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Necazurile școlelor nostre
i.

(S) Cum-că cu școlele nostre 
stăm rău, forte rău, nu va nega nici 
cel mai mare optimist dintre omenii 
noștri de școlă și trebue se vadă și 
văd și cei mai nepăsători laici din
tre noi. Chiar poporul nepricepător 
vede insuficienta școlelor nostre și 
începe a se instrăina de ele.

Să nu ne mângăiem cu aceea, 
că în școlele năstre confesionale tot 
învață mai mult copiii noștri, decât 
în ale statului, unde propunendu-li-se 
numai unguresce, cum nu pricep 
limba, nu învață nimic, ci-și pierd 
numai timpul. Nici cu aceea să nu 
ne mângăiem, că „tot învață acum 
copiii mai mult în școlă, decât îna
inte de 48, pe vremea iobăgie?1.

Cea dintâifi nu e mângâiere, 
căci acțl — când totul depinde dela 
priceperea, înțelepciunea unui popor, 
ăr pe poporul nostru adversarii săi 
îl fac să-și înfigă însuși cuțitul în 
piept — a învăța mimai cu ceva mai 
mult, decât nimic, e lucru forte trist. 
Der crescerea, formarea caracterului 
viitorului popor, unde rămâne? A 
doua mângâiere încă este prea slabă. 
Atâta trebue să învețe un popor tot- 
dăuna, cât pretind dela el împrejură
rile timpului, în care trăiesce. înainte 
de 48 poporul nostru, ori cât de puțin, 
totuși învăța atâta, cât îi trebuia 
după împrejurările de atunci; cum-că 
ac|î nu învață atâta, cât pretind îm
prejurările forte favorabile pentru el, 
este sigur.

Căușele sunt multe, der cele mai 
principele sunt următărele:

I. Conducerea șcălelor, a învă
țământului elementar nu e corăs- 
punejătore.

Ce pote face, pentru Dumnefieu, 
în interesul școlelor elementare ale 
unei diecese întregi — vorbind de 
diecesele române unite — un cano
nic așa numit „școlastic“ și doi pănă 
la trei ajutori ai lui, chiar și atunci 
când ar fi toți omeni de specialitate 
și n’ar ave să se ocupe decât numai 
cu școlele, ceea-ce însă de loc nu 
este așa? Ațâți omeni nu sunt de 
ajuns nici ca să ducă evidențele de 
lipsă pentru atâtea școle.

Unde rămâne conducerea spiri
tuală a acestor școli, supraveghierea 
lor și îndreptarea intereselor lor ma
teriale, unde disciplina cea atât de 
necesară asupra numărului celui mare 
de învățători?

Le fac acestea protopopii și 
preoții, cei ce le fac și cum le fac, 
în localitate. Dâr tote trebue revă
zute, îndreptate și încă bine și iute 
îndreptate de conducerea centrală. 
E posibil acesta pe lângă organisa- 
ția de acum?

învățământul poporal într’o die- 
cesă e lucru destul de însemnat și 
de mare, ca să reclame tote pute
rile intelectuale și să absdrbă ocu- 
pațiunea acelora cari sunt datori să-l 
conducă, și tot-odată el reclamă, ca 
acești omeni să fie tot omeni de 
specialitate și încă consumați și re
cunoscut! ca atari în ale instrucțiu- 
nei poporale.

Causa învățământului nu pâte 
fi deci lucru secundar, iacă numai 
așa, pe lângă lucrurile cele biseri
cesc!, cari singure reclamă puterea 
întregă a unui om. De ore-ce însă 
la confesiuni se însărcineză omenii 
atât în centru, cât și în afară cu 
ambele aceste probleme mari și grele, 
nu pote înainta și nici nu înaintâză 
nici una bine cum ar fi de dorit.

Trebue să se ia prin urmare 
disposițiuni, ca în centru să fie dată 
instrucțiunea poporală pe mâna ce
lor mai competent! bărbați și ca 
aceștia să fie în număr de ajuns și 
cruțați de alte ocupațiunl; trebue să 
se dispună, ca inspecțiunea să se 
facă asemenea tot de omeni de spe
cialitate, cari să inspecteze șcâlele 
din timp în timp și să asiste la esa- 
mene ce-1 puțin în măsura, în care 
o fac acesta romano-catolicii, cari au 
inspectori de școle eclesiastici am
bulanți.

Ministrul Fejervary — rămâne. 
Foile din Budapesta aduce soirea, că mi
nistrul unguresc de honvedi br. Geza Pe? 
jervary nu va eși din cabinet. Se (Jice, că 
Fejervary ar rămâne în urma dorinței es- 
prăse a monarchului. care printr’un rescript 
prea înalt a invitat pe br. Fejervary se nu 
demisioneze. Neînțelegerile și frecările 
dintre Fejervary și Horanszky s’au apla
nat, și alaltă-eri Fejervary a făcut chiar 
o visită lui Horanszky. După tdte acestea 
ministrul de honvedi a adus la cunoscința 
ministrului-președint Szell, că a renunțat 
la gândul de a demisiona.

Reinoirea triplei alianțe. In cer
curile diplomatice din Roma se crede, că 
între Italia, Germania și Austro-Ungaria 
s’a stabilit o deplină înțelegere în aface
rea reînoirei triplei alianțe și a convenției 
comerciale. Desbaterile vor avă ca urmare 
evenimente estra-ordinare de importante. 
„Gorriera dela Sera“ crede, că tripla ali
anță se va reînoi formal.

Memorandul episcopatului gr. 
or. român.

Se scie, că Joia trecută I. P. 
S. Sa archiepiscopul și metropolitul 
loan Mețianu și P. S. Sa episco
pul Nicolae Popea au fost primiți 
în audiență de cătră Majestatea Sa 
monarchul. Archiereii au predat Mo
narchului memorandul în cești unea 
mănăstirilor, cari după decretarea 
despărțirii ierarchice a Românilor 
de cătră Sârbi, au rămas tote, cu 
escepțiunea uneia (Hodos-Bodrog), în 
posesiunea esclusivă a Sârbilor. Cei 
trei archierei, cari au subscris me
morandul, au fost însărcinați cu 
acesta din partea delegațiunei con- 
gresuale pentru căușele pendente în
tre metropolia română și cea sâr- 
bescă. Majestatea Sa a luat cu multă 
bunăvoință în primire memorandul, 
care este de următorul cuprins:

Majestate ces. și apostolică-regescă, 
Preamilostive Stăpâne!

Capii și representanții bisericei ro
mâne gr.-or. din Ungaria, cu cea mai 
profundă reverință subscriși, îmbărbătați 

de bunăvoința și îngrijirea părintescă a 
M. Vdstre, manifestată totdeuna față cu 
poporul român de religiunea ortodoxă, 
care cu neclintită fidelitate și supunere 
ține la înaltul Tron, și față de biserica 
aceluia, ni-am luat cutezanța a ne pre- 
senta înaintea Prealuminatei fețe a M. 
Vdstre, în interesul regulării definitive a 
unei cestiuni bisericesc! de mare impor
tanță, pănă adi rămasă încă neregulată.

Anume, când M. Vostră prin Prea- 
înaltul autograf dat în 24 Decembre 1864 
V’ațl îndurat preagrațios a aproba înfiin
țarea, organisarea și dotarea de nou înfiin
țatei Metropola gr.-or. române din Sibiiu, 
în legătură cu desfacerea ei de cătră 
Metropolia din Oarloviț, respective, când 
prin Preaînaltul rescript din 29 Decembre 
a aceluiași an (Nr. 8642/1) V’ațl milostivit 
a regula posiția de drept public a nouei 
Hierarchii, Prealuminatul simț de dreptate 
și îngrijirea părintescă a M. Vdstre s’a 
estins asupra tuturor ramurilor și mani- 
festatuțiunilor vieții bisericesc!, și când M. 
Vostră V’ațl îndurat preagrațios a dispune, 
ca „pentru Ungaria și Transilvania se se 
înființeze o Metropolie de sinestătătore, de 
egal drept cu cea serbescău — sigur că 
M. Vostră a fost condusă de acea Prea- 
înaltă intențiune, că acestă nouă Metro
polie se fie făcută părtașă proporțională 
la tote acele drepturi și dotațiunî, de car! 
s’a bucurat metropolia Carlovițului odini- 
dră unitară, și cari ca eflux al desinteresării 
și egalîndreptățirii sunt indispensibile pen- 
tru-ca noua Metropolie română să-și pdtă 
împlini consciințios și demn misiunea ei 
sfântă.

Astfel M. Vostră V’aț! îndurat a 
dispune și aceea, ca împărțirea averilor 
bisericesc! se se estindă și asupra mănă
stirilor ortodoxe aflătore pe teritoriul hier- 
archiei vechi, și a îndruma Congresul bi
sericei sârbe, ca în acest obiect se caute 
a întră în învoială cu biserica română.

Spre infinit regret al nostru însă, 
acesta nobilă intențiune a M. Vdstre nici 
până adi nu e realisată — nu din a nds- 
tră vină, căci mănăstirele comune, cu es- 
cepția uneia, încă și acum se află tote 
esclusiv în administrarea și sub jurisdic- 
țiunea bisericei serbe 1

Menținerea până acum și așa de 
îndelungat a acestei stări contrare cu no
bila intențiune preagrațios enunțată a M. 
Vostre, numai acelei împrejurări e a se 
atribui, că tratativele de învoelă, inițiate 
de fericitul metropolit al bisericei nostre 
gr.-or. române Andreiu Șaguna și de dele
gații Congresului bisericei române, la Con
gresul bisericei serbe și la deputății ace
luia în Carloviț deja în 17 Martie 1865 și 
în răstimp resuscitate, nu au succes, — 
întru-cât representanții bisericei sârbe la 
tote aceste ocasiunl au declarat, că ei 
consideră mănăstirile esclusivă avere na
țională sârbăscă și în privința acelora nu 
intră în tratative.

Acestă atitudine a bisericei serbe 
stă însă în contrast atât cu esistența și 
desvoltarea comună vecuri de-arândul a bi
serici gr.-or. din patrie, cum și cu cani
nele bisericei ortodoxe, ba și chiar cu 
istoria înființării și cu misiunea acestor 
mănăstiri, pentru-că Românii locuitori în 
părțile sud-ostice ale patriei nostre, deo
sebi în fostul Banat timișan, până la 1690 
au urmat esclusiv religiunea ortodoxă gr.- 
or., pe care în cea mai mare parte și-au 
păstrat’o până în dilele de acum.

Acest popor de religiunea ortodoxă, 
conform mărturiei istoriei, și-a avut bise- 
ricele, mănăstirile și preoții săi deja înainte 
de anul 1690, când massa poporului șerb, 
sub conducerea patriarchului Arseniu Cer- 
noviț din Ipec, a venit în patria nostră și 
s’a aședat în părțile sudice, respective sud- 
ostice ale aceleia, unde împăratul și regele 
Leopold I de fericită memorie li-a dat 
astfel de privilegii, în urmarea cărora pa
triarchal, respective archiepiscopul-metro- 
polit al lor, a fost investit cu jurisdicțiune 
bisericescă interimală asupra preoțimei, 
bisericilor și mănăstirilor întregului popor 
de religiune gr.-or., și în urmarea acestui 

privilegiu al său a luat în administrare 
bisericescă și bisericele și mănăstirile gr.- 
or., pe cari le-a aflat ca esistente deja, 
cum o dispusese acesta Preînalta diplo
mă din 20 August 1691 și Preînaltele re- 
scripte urmate acelia; drept de proprietate 
esclusivă biserica serbă nu a căpătat însă 
nici-când asupra acestora, și nici n’a putut 
căpăta, — pentru-că averea bisericescă 
competea încă de la început bisericei or
todoxe indivizibile, nelegate de naționali
tate, ăr’ acestă stare nu a îndurat nici o 
alterare prin amintitele privilegii.

Acestă generală jurisdicțiune biseri
cescă a patriarchilor din Carloviț a sustat 
până la anul 1864, respective 1865, când 
prin Preaînaltul rescript edat în 24 De
cembre 1864 și respective prin înaltul 
ordin guvernial dto 29 Decembre 1864 Nr. 
8642/1. citat mai sus și întregitoriu al 
acelui rescript, adresat episcopului din Si
biiu Andreiil Șaguna, M. Vdstră ați de
cretat înființarea Metropoliei gr.-or. ro
mâne separate și desinestătătdre, mai târziu 
inarticulată apoi în lege.

(Va urma).

ContemplațiunL
(Din incidentul unei aniversări.)

Tdtă'dumea maghiară serbăză (jiua de 15 
Martie. Pretutindenea festivități și banchete. 
Chiar oficiele și șcdlele maghiare, fie acele 
de stat seu confesionale, trebue să iee 
parte sub presiunea așa numitei opiniuni 
publice, la aceste festivități. Nemaghiarii 
înse privesc nepăsători și reci ca sloiul de 
ghiață la aceste sforțări ale compatrioților 
lor maghiari de a încăldi, de a însufleți 
țera.

Cu mirare ne întrebăm, că ce ser- •n
beză Maghiarii în acesta di?

Aceea, că în 48 au fost bărbați ide
aliști, cari în mânia puterei guvernamen
tale au proclamat: libertatea, egalitatea, 
frățietatea și dreptatea^? seu că adi ddră 
ne bucurăm de aceste supreme bunuri ce
tățenesc!?

N’au cuvent a serba nici una, nici 
alta.

Frumdsa și nobila însuflețire a idea
liștilor dilei de 15 Martie, care tindea a 
face dreptate celor căleați în picidre 800 
de ani, — a-i face egali cu semenii lor 
privelegiați, a-i uni în cugete și simțiri 
prin frățietate și făcând un trup și un 
suflet din milidnele popdrelor țărei prin 
dreptate, egalitate și frățietate, a elupta 
libertatea cugetării, simțirei, averei și ac- 
țiunei, adecă a liberei dispuneri de sine 
și de al său contra tuturor inimicilor ei 
dinăuntru și din afară — au ajuns prada 
ambițioșilor, speculanților politici, răută
ții privilegiaților, rabulsticei verboezi- 
ane a nemeșilor advocați și șovinismu
lui inventat ca motor poternic în mâna 
grandomanilor, și în loc de închegarea 
tuturor fiilor patriei într’o mare iubire și 
armonie, au produs răsboiul civil, de-o- 
dată cu cel din afară, multă vărsare de 
sânge, nespusa daună în avere, înstrăinare 
pe secoli a fiilor aceleași patrie și o ne
încredere reciprocă, care ne face robi și 
adi.

Din frumdsa însuflețire din 48, esplo- 
atată atât de fără consciință în contra 
popdrelor țării, ne-am trezit cu(robia stră
inului, cu absolutismul în grumadi. Am 
încetat de a fi iobagi unui altuia și am 
ajuns toți iobagii străinului. In loc de 
egalitate și libertate, ni-au câștigat egali
tate în sclăvie.
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Serbezăjdăr’ aceea Maghiarii că,—după 
ce dispun deja de 34 de ani de sine, 
adecă direg destinele acestei țări,—au ajuns 
în fine realisate idealurile dilei de. 15 
Martie 1848 ? Sunt Maghiarii liberi, egali, 
li-se face dreptate și înfloresce între ei 
frățietatea!?

Departe stau de tote acestea. Liberi 
sunt numai într’atâta, încât nu sunt io
bagi la un stăpân, ci la o mulțime de 
stăpâni, la o mulțime de tot felul de di- 
regătorii, fără de învoirea și scirea cărora 
nici răsufla nu pot. Representanți în casa 
țărei își pot alege numai unii, mai favo- 
risați de sorte, cei mai săraci plătesc dare 
în avere și sânge și supdrtă o mulțime 
de greutăți comitatense, comunale și so
ciale, der’ drept de alegere n’au.

(Va urma.) Veridicus.

Asociațiunea meseriașilor români.
Asociațiunea pentru sprijinirea învă

țăceilor și sodalilori români meseriași din 
Brașov și-aținut adunarea generală anuală 
în localul seu din strada Orfanilor, eri, 
Duminecă la drele 2 p. m. Sala se um
pluse de meseriași și de amici ai mese- 
seriașilor. Am remarcat între alții pe d-nii 
N. Petra-Petrescu, G. B. Popp, P. Pop, I. 
C. Panțu, N. Eremia, Dr. Moșoiu, Popa, 
Mușlea, Dr. Lacea, ș. a.

Președintele, d-1 profesor G. Socaciu 
deschide adunarea, rostind un scurt și 
concis discurs despre însemnătatea mese
riilor. Apoi dă cuvântul d-nului secretar 
Dariu.

D-1 Dariu cetesce raportul asupra 
activității din anul trecut al Asociațiunei. 
Din acest raport aflăm, că comitetul a ți
nut în total 12 ședințe, în cari s’au resol- 
vit afacerile curente.

Societatea de credit și economii „Al
bina" din Sibiiu a făcut Asociațiunei o 
donație de 400 corone. Mai multe redacții 
au trimis diarele lor în mod gratuit. Efo
ria școlelor centrale din Brașov a donat 
societății câte 15 bilete de baie gratuită 
în fie-care Duminecă. Tuturor acestor ma- 
rinimoși donatori li-s’a votat mulțumită.

In dina de 24 Noemvrie s’a celebrat 
un parastas la biserica din cetate pentru 
binefăcătorul M. Stroescu, la care a par
ticipat întreg comitetul, er după amiadi în 
aceeași di, în localul societății, s’au împăr
țit la 116 elevi haine și încălțăminte în 
valore de 874 corone.

Asociațiunea a avut în total 129 de 
membri (fundatori, onorari și ordinari). Din 
cei ordinari 10 nu și-au achitat cotisațiile. 
Cu ajutorarea elevilor s’a cheltuit anul 
trecut în total 2558 corone. Anul trecut 
s’au plasat prin intervenirea asociațiunei 
66 ucenici (la 15 branșe). In total sub în
grijirea asociațiunei au fost 311 ucenici, 
din cari în cursul anului trecut s’au făcut 
calfe 112 (la 16 branșe).

O parte de ucenici frecuentâză școla 
orășenescă de industrii, er altă parte școla 
de stat de meserii.

Societatea s’a îngrijit de catechisarea 
acestor elevi. In locul d. secretar I. Dariu, 
care și-a dat dimisia, a fost ales secretar 
Dr. Lacea, după care președintele închide 
ședința.

Din străinătate.
Domnia universală germană. 

Deputatul Eisenkolb a vorbit în ședința 
de Vineri a „Reichsrath“-ului despre dom
nia universală a germanismului. Poporul 
german, dise, e pe calea cea mai bună, 
ca sub conducerea gloridsă a Hohenzoller- 
nilor (strigări de „Heil" și aplause pe băn
cile pangermanilor) să-și elupte domnia 
universală. După-ce Germanii din Austria 
sunt parte constitutivă a poporului ger
man. noi încă participăm în domnia uni
versală, ori le place acesta Cehilor și Sla
vilor, ori nu...

Ignatiew despre Bulgaria. La 
serbarea jubileului liberării Bulgariei, ser
bare, ce s’a ținut în sala de gală a socie
tății de binefacere slave din Petersburg, 

generalul rus Ignatiew, consilier de stat 
și adjutant,- a rostit un discurs despre 
Bulgaria. El dise între altele: „Rusia s’a 
silit din tote puterile, ca să garanteze in
dependența Bulgariei, și toți cari s’au o- 
pus la acesta, n’au avut dreptate. Eu nu 
sunt actualmente diplomat și pot declara, 
că Rusia n’a putut să procedă altfel. Mai 
întâii!: fiind-că suntem popor de același 
sânge; al doilea: pentru Rusia indepen
dența Bulgariei a fost o necesitate. Inte
resul Rusiei era, ca poporele slave din 
Balcani să fie independente și libere și 
ca inimicului să nu i-se deschidă calea în 
Bulgaria. De altfel nisuințele nostre și ale 
Bulgarilor sunt identice, și de aceea tre- 
bue să ne iubim reciproc".

Cuvintele bătrânului general au fost 
acoperite cu salve de aplause. Studenta 
universitară Ikonomow a recitat apoi o 
poesie, în care se dice, că Macedonia e 
unicul stat slav, care nu-i liberat încă. 
S’au făcut în urmă rugăciuni pentru 
Țarul, pentru principele Ferdinand și pen
tru moștenitorul de tron Boriș.

mărinimia Burilor. Am semna
lat deja, că generalul engles Methuen a 
fost liberat de Delarey și bietul lord a 
sosit deja în Klerksdorp. Scirea despre 
liberarea lui Methuen a produs mare bu
curie în Londra. Diare englese, chiar se 
văd constrînse a glorifica mărinimia și ca
valerismul lui Delarey, ba s’au găsit foi 
cari recomandă Englesilor să învețe în
durare dela Buri. Surprinderea a fost cu 
atât mai mare, cu cât Delarey a redat lui 
Methuen libertatea fără de nici io condi- 
țiune, pe când se așteptau cu toții, că 
Burii vor cere în schimb liberarea lui 
Cronje seu a lui Kruitzinger. Se pare, că 
actul de mărinimie și cavalerism a lui 
Delarey, a readus și pe guvernul engles 
la sentimente mai bune. Ministrul de res- 
boiu Brodrick a declarat la cameră, că 
procesul pornit contra lui Kruitzinger s’a 
cassat. Pe Kruitzinger, prins de Englesi, 
îl aștepta pedepsa cu mărie, fiind-că și el 
e din Capland. Din declarația lui Brod
rick ar apare, că Kruitzinger va fi gra
țiat.

Despre starea sănătății lui Methuen 
se spune următărele: Rana lui Methuen 
îl causâză mari dureri. Starea colonelului 
Tovnsend, rănit și el la umăr, încă e 
gravă.

JPretendenții d,e tron albanesi. 
Din Roma se scrie, că bărbații conducă
tori ai Albanesilor au ținut acolo o con- 
ferență hotărînd. că recunosc pe prințul 
spaniol Aladro-Castriota de urmaș al lui 
Skander-bey pe tronul Albaniei. Conducă
torii coloniilor albanese din Italia sunt în 
contact permanent cu șefii semințiilor din 
Albania, din care causă hotărîrea amintită 
e de mare însemnătate. Interesant, că nu
mai Albanesii din Italia se însuflețesc 
pentru prințul Aladro, pe când conducă
torii albanesi din Bruxella consideră de 
succesor legitim al lui Skander pe un alt pre
tins urmaș al acestuia, prințul Skander- 
bey-CastrioticI-Drecolovicî, care ar avă 
șanse, numai decă Italia ar interveni în 
favorul Albaniei.

Incidentul din Șabaț. „Politische 
Corresponded" scrie: După cum se anunță 
din Petersburg, cercurile guvernamentale 
rusesci desaprobă cu hotărîre lovitura 
aventuriăsă a lui AlavanticI, înȘabaț. De 
6re-ce menținerea statului quo și a liniș
te! în Balcani este principiul fundamen
tal al politicei orientale rusesci, Rusia, ca 
și Austro-Ungaria doresc întărirea ‘tronu
lui regelui Alexandru al Serbiei. Din ace
lași punct de vedere, cercurile compe
tente din Petersburg asigură, că declara
țiile pe cari, după raportele diarelor, le-ar 
fi făcut prințul Karagheorghevicî unui 
diarist, sunt contrare scopurilor serifise 
sus arătate ale politicei rusesci.

„Oesterreichische Volkszeitungu spune, 
că atât în Austria, cât și în Ungaria se 
vor lua măsuri pentru a se stinge în ger
mene ori-ce conspirațiune în contra liniș- 
tei Serbiei, în contra tronului său a rege
lui acestei țări.

Catolicii din România.
Pe când biserica unită din Transil

vania și Ungaria este amenințată de a fi 
contopită în organisația bisericei latine 
unguresc!, în România catolicismul face 
progrese enorme.

Nu vorbim de'ciangăii din Moldova, cari 
au comunități bisericesc!, unele cu patronul 
„Sf. Ștefan", regele Ungariei. Aceștia își 
esercită religiunea lor, ceea-ce în Româ
nia, atât de liberală, nimenuia nu-i este 
oprit.

Nu putem însă să trecem cu vede
rea aspirațiile unor emisari unguri, de a 
esploata politicesce pe conaționalii lor din 
România și nu putem trece cu vederea 
mai ăles, când vedem, că în timpul din 
urmă în Moldova au trecut la catolicismul 
latin mai multe familii fruntașe, între cari 
se citeză numele unui membru dela cur
tea de apel din Iași, apoi membrii din fa
miliile Suțu, Palladi, principesa Elena, vă
duva lui Cuza-vodă și alții.

Aici nu mai e vorba de unire cu bi
serica Romei, pe lângă menținerea ritului 
oriental, ci de adoptarea în tăte atât a 
credinței, cât și a ritului apusan.

Pentru a cundsce o parte din orga
nisația misiunilor catolice din România, 
lăsăm să urmeze mai jos o corespondență 
„din Peninsula balcanică" publicată în 
numărul din Martie al revistei germane 
„Die katholischen Missionen". Etă acea 
corespondență:

Din peninsula balcanicii. Semina
rul romano-catolic din Iași, în România. 
Dela 1881 Principatele Unite și Valahia 
(sic) alcătuesc sub sceptrul lui Carol 1 un 
regat unitar.

Cum sunt relațiile în noul regat, s’a 
arătat odată mai ’nainte în acest organ. 
(Anul 1898 pg. 241; 1900 pg. 79,176).

Raporturile bisericesc! religiose s’au 
regulat din nou prin organisarea archi- 
dieceselor (!) de Bucuresci și Iași și s’au 
ameliorat în mod simțitor, grație ostene- 
lelor actualilor archipăstori, monseniorul 
Iosif Xaver Hornstein și monseniorul 
Dominicus Japuet, minorit, amândoi el
vețieni.

Una dintre condițiunile cele mai 
importante este și aici, firesce, crescerea 
unui cler indigen. Acestă problemă și-au 
împărțit’o benedictinii din Einsiedeln, cari 
de câțl-va an! încoce conduc seminarul 
din Bucuresci, și jesuiții polonesl, cari 
deja de mai mult timp au sub conduce
rea lor seminarul din Iași.

Să ne ocupăm de-ocamdată de acest 
din urmă institut.

După-cum aflăm dintr’un raport, ce 
ni-s’a pus la disposiție, deschiderea lui da- 
tâză dela primul episcop al diecesei de 
Iași, — înființată la 1884, — monsen. Nicolae 
Iosif Camilli, franciscan conventual. La in
sistențele acestuia, Sf. părinte Leo XIII a 
însărcinat pe Iesuițî se ia asupra lor con
ducerea seminarului. In August 1885 au 
sosit la Iași cei dintâiil Iesuițî din provin
cia galițiană a ordinului și cărora li-s’a 
încredințat onorifica, der spindsa problemă. 
Elevi s’au găsit în curând, așa că semi
narul s’a putut deschide la 29 Septemvrie 
1886.

Școlile publice ale statului nu erau 
de natură, de a deștepta vocațiunea preo- 
țescă. Trebuia, ca viitorii candidați de 
preoți să fie pregătiți din tinerețe la 
acesta și să se facă începutul cu un se
minar de băieți. Patru-spre-dece băieți 
erau la început. Greutatea principală era, 
că episcopia avea prea puține venite pen
tru a pute găsi mijlocele de întreținere 
pentru institut. Episcopul căuta prin eco
nomisiri să facă ceva. Apoi luă toiagul de 
pelerin și cerșitor și se duse a colecta 
pentru săraca sa diecesă. O afacere obo- 
sitore și, dată fiind concurența cea mare, 
tot-odată și ingrată. Tînăra plantație avea 
a-se lupta timp îndelungat ,cu greutăți fi
nanciare și numai spiritul de jertfă al pă
rinților jesuiți putu birui probele grele, la 
cari erau espuși în urma sărăciei celei 
mari și a locuințelor nesănătose.

Planul studiilor cuprinde cursul la
tinesc de șese ani al vechilor gimnasii je- 

suite, apoi doi ani de filosofie și patru ani 
de teologie. Limbile cele multe din Ro
mânia, unde pe lângă Români mai sunt 
număroșî Unguri (cam la 40.000), Poloni, 
Ruteni, Boemi, Germani, Frances!, au tre
buit luate în considerare la planul studii
lor. De aceea germana și franceza au fost 
luate ca studii obligătore pentru toți. Din 
cele-lalte limbi își alege fie-care una său 
alta, după plac. Din cei doi-spre-dece 
primi alumni, fie-care vorbesce fluent cel 
puțin cinci limbi vii. Alumnilbr li-se ofere 
ocasiune și pentru cultivarea artelor 
frumose, ca musica și alte cunoscințe fo- 
lositdre.

Seminarul se bucură de-o bună re- 
putațiune în tdtă țera. El este visitat de 
amici și patroni fruntași și mai de jos, 
chiar și de altă credință, ba vin chiar și 
popi pentru a-1 visita. La 1897 a fost vi
sitat și de domnitorul țării, care a rămas 
forte mulțumit de impresiile primite.

Nu puțină este și influența morală 
a seminarului asupra populației. Acesta 
vede îngrijirea, ce se dă educațiunei cle
rului său și redobândesce din nou respec
tul și încrederea față cu statul preoțesc, 
pe cari începuse a-le cam pierde.

Aluranii sunt animați de un spirit 
escelent și din seminarul din Iași a eșit 
deja un frumos număr de preoți, cari vor 
introduce o nouă vieță în comune și vor 
esercită o influență binefăcătdre.

Momentan seminarul numără 30—40 
alumni. Afară de acesta franciscanii con
ventual!, dintre cari se recruteză majori
tatea parochilor, dispun de un seminar 
propriu al lor pentru tinerii candidați de 
călugărie.

— 4 ^7) Martie.

La rectorul universității din Buda
pesta. „Poporul Român“, ce apare în 
Budapesta, spune în numărul seu dela 
3(16) Martie, că o „deputațiune" de doi 
membrii: Constantin Manea când, -de ad
vocat și Dionisie Stoica stud. în fii., s’a 
presentat la rectorul universității și „în 
numele tinerimii" a declarat, că „stdenții 
români dela universitatea din Pesta n’au 
făcut nici un pas cât privesce congresul, 
ce-1 va ține aici societatea „Corda Fra- 
tres", și decă în „Tribuna" s’a făcut vr’un 
apel, ca studenții români din Ungaria să 
se grupeze cu cei din România, acest ar
ticol, deși datat din Budapesta (altul din 
Turin, Italia) nu s’a scris în numele tine- 
rimei din loc și nici n’a avut nici oînrîu- 
rință asupra ei. Tinerimea universitară ro
mână din Budapesta abstă dela ori-ce 
mișcare în jurul congresului studențesc 
internațional"... Numita fdie adaugă, că 
„rectorul s’a bucurat forte mult și a mul
țumit tinerilor delegați, pentru-că au cău
tat să-i dea deslușirile de lipsă cu privire 
la ținuta tinerimii"... In urma acăsta se 
speră, că studenților Goga, Lupâș și Moi- 
sil, citați la rector în afacerea congresu
lui, nu li-se va întâmpla nimic.

Ședințele fundațiunei Gojdu s’au 
început Miercurea trecută în Budapesta și 
au durat pană adi. Toți membrii au fost 
de față, afară de episcopul Goldiș, care e 
bolnav.

Deschiderea esposiției organizată 
de „Tinerimea Artistică". Vineri la orele 
11, s’a deschis, într’una din sălile Ateneu
lui, esposiția organisată de „Tinerimea Ar
tistică", sub înaltul patronagiu al A. S.R. 
Principesa Maria. M. S. Regina și A. S. 
R. Principesa Maria au binevoit se asiste 
la deschiderea esposiției, însoțite de dem
nele Olga Mavrojeni, Bengescu și Zoe 
Râmniceanu. La sosire, M. S. Regina și 
A. S. R. Principesa Maria au fost întâm
pinate de artiștii esposanți, cari li-au 
oferit câte un forte frumos buchet de flori 
naturale. D. Stork, sculptor, a ținut apoi 
o mică cuvântare, mulțumind, în numele 
tinerimei artistice, Majestății Sale Reginei 
pentru puternicul sprijin, pe care îl dă întru 
desvoltarea artelor în România, și A. S. 
R. Principesei Maria pentru înalta bună



Nr 51. —1902. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

voință de-a acorda patronagiul seu espo- 
sițiunei organisate. In urmă, d-nii Water- 
strat, Hartzer, Skohoutil și Herat, au ese- 
cutat, pe vidră, un admirabil și impunător 
andante dintr’un quartet de Mozart. M. S. 
Regina și A. S. R. Principesa Maria au 
visitat cu de-amănuntul esposiția de ta
blouri și sculptură, esprimând organisato- 
rilor și artiștilor esposanțî înalta lor mul
țumire pentru lucrările espuse.

0 conferentă despre portul națio
nal românesc Baroneasa Ilda Sulyok a 
ținut (filele trecute în Budapesta o con- 
ferență despre portul național românesc. 
De față au fost multe dame streine, câți
va domni și vre-o 15—20 studenți uni
versitari români. Ddmna Sulyok a lăudat 
pe femeile române pentru măestria lor în 
a țese și cdse. Conferențiara a secerat 
aplause sgomotdse.

Representanța comunală a orașului 
Brașov va ține adunare estra-ordinară la 
19 Martie c. orele 3 p. m. sub președinta 
d-lui vice-șpan Dr. Jekel. Ordinea de di: 
Alegerea silvicultorului orășenesc. După 
acesta se va continua ședința sub preșe- 
dința d-lui primar. In ordinea de di se 
află și petițiunea inginerilor Mandl și Re- 
vesz, concesionarii căii ferate vicinâle 
Brașov-Făgăraș, pentru subvenționarea 
acestei linii.

Sfințirea mănăstirei din Sinaia, 
■care a fost restaurată de Eforia spitalelor 
civile, va ave loc la 15 August, anul 
acesta, când e hramul acelei mănăstiri. 
Acelei serbări religiose i-se va da un ca
racter solemn și va fi onorată cu presența 
Suveranilor și principilor moștenitori. Cu 
acea ocasiune se va bate și o medalie co
memorativă.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au mai intrat la „Fondul 
Baralambiu T. Stănescu11 cu prilejul pa
rastasului de Sâmbătă, dela d-na Maria G. 
Stănescu 4 cor., d-1 Dr. Cloje 10 cor., d-1 
Mihail T. Stănescu 10 cor., d-1 Iorgu T. 
Stănescu 10 cor., d-1 Vas. Stănescu 10 cor. 
■și d-1 Dr. Dimitrie T. Stănescu 10 cor. — 
Er la fondul general al mesii studenților 
au intrat: dela „Cordiana“, institut de 
credit și econ. în Fofeldea 20 cor. și dela 
„Doina11, institut de economii din Câm
peni 30 cor. — Primescă nobilii donatori 
cele mai vii mulțămite. — Direcțiunea 
scotelor medii gr.-or. române din Brașov.

Șc61a română din Râșnov închisă. 
In comuna Râșnov bântue deja de prin 
luna August a. tr. scarlatina, care a is- 
bucnit întâiu între Țigani și a trecut apoi 
la Români și Sași, culegând numerose vic
time. Școla românescă a fost deja închisă 
din causa acestei epidemii pe timp de 6 
.săptămâni. Acuma, după cum suntem in- 
formăți, s’a închis din nou începând cu 
diua de astădi, pe timp de 3 săptămâni.

Rectificare. I. P. Sa Episcopul I. 
Goldiș nu a fost cu ceilalți prelați români 
gr.-or. în audiență la Majestatea Sa mo
narchs — din cause sanitare.

Arderea fabrieei de zahăr din 
Roman. Vineri noptea pe la firele opt, un 
-incendiu groznic a distrus parteâ mai în
semnată a fabricei de zahăr din Roman, 
aceea unde se făcea rafinăria. S’au nimi
cit tote mașinăriile, au esploâdat cumula- 
torii electrici, a ars localul cu tot ce con
ținea în el: cantități enorme de zahăr ra
finat și nerafinat, în pulbere. Panica era 
de nedescris, căcibătea un vânt mare dela 
Nord, fir în apropiere se află casarmele de 
artilerie și gara, și ar fi fost de-ajuns o 
singură scînteie aruncată în stogurile cu 
furagiiî, pentru-ca focul se se comunice la 
casarme, fir de aici în tot orașul. Ar fi 
fost un desastru neînchipuit. La semnul 
de alarmă au sărit pompierii primăriei, dfir 
n’au putut fi de mare folos, căci apa era 
înghețată, în sacale din causa gerului. Un 
ajutor neprețuit au dat însă soldații arti- 
leriștî trimiși de însu-și generalul Beller. 
Se crede, că incendiul ar fi fost și mai 
colosal, decă focul răușia a cuprinde și 

.marile reservoare cu petrol; der generalul, 

pentru a înlătura pericolul, a ordonat sol- 
daților de au derîmat un zid peste ele și 
le-au astupa. Se dau mai multe versiuni 
asupra căușelor, der adevărul nu se scie 
încă cu siguranță și nici responsabilitățile 
nu s’au putut stabili. Se dice, că pagubele 
ar fi de vre-o trei mllifine.

Esportul sărei române în Bulgaria. 
Consiliul de miniștri român a autorisat di- 
reacția generală a Regiei monopolurilor 
statului să închie cu Banca bulgară de 
comerciu din Rusciuk, un contract pentru 
esportul sărei din salinele statului în Bul
garia de Nord și Sud, pe termin de 4 ani, 
în urma espirărei Ia 1 Ianuarie 1902 a ve
chiului contract încheiat la Octomvrie 
1897. S’au stabilit cu minimuri obligătfire 
de cumpărări anuale pentru Bancă canti
tățile următere: 16,500 tone sare pentru
anul 1902; 17,500 tone în 1903; 19,000
tone în 1904; 19,500 tone în 1905. Aceste 
cantități sunt fixate numai pentru Bulga
ria de Nord, escludându-se cantitățile, ce 
se vor cumpăra pentru Rumelia, prin por
tul Burgas.

Din Piatra-Nemțu i-se scrie diarului 
„A. N.“ din Bucuresci: Jidanul Ide Lei- 
bovici, antreprenorul și hahamul de Cușer, 
alege carnea bună dela toți măcelarii și 
restul îl mâncăm noi. Nu se mulțumesce 
cu atâta : Când carnea lor se învechesce 
și se putredesce, o trece tot pentru „goi." 
Nici nu putem face altfel, fiind-că totul e 
în mânile lor. Medicul orașului constatând, 
în mai multe rânduri, aceste fapte crimi
nale, I’a dat în judecată. Dfir... la jude
cată tot Jidanul a câștigat. Credeți, că 
s’a oprit aici? Ferescă Dumnedeu! S’a 
apucat de altă infamie ! Carnea cușer fiind 
multă, a trecut-o la scaunul „goilor", și ca 
să devie trif a uns-o cu luminare de seu, 
cu brândă stricată și a scuipat-o. A fost 
denunțat doctorului, care constatând fap
tul l’a dat judecății și procesul e la ju
decătoria de pace. Tdte acestea sunt con
semnate în procesul-verbal. Starea, în care 
am ajuns, numai e de tolerat. Vinul și 
rachiul sunt otrăvite cu zacarină, acet de 
plumb, eter (constatate oficial) și cu alte 
otrăvuri. Pânea cu tfite murdăriile ames
tecată și lipsă. Carnea, după cum vedeți, 
e destul o bucățică ca să otrăvesc! tot 
orașul, provocând tot felul de bole, care 
decimeză populația ndstră.

Concertul în favorul Burilor, ce 
s’a dat aseră cu concursul tuturor Reu
niunilor din Brașov, a fost, pe cum să putfi 
prevede, cercetat ca nici-odată. Sala și 
galeria au fost literalmente înțesate de 
lume.

După frumosă uvertură „Rienzi11 de 
Wagner a cântat mai întâiu corul bărbă
tesc dela Bartholomeu un iran, a căruia 
predare a fost esactă și lăudabilă.

După aceea s’a produs Reuniunea 
„Deutscher Liederkranz11 sub direcțiunea 
d-lui Reimesch, care a cântat composiția 
de Engel „Der Wald am Arensee11. Pres
tarea acestui cor dovedi, că este bine di- 
rigeat și disciplinat.

Reuniunea de cântări maghiară din 
Brașov a cântat cu text unguresc „Cân
tecul de libertate* de Huber, sub conduce
rea d-lui Iaschik, dovedind o frumosă nuan- 
sare a vocilor și fiind aplaudat.

Mustea oră^enescă, care mai cântase 
două piese frumose, a esecutat după acesta 
cu dibăcie probată „Serenada11 de Candela.

A urmat „Reuniunea de cântări ro
mână11 .

înfățișarea damelor din cor, făcând o 
impresiune frumosă, a fost salutată cu 
aplause. S’a cântat „Etă hora se pornesce11 
de G. Dima pentru cor mixt și orchestră. 
Compositorul însu-și a dirigeat. Efectul 
strălucit. Aplausele vii și îndelungate au 
făcut să se repeteze întrega horă.

In fantasia pentru cor „Die Liebezum 
Volke“ de Suppfi, esecutată de musica 
orășenescă, a dat prilegiu membrului ei 
d-lui Krofta a-se distinge ca cornist; a 
trebuit să se repeteze și acestă piesă în 
urma aplauselor.

Reuniunea de cântări săsescă, a ese
cutat la p. 10 composiția de Grieg „Lan- 

derkennung11, cor de bărbați cu acompa- 
niare de orchestră, sub dirigeareă d-lui 
Richter, piesă, în care a avut solo bariton 
F. R. Stenner, care în urma atât a fru- 
mosei composiții, cât și a esecutării per
fecte, a fost mult aplaudată și repetată. 
Concertul s’a finit cu intonarea marșului 
Burilor.

Proces pentru falsificare de bani.
Mercuri, în 19 Martie, se va judeca 

la tribunalul din Tîrgul-Mureșului proce
sul falsificatorilor de bani Max Ressel și 
tovarăși.

Etă pe scurt istoricul acestui proces.
La 1900, Nicolae Șchiopu din Gârța, 

împreună cu I. Munteanu și cu Iosif Cân- 
duleț au fost arestați în Brașov în mo
mentul, când voiau să schimbe la un za
raf o hârtie falsă de 100 lei. Ei reușiseră 
deja mai ,’nainte a schimba o asemenea 
hârtie Ja Bran și credeau, că vor reuși și 
la Brașov.

După arestarea acestora, pornindu-se 
cercetare, s’a descoperit o bandă întrfigă 
de falsificatori între cari frații Lazar 
și Ioan Munteanu din Cârța, unul era 
cantor la biserică. Fabricarea hârtiilor 
se făcea în casa acestuia, după-ce sosind 
erna, gerul nu le mai permitea a opera în 
pădure.

Din bandă mai făceau parte urmă
torii: Nicolae Lichirie, un individ cu un 
trecut din cale afară aventurios. Fusese 
mai ’nainte învățător la școla nemțescă 
din Azuga, apoi notar și în cele din urmă, 
Dumnedeu scie prin ce împrejurare și prin 
ce tragere pe sffiră a autorităților biseri
cesc!, a ajuns chiar preot în comuna 
Gârța.

Un alt membru al bandei era Ta- 
nase Tarcea, cârciumar în Streza Cârți- 
șora, apoi loan Giurca din Răvășel. Acest 
din urmă a fost însărcinat a desface hâr
tiile falsificate în România. Din bandă mai 
făcea parte și Ladislav Lazarovici, fost 
locotenent de husari în armata austriacă, 
care a ședut deja în temniță pentru dela
pidare, și un cantonier neamț din Azuga. 
Toți aceștia, afară de Oânduleț, care a 
fost declarat nebun și care a fugit sărind 
din tren, când îl escortau în comuna sa, 
— se află arestați la Tîrgul-Mureșului. 
Mai era un sas dela Sibiiu, cu numele 
Schromm care însă nu s’a putut găsi.

In România se află arestați Minea 
Iliescu din Bușteni și Nistor, un fost în
vățător în Transilvania, fir în timpul din 
urmă vechil Ia o moșie din România, 
Cornel Lichirie asistent de farmacie în 
Caracal și Max Ressel.

Acest din urmă este, ca și mulți to
varăși de ai săi, un om cu trecut aventu
rios. Originar dinLignitz, Silesia germană, 
unde a ocupat odinidră postul de pastor 
protestant, apoi profesor și în cele din 
urmă ajunsese învățător la școla din 
Azuga, înființată pentru copiii muncitori
lor germani dela fabricile de aici. Acesta 
a făcut desemnurile hârtiilor.

Se dice, că s’ar fi fabricat 140 de 
bilete de câte 100 lei, din cari pănă acuma 
s’au găsit 39.

Acesta este a 6-a falsificare de bani 
românesc!, dela înființarea băncii națio
nale, falsificare făcută de omeni originari 
din Ardeal. Din causa lipsei de dovedi 
însă nici odată nu au ajuns lucrurile 
pănă la punctul de a-se pute face 
proces.

La procesul de Mercuri, Banca Na
țională română va fi representață de d-1 
I. G. Bibicescu, director, asistat de d-1 ad
vocat din Brașov, d-1 Simion Damian.

Procesul falsificatorilor arestați în 
România se va judeca la 20 Martie v. la 
tribunalul din Ploiesci.

Literatură.
„ J echile episcopii românesc# a 

Vadului, Geoagiului, Silvașiului și Belgra
dului. De Dr. Augustin Bunea, canonic 
metropolitan. Blașiu 1902. Tipografia se
minarului archidiecesan. Prețul 2 cor. 50 
bani. Pentru România 3 lei. Cartea eșită 
din pana laboriosului și eruditului cano
nic din Blașiu și asupra căreia vom mai 
reveni, este închinată Esc. Sale Prea sfin
țitului Episcop al Orădii-mari, Mihail Pa
vel întru amintirea iubileului de 50 ani al 
preoției Iui.

Au apărut acum Bibliografia ro- 
mânescă veche 1508—1830 de loan Bianu 
și Nerva Hodoș. Fascicolele IV și V 
1691 — 1716. Lei 12. Se află de vîn4are la 

Socec etc Comp Bucuresci, precum și la 
librăriile Otto Harassovitz Lipsea și Gerold 
et Comp Viena.

„Suppleoc iĂbellus Valachorum*. 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și AdamovicI îu 
numele popbrului român din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românescă 
făcută de profesorul Dr. E. Dăianu. Sibiiu, 
„Tipografia" societate pe acțiuni. Un esem- 
plar broșat costă 1 coronă (plus 5 bani 
porto). Se află de venejare la Tipografia 
„A. Mureșianu*.ULTIME SOIRI.

Budapesta, 16 Martie. Lucrăto
rii au serbat aeji pe 15 Martie fiind 
adunați în numer mare. Serbarea a 
fost întreruptă de o demonstrație 
de stradă, în urma căreia au fost 
arestați 15 inși.

Viena, 17 Martie. La alegerile 
comunale de astăcji partidul social- 
creștin a raportat o frumosă biruință 
asupra liberalilor și jidovilor.

Madrid, 16 Martie. Crisa minis
terială nu este înlăturată. Atât con
servatorii Silvela, Vilaverde și ge
neralul Azcarraga sunt de acord cu 
liberalii, cari susțin, că o concen
trație liberală, fără Sagasta, nici că 
se pote încerca cu șanse de reușită. 
Cestiunea congregațiunilor va forma 
principala greutate a noului cabinet. 
Papa a adresat reginei regente o 
scrisore, cu rugămintea, a nu per
mite esecutarea decretului relativ la 
congregațiuni. — In ultimul mo
ment a fost însărcinat Sagasta cu 
formarea cabinetului.

Londra, 16 Martie. Afară de 
pierderile anunțate deja dela Klip- 
drif se mai depeșeză despre 1 mort, 
12 răniți și 5 dispăruți. La alte oca- 
siuni au mai fost răniți: 1 ofiței* și 
3 soldați. In urma rănilor și bolelor 
au murit 40 omeni și 60 au fost 
instalați în spitaluri. Joia trecută au 
sosit în Southempton 28 ofițeri și 
650 soldați.

Londra, 16 Martie. Starea lui 
Cecil Rhodes e desperată.

Voci din public.*)
On. D-le Redactor ! In Nr. 34 al „Gaz. 

Trans." s’a publicat un articol cu data 
Satulung, în care parochul nostru Victor 
Popea e insultat de Dumitru Comșa îm
preună cu alți trei tovarăși ai lui în cel 
mai nerușinat mod.

Subscrișii membrii ai comitetului pa
rochial dela biserica „Sf. Adormiriu din 
Satulung condamnăm acel articol plin de 
minciuni și insulte la adresa parochului 
nostru și declarăm sărbătoresce, că noi 
suntem mândri, că avem un astfel de 
preot cinstit, drept, blând și consciențios 
și se dea Dumnedeu, ca ori ce comună ro
mânescă se aibă parte de un păstor su
fletesc numai cum e părintele Victor 
Popea.

In fine aducem la cunoscință, că toc
mai din causa lui Dumitru Comșa 22 inși 
— membrii ai comitetului — ne-am înain
tat deja dimisiunile nostre încă din 7 Fe
bruarie a. c. la Prea Venerabilul Oonsis- 
toriu archidiecesan, nevoind a mai sta ală
turea cu un om, care numai zizănii și 
scandaluri caută să facă atât în biserică, 
cât și în ședințele comitetului parochial.

Satulung, 20 Februarie 1902.
loan Mandai epitrop cassar, Vasile 

Vlad, Ioan G. Păltănea, Stefan Boroș, 
Radu R. Popea, loan Vineș, Dumitru Cofei, 
Badu Carpin, Ion Adam-Leancu, Constan
tin Stoica, loan Stroie, Vasile Fărcaș, 
George Moroianu, Stan Encica, loan Mun
teanu, loan Roșculeț, George Mandai, Radu 
Crezu, loan Dragoș, Ioan I. Perșoiu.

*) Pentru forma și cuprinsul celor publicate 
sub rubrica acesta, rSspund trimitStorii. — Red.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 15 Martie n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/0..................... 120.05
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97 55
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 • 120 20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0. 100 80 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.20 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 96.—
Impr. ung. cu premii......................197.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 164.— 
Renta de argint austr..........................101.80
Renta de hârtie austr..........................101.45
Renta de aur austr.............................120.85
LosurI din 1860................................... 154.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 36
Acții de-ale Băncei ung. de credit’. 742.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 695.25

Mărci germane „ 58.50 „ —.—
Lire turcescl „ 10.72 „ —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— „ 101.—

Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei" 
se pot fac© ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Publica tiu ne.

NapoleondorI................................. 19 10
Mărci imperiale germane .... 117.30
London vista.................................  240.05
Paris vista..........................................95.50
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.30
Note italiene..................................... 93.45

Cursul pieței Brașov.
Din 16 Martie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vând. 19.02
Argint român. „ 1840 n 18.44
Napoleond’ori. „ 19.- n 19.10
Galbeni „ 11.30 71 11.40
Ruble R isescl „ 126.- 71 127.—

Nr. 2 17—1902.

PUELICAȚIUNE 

referită re la conscripții!nea câni
lor supuși la dare pe anul 1902.

Se aduce la cunoscință publică, 
că s’a pregătit consemnarea-conserip- 
țională despre cânii insinuați pe a. 
1902, că s’a stabilit darea pentru 
aceia și, că consemnarea se pdte 
lua în vedere de orî-cine la acest 
oficiu de dare dela 18 — 20 Martie 1902

Eventualele escepțiunî contra 
datelor din consemnarea amintită 
sunt a se face în scris — netim
brate — în decursul celor 2 
mai sus menționate.

Brașov, 15 Martie 1902.

460,1 — 1. Oficiul de dare orășănesc.

Sz. 12100—19 1 ;;
tlkv.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A. brassbi kir. târvânyazâk, mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, 

hogy zernesti gor. kel. egyhâz vegrehajtatbnak, Feștila I. Jânos 6s 
neje, Perșoiu N. Măria vâgrehajtâst szenvedâk elleni 162 trt. tokekove- 
teles es jâr. irânti vâgrehajtăsi ugyeben a brassoi kir. tOrvenyszâk (a 
zernesti kir. jârâsbiifisâg) teriiletân lâvo zernest kozsâg batâron fekvo 
a zernesti 1761 sz. tjkvben A j- 714/3 brsz fi kvâre 800 kor. a zernesti 
2390 sz. tjkvben A f 3451 brsz fekvOre 15 kor. A f 4718/2 hr3z., fek- 
\6re 7 kor., 4950/2 brsz. fekvOre 17 kor., A f 8088 brsz. felvore 26 kor , 
A f 10184 brsz. fekvore 10 kor., A f 12122 brsz fekvâre 20 kor. 
ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban mâg pedig a 714/2 brsz. fekvâre 
rezve 0/1 alatt Feștila Jânos es neje Ciurea Neacsea javâra a 4718/2, 
8088 brsz fekvOre nezve pedig Perșoiu Miklos es neje Crăciun Stana 
javâra bekeblezett âlethossziglani haszonelvezeti jdg serelme nelkul az 
ârverest elrendelte, es bogy a fennebb megjelblt ingatlanuk az 1902 evî 
mârczius hâ 28-ik napjâfi delelott 9 orakor zernest kOzseg hâzânal meg- 
tartandd nyilvânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aldl is 
eladatni log.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10,!/0-ât 
keszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 §-âban jelz.ett, ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881. âvi november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. § âban kijelolt dvadekkepes ârtâkpapi-rban a kikiildott 
kezâhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §a ertelmâben a bâuat- 
pânznek a birosâgnâl eldleges elbelyezeserol kiâllitott szabâlyszeiu elis- 
mervenyt âtszolgâltatni.

Brassd, 1901 6vi deczember ho 18 ik napjân.

459.1—1. A kir. tbrvszek mint flknyvi hatosăg

Imobilele aparținetore moștenirei după Dr. Ferdinand Olroban ce 
sunt specificate mai jos în mod amănunțit,

se vor vinde în 20 Martie a. c.
în cancelaria notarului public reg. Karl Scbnell (Brașov, Strada Vămii 
Nr. 17 — 15) prin licitațiune publică, ce se va țină acolo de bunăvoie, 
începând dela orele 9 diminâța.

Imobilele se vor vinde și sub prețul fixat. Moștenitorii însă 
îșl reservă dreptul de a primi său refusa ofertul făcut.

Ofertele se pot trimite și înscris până la orele 9 a. m. din cjiua 
licitației la notarial reg., care ține licitația, și acestea se vor deschide 
după terminarea licitației verbale.

Condițiunile amănunțite de licitare se pot vede și ceti în cancela
ria notarului reg. Karl Schnell.

1. Casă de lemn, în Brașov (Scheiu) Podul Crețului, nr. 107 nou Corâne. 
(676 vechiu) indusă în cartea funduară nr. 2660, nrii top. 
3348, 3349................................................................................................ 2000

2 Villa din Predeal, cu tot mobiliarul din ea și cu aranjamentul,
îndusă în cartea funduară din Brașov, nr. 10,961 A f 
25,404/12 nr. top.....................................................................................16,000

3 în Baclufalu, casa cu nr. 446, cu 9 apartamente de locuit,
cu o mare grădină de păme. odăile folosite pentru locu
ință de vară, dimpreună cu mobiliarul, indusă în cartea 
funduară nr. 598 A f 1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662,
1663, 1664, 1665 nrii top......................................................... 20,000

4. în Bacîfalu casa nr. 445, cu patru locuințe și grădină, indu
să în cartea funduară nr. 598 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 
1361/2, 1363/2, .1364/2, n-rii top...................................................... J 0,000

5. în Elâpatak stațiune balneară așa numita „Villa Zonau cu
întreg aranjamentul, cu mobilele din ea, cu partea de 
drept la băi, la apa minerală, îndusă în cartea funduară 
nr. 318 A f 1535, 1546/1, 1546/2, 1546/3,1547, 2744 nr. top. 14,000

6. Casele din Brașov, Strada Porții nr. 16 și cel vechiu nr. 488,
induse în cartea funduară Nr. 2660, nr. top. 5434 și casa 
din strada Spitalului nr. 11 nou și cel vechiu 475, nr. top. 
5420 dăuă case legate una de alta (fost Hotel Baroș), 
la olaltă........................................................................................... 130,000

7. Imobilul din Apacza. loc de (jidire îndes în cartea funduară
nr. 1011, nrii top. 1601/2, 1602/2, 1603/2 ............................. 800

Vadiu de 10°/0 din prețul imobilelor este a se depune în bani gata 
său în hârtii de valore, âr la oferte înscris este a se alătura și vadiuL

Brașov, 26 Februarie 1902.

Moștenitorii răposatului
4-4 Dr. Ferdinand Otroban.

Plecarea și sosirea imurilor fle stal reg. nne. în Brașov.
Valahii dhi fi Octomvric st. o. 194M.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 245 m. p. m. 

Trenul de pers, la ora 748 min. sera.
Dela Brașov la Bucureștii:

Trenul de persone la ora 3'55 in. dim. 
Trenul mixt la orele 1140 a. m.
Tr, mixt, la ora 655 min. sera. 
Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m.

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

Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim. 
(are legătură cu Tușnad la ora 9.18, cu Ciuc) 
Szereda. la ora 10.16' min. a. m.

Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
Trenul de per. la ora 345 m. p. m.

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

Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu).

I.
II.

lifi

I.
II.

III.
IV.

i.

II. 
III.

ora 9-2 min a. m.

I.
II.

III.

Trenul mixt la
Trenul mixt la ora 5-26 min. p. m.

De'a Brașov la Ciuc-Gyimes,'

Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.
Trenul mixt la ore 8-o0 mim. a. m.
Trenul de pers, la ora 3-15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

Trenul de persone la ora 8 dim.
. Tr. accel. peste Clușiii la 6. 2-9 m. p. m. 
Trenul mixt la ora 10-25 min sera.

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

. Trenul mixt, la ora 9’27 min. p. m. 
Trenul pers., la ora 5 — m. p. m. 
Tren, de pers, la ora 7-55 min. dim.

(cai-e circulă numai Vinerea dela Predeal .

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:

I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georgru, Ciuc-Sereda ora 3 20) 
II. Trenul de pers, la ora 1-53 m. p. m. 

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la 6ra 6-50 m. sera 

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu.) 

I.
II.

I.
II.

III.

I.
II.

III.
IV.

I.
III.
III.

Trenul mixt la ora 7'12 min. dim.
Trenul mixt la ora 1’17 min. p. m.

Dela Ciuc-Ghimes la Brasov:

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

i

ik WHjresranu

Tergul Smalm 1W. 30.
Acest stabiliment este provedut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pută esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘJ COLORI.

CÂRȚÎ BE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurî.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

in lolă măzimea-

INDUSTRIALE, de. HOTELURI 
Si RESTAURANTE.PREȚURÎ-CURENȚ? ȘI DIVERSE

BILETE DE M0RMENTARI.

se primesc în biuroul

ST2LTTTTE.TOI PERIODICE.
BILETE W VISIT A

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEELEGAKTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORÎ.

.urm m*
Comandele eventuale 

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

Tipogiafia A. Mureșianu,Brașov.

Ca


