurescl. Pretai 2 cor, (-(- 10 b. prt.)

Țiganii, schiță istorică, de I. P. Re- 
P>gamd. Prețul 1 cor, (—|—10 b. p.)

Idilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Valace, Tomullcostă 
• v>r, 1'50 Tom II cor 1'40 (-)- 30 b. porto 
de fîă- care.)

A apărut Istoria lumii partea a 
H(-a tălmăcită de preotul 0. Martiriu, după 
Dr. Th. B. Welter.

Taina norocului său Povestea sa
tului NemernicenI de Tache Brânduș. Acășta 
c- rte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (-|“ 10 6. p.)

Balade poporale de Avram Corcea 
mstă cor, 1.60 plus 10 b. porto. Pentru 
România 3 lei go b.

Banca de școlă de I. Bariu, 30 b. 
plus 10 b. p.)

Disciplina în serviciul educa
ți unii de 1. Dariu, 40 b. (plus porto 10 b)

Idealul învețătorului român de 1. 
Dariu, 40 b (plus porto 10 b.)

Tragedia Calvarului de abat. 
Henry Bolo traducere în românesce de 
membrii soc. de lect. „ Inocenți u M. Clain** 
din (Blașiu. Prețul 2 cor. pentru România. 
3 lei plus 20 b. porto).

Lilice dela Pind, poesii mac^do- 
nene-origiuale și daco-române de P. Vulcan, 
cor. 2 (pl. porto 10 b.)

Cartea Să,tenului, novele de Em. 
Părăeanu cor. 1 (pl. 5 b. por.)

„In veltore'1, novele și impresii de 
VlăliMă, cor. 1-2 > i porto 10 b.)

„Amicul tinerimeP, Anul I. fâiă 
de ounosvnțe folositâre de prot. f. Movul, 
legat în păreți tari costă 5 cor. (por. 20 b.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită oonsiderațiune la modul de vețuire a țe- 
ranului român, de Simeon Stoica, medic 
pensionat. Conține vre-o 2b figuri în text. 
Se vinde acum îu loc de cor. 1.60 cu 1 cor. 
-|- 10 b. porto;

Umbre și lumini poesii de Em. Pă- 
rătar.u, cor. 2'50 (porto 20 b.)

Cugete și considerați,uni din es 
periențav ieții lui Arghirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scdse din pățania 
vieții. Prețul 20 b. (cu posta 24 b.

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilor bihoreni, de L 
Rudow-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 1 cor. 
-}- 10 b. porto.)

Povestea despre prințul Ahmed 
al JLamei sdu Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de Dr. T. Prețul 60 o. (-]- 6 b. porto.

Toaste pentru tot felul de persons 
si ocasiuni, de Tit. V. Glieaja, spiritual la 
instit. de corecțiune din Gherla. Pr. 40 b. 
cu posta 44 o.).

Buchetul, culegere de cântări bă- 
t'ânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 59 t>. (cu porto 56 h.)

Jlisete și zimbete, de T. V. Gheaja, 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 60 b. (cu posta 70 b.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de /. P. Retegamd. Pr. 24 b. 
cu porto 30 b.

Nopți de ernă, novele pentru popor, 
de (Nortje. Smut. Conține novele cu tendin 
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul cor.
1.20  (cu posta cor. 1.30)

Opșaguri, cât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de /. ,>. Rr eganul. Vre-o 
60 de poe-ii glumețe. Pr. 80 b. (-ț- p- 10 b.)

„Pe pragul mormântului,* de 
ț.rmtnl G. Simit, conține ver-url funebrele 
pentru popor ș pentru mteligențl. Pr. 50 
bs >1 (-j- 6 b. porto .

Amintiri din Grecia d* Teodor 
Bule: ps’țid . nr. 1.20 (plus 10 b. porto.)

Schițe din Italia de Teodor Bule, 
rețul 2 cor. (-|- 20 b, porto).

Poesii poporale despie Avram 
laocu aiunate si oubli ati- de 8 meon FI. 
Vurr.-z» i-'-eț 1 1 •or. !-|- 10 :b. p rto)

Masa, Someșanâ, poesii poporale din 
jurul Nă-eudului, culese de ,1»Im Bogwu.

■ re-țul f 0 b. (cu poșta- 56 b.)

Teoria drame1 cu un tractat intro
ductiv despre frumos și artă de prof. Dr. 
Iosif Blaga. Prețul corâne 3.60 (plus 30 b. 
porto.)

Pilde și sfaturi pentru popor, 
de Ioan Pop Reteganul. Cartea conține 
vre-o 24 descrieri cari cuprind diferite în
vățături pentru trebuințele țăranilor noștri. 
50 b (-}- 10 b. porto )

Buchete de flori, culese diugrădina 
limbei române pentru copil, fascicola III, 
de I. T. Totau, înv. Ed. I. Pr. 20 b. porto 5.

Poesii, de Bolintineanu. Bătăliile Ro 
manilor, II. Prețul 1 cor. (plus 10 b. porto.)

Juvenilia, prosă și versuri, de Sextil 
Puscariu. Prețul cor. 1.60, pl. 20 b. porto.

Asupra situațiunei, articofi și foișdre de 
lonO A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto.

Cuvântări funebrali și iertațiuni pentru 
diferit» cause de mdrte, de loan Papiu 
Preț. 3 cor. pl. 30 b.

Cuvântări bisericesc! pre serbătorile de 
preste an scrise de Ioan Papiu. Preț. 3 
cor. pl. 30 b. porto.

Cuvântări bisericesc! scrise de Io-n 
Papiu Tom. III Preț. 3 cor. pl. 20 b.

Prib°ag, ediția 1 ă de Ioan Iosif Sce- 
opul Preț. cor. 1. 50 b. pl. 10 b. pori o.

Po esii de Al. A. Maoedonski. Preț. 
3 cor, p), 20 b- porto.

înfocata și nenorocita dragoste a lui 
Filarot și Antusei, o povestire forte frumbsă 
in versuri, păstrată din bătrâni. Preț. 24 b 
pl. 3 porto.

Prosă și versori fabule de Gr. M. 
Alex^ndrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

Istoria lui Stan Pățitul Partea a Il-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Tt m 
Totau învățător, preț. 20 b. plus 3 b. porto

Scriitori, cetitori și critici de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b porto.

lnfluința trancesă în România de Al. 
Xenopol profesor ia universitatea din Iași 
Cu 50 b. 4- 5 b. porto.

îmbunătățirea stăreî sătenilor de Gr. 
G. Pencescu, preț, 50 b. (- 5 b. porto.

MonologurI în versuri seria a 2-a după 
Auguste Vacquerie. Eugene Manuel, Uh
land, Emile Goudean. E Grenet-Dancour 
și L. Ra'isbonne de Nicol-.e Țincu. 1 cor 
plus 5 h. porto.

Opiniunea pilbl că, conferența ținută 
la Atheneul român de C. Dissescu la 27 
Februarie 1885 prețul 50 b. plus porto 5 
bai.I.

Monologe de Antoniu Pop:
Nr. 1. Pe neașt-ptate . . . 08 b.
Nr. 2. Pentiu ce am răi. as 

flăcău bgtrân................................. 16 b.
Nr 3 La anul nou .... 08 b.,
Nr. 4. Ce nici prin minte nu 

mi-a trecut ................................. 08 b.
Nr 5. O pățanie................... 08 b.

Tote la ola’ră 48 b. plus 10 b. porto.
Li?a SionuIlF sen cântarea sărbători

lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Diu trecutul Silvaniei Legendă de Vic
tor Russu 2 cor. plus 10 b. porto.

Buna chivfrniselă, carte pentru toți 
întocmită după ideile lui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păcfițianu. 40 bani plus 5 b. 
porto.

Dialogul Țiganului cu Sân-Petru la 
porta raiului seu ciume și petrecere de 
ajuns. Manual lucrat după biblii țîgănes ă 
de Aron Boc-s Velchereanu 50 bani plus 
5 b. mrto.

Cu vârful pene’, scrieri satirico humo- 
ristice de Antonia Pop 1 Cor plus 10 b. 
porto.

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, 'nvățător la șcdla 
principală română din Lăpușul Unguresc.. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. pl. 5 b Port >.

Ionel educațiuuea unui 1 un copil. Carte 
pentru părinți și alți educatul. ,Principele 
morale și creștineștii** de care trebue să se 
conducă părinții n educațium-a copiilor 
lor. Copiii b r e crescuți sunt cea mai s umpă 
visterie a părinților și cel n ai bun prinos 
pe altarul neamumi de V. Gr. Bort/winu 
profesor de filos 'fie și pedagogie. Prețul 
2 cor. i'lns 2 ) b port».

Dinu Milian r.m an. Nenui ‘a sfânt, de 
Const. Miile. Pr-țul 2 cor. plus 10 b porto.

Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra
goste a veacului. Roch a Catiței. Amedeo 
Madini. Din viaț< trista După natu'ă Baca- 
laurea'ul, de Const. Miile. Prețul 2 c'-r. 
plus 10 b. porto.

Cuvinte de aur s 'eu învățături înțelepte 
dnte de un părinte fiului s~u. Din ope-ik 
lui I. H. Campe, tradus m îmba română 
de loan Sonea preot gr. cat. îu Seplao. 
Cu permisiunea prea V-ueratului Ordina 
riot 1 cor. 60 b. plus 10 b. porto.

Proba de foc. comedie într’un aotdupă 
A. Co'zebue, loealisat.ă de Irina Sotiea n. 
Bogdau 30 b plus 10 b. porto.

Sfă+uiri de aur seu calea cătră feri 
cire pentru sătenii români de t6tă starea, 
și etatea. Cel mai acomodat premiu pen
tru pruncii dela școlele confes. sătes :I ro
mâne, de Aron Bo 'a Vekqereanu. Cu o 
prefață de G. Sima. Prețul 60 bani, plus 
10 b. porto.

„Căla&ral Ptag«M“ 
pe anul comun 1902-

A apărut și se pote procura dela Ti
pografia .4. Mureșianu (Brașov) „Câlindarul 
Plugarului* pe anul comun 1902. —Anul X.

Acest călindar, care se estinde pe 
9 cole de tipar format 8° mare cuprinde:

In partea caJendarislicâ: Cronologia 
anului 1902; Regentul anului; Sărbătorile 
și alte c^ile schimbătore; calculul sărbăto
rilor mai mari; Porturile etc. Urmâză par
tea strict calendaristică: cele 12 luni ale 
anului cu sfaturi pentru plugari și semnele 
de timp după calendarul de 100 de ani.

Urmeză Genealogia domnitorilor ; Ta-i 
xele telegramelor și poștelor; Competințe I 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; Ter- | 
gurile din Ardeal, Bănat și Țăra ungu- |

Sz. 13835-1901.
tlkvi.

ARVERESI HIRDETMENYI EIVONAT.
A fogarasi kir. jârâsbirOsâg, mint telekkdnyvi hatoaâg kozhirre toszi, 

hogy ozv. Stoica GyOrgyne vbgrehajtatonak kiekoru Român Toma lui 
Toma vegrehajtâst szenvedo elleni 160 korona tokekoveteles 6s jârulekai 
irânti vhgrehajtâsi ugyebf?n a sârkânyi kir. jârâsbirbsăg teruletbn levo
Feisd-Venicze hatărân fekvb , a felso-veniezei 84 sz. tikvben ad6s nevân
ălld A f 21, 22 hrsz. ingtlnra 320 kor. 1617 hrsz. ingatlanra 24 kor.

569/1 77 28 „ 1620 75 77 1 73

944 V n 126 „ 1718 r 51 7 51

1078 n 77 3 „ 1722 75 » 6 r

1112 n W 11 „ 1850 7? 11 5?

1304 W 8 „ 2121 55 5 n

1308/a, 1308/b w 37 2 „ 2230 5? 7? 10 n
1346 n 57 11 „ 2233, 2234 57 77 34 n
1352 w 7 „ 2244 *7 71 .6 7’

1355 w n 57 „ 2267 77 n 11 r

1477 1 „ 2652 77 14 r
1481 n T 7 „ 2678 n ii 17
1490 5? 77 8 „ 2429/2 77 77 2-15
1509 71 77 14 ., 2782/12 55 73 4 ■r

koronăban ezennel megăllapitott kikiâltâsi ârban elre ndeltr-' . es hogy a

fennebb megpiOlt ingatlan az i902 evi Mărczius 116 6-ik napjăîl deleiott 9 
orakor Felso-Veniczbn megtartandb nyilvânos ârverAsen a megăllapitott 
kikialtâsi aron albi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlan beosâfânak 1C"/O ât 
keszp6nzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 §-ăbau jelzett, ârfolyamtnal 
szânntott es az 1881. evi noveaiber l-ha 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigy- 
miniszteri n-ndelet 8. § âban kijelblt bvadhkkhpes brtekpapirban a ki- 
kuldoit kezbhez îetenui, avagy az 1881. LX t. cz. 170. §a ertelmâbeu 
a bănatpenznek a birosăgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâly- 
szeiii elismervenyt âtszolgâltatni.

Keit Fogarason, 1901 evi deezember ho 18-ik napjân.
Â lor. jbirosâg mint tkvi hatosăg.

Schupiter. 
385.1—1 kir. aljbiro.

Plscarna si sasim irsunrihr Oii stat reg.aug. m Brasov. ftfiSs» a Wetonirrie st. n.
Plecarea tre.iiuri.lor din Brașov.

Ualii Brașov la Budapesta :
I. Trenul mixt la ora 5’8 rriu. dimin.

II. Tr. accf-1. (peste Ciușiu) la 6. 2-45 m. p.m.
III. Trenul de pers, la 6ra 7-48 min. sera.

Hela Brașov la București:
I. Trenul de persona la 6ra 3-55 m. dim.

II. Trenul mixt la orele 11'40 a. m.
III. Tr. mixt, la 6ra 6-55 min. sera.
IV. Trenul accel. la ora 2 19 min. p. m.

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

I. Trenul de pers, la ora 5T9 min. dim. 
(ai a legfttură cu Tușnad la 6ra , cu Ciuc 
Szereda. la ora 10.411 min. a. m.

IL Trenul rnixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3T5 m. p. m. 

(are legătură cu 'inia T șnad-Ciuc-Szereda).

BelaBrașot la Zev escl (gar. Bartoiomeiu).
I. Trenul mixt la 6ra 9-2 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m.
De a Brașov iu Ciuc-Gyinies:

I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim.
II. Tret ul mixt la ora 8'50 min. a. m.

LI. T’’<-nnl de pers. 1« era 3T5 min. p. m. 

răscă în ordine alfabetică și apoi după 
lună și di; Tîrgurile din Bucovina; Măsu
rile metrice «te.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese de cetit: „Cetatea dela Fâutânele1*' 
(Moțul: Teofil Frâncu); „0 serisore dela 
Muselim Selo“ (poesie de G. Coșbuc); 
„Frumosa Irina“ (baladă de St. 0. Iosif); 
„Raze de primăvară1* (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu1* (de contele 
Lew Tolstoi); „Bătrânul clopotar** (Idilă 
de primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia** (Proverbe de Marion); 
„Două hiene** (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului** (anecdotă, de Cărăbuș).

Partea economică: „0 ramură de pro- 
ducțiune și avuția națională** ; „Faceți 
pânză în casă** (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia**: „Iernatul vitelor**. — Ur
meză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

Călindarul are în frunte portretul lui 
George Lazar, cu biografia, (în partea li
terară.)

Un esemplar „Călindarul Plugarului** 
costă 25 cr. (50 bani), plus 5 bani porto 
postai. Vencțătorilor se dă rabat cuvenit.

Stisirea trenurilor în Brașov i
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8 dim.
II. Tr. accel. peste Clușiă la 6. 2'9 na. p. m„

III. Trenul mixt la ora 10'25 min. sera.
Dela iiucurescl la Brașov:

I. Trenul accel. la 6ra 2'18 min. p. na
il. Trenul mixt, la ora 9-27 min. p. m.

III Trenul pers., la ora 5.— m. p. m.
IV. Tren de pers, la ora 7.55 min. d’m- 

(ca e circulă numai Vinerea dela PredealX.

Dela Kezd -Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ora 8'25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 6ra d'l’O: 
II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim).
UI. Trenul mixt, la ora 6'50 m. săra

(are legătură dela Palanca la 8.51 dim.).

Dela Ze nesci I» Brașov (iiar. Kartolomein.)i
I. Trenul mixt Ia ora 7'12 min. dim.

II. Trenul mixt la bra 1T7 min. p. m.
Dels Ciuc-Ghioies la Brașov:

L Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim.
III. Trenul.de pers, la ora 1*53 m. p.m.
III. Trenul mixt la <’ra 6'50 min. «era

Tipografia A. Mcreșianu. Brașov.

Trenul.de

