
REDACȚIUNEA, 
Aflministrațiunea și Tipografia 
Brașov, piața mare nr. 30, 
Scrisori nofranoato nu se pri

mesc.—Manuscript o nu se 
retrimit.

INSERATE 
as prlmeso la Admlnlstrajluns tn 

Brațov și Ia următdrole 
BIROURI de ANUNȚURI: 

Tn Vlena: la N. Dukes Naohf., 
Nur. Augenfeld & Emeric Les- 
nor, Heinrich Sohalok. A. Op- 
pelik Nacht'. Anton Oppelâc. 
!n Budapesta: la A. V. Gold- 
berger. Ekstein Bernat, Iuliu 
Leopold (VII Erzs6bot-korut).

PREȚUL INSERȚIUN1LOR: 
o seria garmond pe o eoldnă 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fa și Învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o serii 20 bani.

A U _L L Â V.

„gazeta* iese în flte ți. 
Âhonaiaoiite psutru Austro-Uncarle: 
Pe un an 24oor., pe șâseluni 

12 oor., pe trei luni 6 oor.
N-rii de Dwnmtcă S fi, pe an. 
Pem România ;i străinătate: 

Pe un an 40 franoT, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de ĂununccS 8 franol.
Se prenumoră la tdto ofi

ciale poștale din intru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul jentrn Brașot
-4<2»un<rtrap'«>ua, piața mare. 

TArgul Inului Nr. 30, otegiu 
I.: Po un an ‘20 oor.. pe șbee 
luni 10 oor., pe trei luni 5 oor. 
Cu dusul în oasă : po un «n 
24 oor., pe 8 lunII2 o., po trsi 
luni 6 cortine. — Un esemplar 
10 bani. — Atăt abonamentele 
cât și inserțiunilo sunt a se 
plăti înainte.

Nr. 58. Brașov, Miercuri 13 (26) Martie. 1902.

Co'oman Tisza.
(S) Proprietarul nemeș del a Greszt, 

fostul ministru președinte Coloman 
Tisza, faimosul „sdrobitor de națio
nalități1 a murit.

Prea mult a fost acest bărbat 
maghiar om al afacerilor publice, 
prea însemnat a fost rolul, ce l’a 
jucat el, fatalmente, în Ungaria în 
ultimele decenii, decât ca se ne pu
tem ține de preceptul: „de mortws 
nil nisi l)ene\

Despre astfel de omeni nu nu
mai în vieță, der și după morte e 
o datorie a-se spune adevărul, ca cei 
presențl se’nvețe a cunosce bărbații, 
cari au fost puși în fruntea aface
rilor țării, er cei viitori să se scie 
feri de greșelele și păcatele, ce le 
vor fi comis antecesorii lor în alegerea 
acestor bărbați.

Nimeni nu pote tăgădui, că Co
loman Tisza este una dintre cele mai 
însemnate figuri ale vieții publice 
ungare dela. „împăciuire" (1867) în- 
coce; și de sigurei se pote număra 
între aceia, cari au stricat mai mult 
și au avut o înrîurință mai fatală 
asupra desvoltării publice pe Ze°I de 
ani înainte.

Om ambițios, talentat și înzes
trat c’o rabulistică, rară și la Un
guri, Tisza s’a luptat mai întâia pen
tru principii. Văc^end însă, că pe ca
lea acesta el nu va pute ajunge la 
putere și nici aderenții lui la olele 
cu carne, ba văcjend, că aceștia din 
urmă, amărîți de înghițiturile în sec, 
încep a-1 părăsi și a trece în tabăra 
partidului guvernamental, într’o bună 
diminăța șî-a acățat tote prin
cipiile în cuiu și a făcut vestita fu- 
siune cu partidul guvernamental. Cu 
acest mod a întrat și el în guvern.

Din momentul acesta pas de pas 
s’a împlinit profeția, ce i-a făcut’o 
Deak. Acesta își cunoscea bine omul 
și prevăcjend. că ambițiunea lui nu-1 
va lăsa să persiste pe lângă princi
piile sale, îi cțise cu ocasiunea unui 
atac vehement al lui asupra parti
dului deakist: „Veni va timpul, ne- 
pote Colomane, când tu vei fi acela, 
care vei apăra mai înfocat acele 
principii, pe cari le ataci cu atâta 
furie și în contra cărora te lupți de 
ațâți ani".

Și timpul acela a venit. Cinci
sprezece ani a stat Coloman Tisza 
ca atotputernic ministru-președinte 
în fruntea guvernului, nefăcend 
alta, decât a apăra ceea-ce ataca 
mai ’na.inte: basele „impăciuirei* dela 
1867, atât de urgisite de el și de 
partidul lui, delegațiunea, armata comună 
si afacerile comune, teritoriul vamal co
mun șl omnipotența guvernului.

Ba Tisza a mers și mai departe 
în supunerea sa față de voința ce
lor mai mari și în asuprirea celor 
mai mici: a complectat și a legat 
mai strîns afacerile comune, a fă
cut să fie prelungit timpul de ser
viciu în armata comună ; a propus 
chiar o lege despre cetățănie, în 
urma căreia după un anumit timp 
decă nu reînvia declararea de supus 
și cetățen, orl-ce emigrat, încă și 

Kossuth „sfântul cel unguresc*, înceta 
de-a mai fi patriot și cetățen ungar.

Prin virilism Tisza a introdus 
iobăgia modernă; prin arondarea co
mitatelor și a cercurilor electorale 
a suprimat naționalitățile și le-a ni
micit dreptul de alegere, creând ma
jorități maghiare măestrite; prin legi 
și ordonanțe a restrîns libertatea 
pressei și dreptul de întrunire, a su
primat autonomia bisericilor, chiar 
și a celei protestante, față cu care 
odinioră își câștigase renume ca 
„apărător" al ei; prin legile școlare 
maghiarisătore a omorît învățămân
tul poporal, âr prin cele administra*- 
tive a înăbușit autonomia comita- 
tensă, lăsând comitatele cu desăvâr
șire pe mâna fișpanilor și a unelte
lor lor.

Moralitatea, caracterul și cins
tea în lucrurile publice sub regimul 
tiszaist s’au nimicit pote pentru tot- 
deuna prin nerespectarea și eludarea 
legilor, prin apucăturile cele mai 
neiertate, prin aplicarea de persone 
dintre cele mai perverse unde era 
vorba de puterea și interesul guver
nului. Jidovismul a pătruns, cum pă
trunde apa prin locurile năsipose, 
tote afacerile publice, el stăpânesce 
în Ungaria aprope tot, chiar și 
sciința și artele. Ast-fel e spiritul 
conducător în vieța publică și a 
ajuns pănă acolo, încât, de esemplu, 
față de un jidan cu totul necunos
cut, dâr cu punga grasă, într’un 
cerc electoral cad miniștrii și băr
bații cei mai însemnați. Așa ajun
serăm, că tote sunt astăc}! „ghe- 
șeft".

Decadența înspăimântătbre a 
moralității publice este fără îndoială 
cel mai mare desastru, ce l’a adus 
asupra acestor țări guvernarea de 
15 ani a lui Tisza. Pata acesta va 
rămâne pururea neștârsă pe numele 
lui și al regimului lui.

Ca tot omul, care își renegă 
principiile, Tisza a devenit cel mai 
aprig prigonitor al partisanilor săi 
de odinioră, a nimicit aprope de tot 
oposițiunea și a făcut din Ungaria 
un stat polițienesc. Din politician 
„idealist" a devenit politician „prac
tic", cum se cpce-

Ca să le trecă Maghiarilor de 
durere și să nu simtă jugul, sub 
care au ajuns, ba ca să li-se pară 
chiar, că ei sunt stăpâni în țeră și 
mai puternici decât ori-când, Tisza 
a dat panem et circenses tuturor poli- 
ticianilor maghiari deraiați, adecă 
celor ce și-au pierdut direcțiunea, 
tuturor celor scăpătați și celor lip
siți de idei și de convingeri. In ace
lași scop el a recurs la șovinismul 
cel mai scabros și a înscenat o per- 
secuțiune ne mai auZită în contra 
a tot ce-i nemaghiar.

Cu timpul însă i-s’au deochiat 
machinațiunile și înaintea conațio
nalilor săi, și când cu desbaterea 
legei asupra armatei fu silit să iasă 
din guvern.

Tisza a rămas puternic și după 
aceea, ca șef al elicei cârmuitore, 
der numele lui deveni odios la toți 
tără deosebire. Acâsta a dovedit’o' 
și rușinbsa lui cădere față c’un rival 

de tot necunoscut la alegerea ultimă 
în Oradea, vechiul său cerc electo
ral, unde șl-a făcut nume și avea 
datina a merge să fie sărbătorit în 
miilocul aderenților și admiratorilor 
săi. Realegerea lui forțată și făcută 
la comandă în Abrud, nu pbte 
șterge rușinea căderei lui în Oradea, 
fortăreța lui cea mai tare.

Nemesea l’a ajuns, der încă pe 
pământ, și nu credem să pbtă da 
semă cu talanții lui nici înaintea 
dreptății eterne, care, după credința 
tuturor religiunilor, răsplătesce și bi
nele și răul.

In istoria acestor mult cercate 
țări fatalul regim al lui Tisza a în
scris o pagină tristă despre opresiu
nea și împărechierea cetățenilor și 
despre decadența moralului politic.

Coloman Tisza a fost omul fa
tal, care a dat politicei maghiare o 
direcțiune, ce a aruncat îndărăt cu 
Zeci de ani, decă n’a făcut’o pentru 
totdâuna imposibilă, închiegarea și 
consolidarea statului pe temeiul drep
tății și al înțelegerei reciproce.

Indurarea lui DumneZeu este 
nemărginită și-l pbte ierta, căci și 
el a fost un neînsemnat atom în 
mâna sa atotputernică și a făcut 
cum l’a sfătuit mintea cea mărginită 
om.enâscă, der istoria nu-1 va ierta 
niciodată.

Biserica română unită si autonomia 
catolică.

(Fine).

4) In astfel de împrejurări e de es- 
plicat acea adâncă emoțiune și agitațiune 
generală, care a sguduit preoțimea și cre
dincioșii provinciei bisericesc! gr. cat. de 
Alba-lulia și Făgăraș, când au trebuit se 
observe, că deja la pregătirile de organi- 
sare autonomică, posiția de drept public a 
provinciei ndstre bisericesc! nu s’a împăr
tășit de atențiunea, de care a fost îndrep
tățită a se împărtăși pe basa celor mai 
sus espuse. Din tdte părțile se aud plân
geri, eă actele referităre la chestia acesta, 
în abatere cu postulatele organisației oano- 
nice a bisericii ndstre, n’au fost împărtă
șite cu episcopii provinciei nostre pe ca
lea Metropolitului, fără, cu fie-carele în 
deosebi și nemijlocit, ca și când ei n’ar fi 
membri unei corporațiuni provinciale bise
ricesc! independente și esemptă de sub 
ori-ce supremație bisericescă din patrie, 
seu din afară.

Toți dau espresiune acelei convin
geri, eă deja și faptul participării la con
gresul pregătitor al organisațiunii autono- 
mice, fiind-că acolo numai ținerea în evi
dență strictă a organisațiunii bisericii ro- 
inano-catolice a fost accentuată, deja cu
prinde în sine abdicerea tacită de dreptu
rile și privilegiile autonome ale Provin
ciei ndstre bisericesc! gr. cat. Toți amin
tesc trecutul bisericii ndstre, cu deosebire 
accentuând împrejurarea, că st. Unire dela 
an. 1698 și 1700 a enunțat numai unita
tea credinții și supunerea canonică față de 
Roma, susținând și mai departe desăvârșita 
independență a bisericii române gr. cat. 
față cu biserica soră catolică de rit latin 
din patrie și dreptul de a-și păstra ne
schimbată organisația canonică, ritualul, re
gulamentele disciplinari, limba liturgică și 
instituțiunile ei particulari. Mai accentueză 
și aceea, că de câte-orî mai marii bisericii 
catolice de rit latin din patrieg au voit să 
eserciteze o influință contrară organisației 
bisericii ndstre greco-catolice, amestecul 
acesta a avut ca urmare tot-deuna o adâncă 
sguduire a bisericii acesteia din urmă spre 
nu puțina daună a catolicismului. Toți își 

revocă în memorie celea întâmplate cu 
ocasiunea congreselor autonomice ținute 
în anii 1869—1871 când diecesele Provin
ciei ndstre bisericesc!, seu n’au ales re- 
presentanți pentru acelea congrese, seu 
cei aleși la congres n’au luat parte, seu 
în sfârșit, cei cari au luat parte au protes
tat contra contopirii organisației autono
mice a Provinciei ndstre bisericesc! în or
ganisația autonomiei regnicolare catolice. 
In chipul acesta s’a format un curent ire- 
sistibil contra participării la alegerile rân
duite de Eminența Ta. Față de acest cu
rent, ce era să facă episcopii Provinciei 
ndstre metropolitane?

Decă ar fi hotărît conscrierea alegă
torilor și alegerile, ar fi întâmpinat din 
partea credincioșilor o resistență neînvin- 
cibilă și ar fi dat ansă la o nemulțumire 
generală, a cărei urmări desastruose nici nu 
se puteau prevedă ; și în urmă autoritatea 
lor episcopescă ar fi suferit o știrbire ire
parabilă.

II. De altă parte în preoțimea și cre
dincioșii Provinciei ndstre bisericesc! s’a 
putut observa și un alt curent, tot așa de 
puternic, care ține într’acolo, ca în vede
rea schimbării esențiale a împrejurărilor 
pentru afacerile esterne bisericesc! și mem
brii Provinciei ndstre, adunendu-se în un 
congres separat, să se organiseze inde
pendent și în consonanță cu postulatele 
de drept public bisericesc și să-și alcătu- 
escă o corporațiune autonomică provin
cială. Nisuința acesta de alt-cum nu e 
nouă, ci din potrivă chiar așa e de veche 
ca și mișcarea autonomică a catolicilor de 
rit latin din patrie. Preoțimea și poporul 
nostru, începând divanul 1850, în diferite 
rânduri a dat espresiune dorinței acesteia 
atât în sinddele diecesane, cât și cu pri- 
legiul altor adunări și consfătuiri. Acestui 
curent nu i-a putut sta în potrivă Ioan 
Vancea, fericitul metropolit de Alba-lulia 
și Făgăraș, ci în mai multe memorande, 
și mai ales în representative de dtto 7 
Septemvrie 1869. Nr. 1716, de 1 Maiu 1870 
Nr, 25/pres. în cea de dtto 14 Septemvrie 
1870 Nr. 1846 și de dto 4 Martie 1871 
Nr. 598, a rugat înaltul guvern să esope- 
reze dela Majestatea Sa regescă apostolică 
concesiunea, ca provincia bisericescă gr. 
cat. de Alba Iulia și Făgăraș să se potă 
aduna în un congres provincial bisericesc 
deosebit, în care să-și organiseze autono
mia. Aceste rugări pănă adi au rămas ne- 
resolvite, ceea-ce dă nouă motive acelora, 
car! la nici un cas nu vreau să ia parte 
la congresul organisator, ce se va con- 
chema de Eminența Ta. Preoțimea și po
porul Provinciei ndstre bisericesc! își ba- 
seză dorința ferbinte, de a i-se concede 
convocarea unui congres pentru organisa- 
rea autonomiei sale, nu numai pe aceea, 
că acestă provincie e esclusiv indepen
dentă de biserica catolică de rit latin, pe 
cum s’a dovedit mai sus, ci și pe motivele 
următdre:

1) §. 14 din articolul de lege XLIII 
—1868, asigură și bisericii catolice de rit 
grecesc acea independență și libertate 
autonomică, cu care sunt învestite și ce
lelalte confesiuni recepte din patrie.

, 2) Deși Românii gr. cat. în privința 
credinții și a subordinațiunii la sfântul 
Scaun apostolic al Romei sunt identici cu 
compatrioții bisericei catolice de rit latin, 
totuși se deosibesc de ei prin organisa- 
țiunea internă bisericescă, basată pe ca- 
none, relațiunile lor de avere bisericescă, 
țînta misiunei lor, ritul, disciplina, relațiu
nile de drept canonic, limba liturgică, da
tinile și alte particularități, pe cari cei de 
rit latin în unele cașuri obveniente, nici 
nu le-ar pute pricepe și nici nu le-ar pute 
cumpăni în de-ajuns.

împrejurarea acesta la totă întâm
plarea pretinde, ca Provincia bisericescă 
gr. cat. de Alba-lulia și F'ăgăraș și în 
afacerile bisericesc! să fie investită cu o 
organisare autonomică de sine stătătore 
și independentă de organisația autonomică 
a bisericei catolice de rit latin.

3) Legătura unității de credință din
tre credincioșii noștri cu catolicii de rit 
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latin, nu pdte forma piedecă privitor la 
organisarea autonomică independentă a 
Provinciei nostre gr. cat., căci doră de 
acestea și în alte locuri se pot vede chiar 
în cașuri analdge. Așa de es. Serbii neu
niți de rit grecesc și Românii au organi- 
sația lor autonomică separată și indepen
dentă după Provincii bisericesci, deși cre
dința și afacerile lor de caracter estern 
bisericesc sunt tot aceleași și aparțin ace
luiași stat.

4) E o acsiomă în general primită, 
că autonomia nu pdte ave alt scop final, 
decât întărirea și reînflorirea catolicismu
lui la noi în patrie. Și stând lucrul astfel, 
catolicismul numai așa va ave viitor în
tre Români, decă Provinciei nostre biseri
cesci i-se va da o organisație autonomică 
independentă, ca astfel autonomia Româ
nilor neuniți să nu potă forma obiectul 
dorințelor greco-catolicilor și să nu potă 
fi în manile neuniților armă potrivită, prin 
care se potă combate unirea bisericescă.

5) Organisația autonomă și separată 
a bisericilor catolice de rit latin și gre
cesc n’ar împiedeca pe credincioșii acestor 
două biserici surori, ca în butul împreju
rărilor vitrege de-acuin, desvoltându-se 
fie-care în cercul propriu de activitate, să 
lucre și pe viitor umăr la timer pentru 
prosperarea catolicismului în patria ndstră.

III. Din celea espuse binevoiți a lua 
cunoștință Eminenția Vostră, despre punc
tul de vedere, pe care s’au pus preoțimea 
și credincioșii Provinciei bisericesci gr.-cat. 
de Alba-Iulia și Făgăraș în cestiunea au
tonomiei. Nu ne îndoim, că Eminența 
Vostră, ca următorul antecesorului de 
gloriosă amintire Leopold Kollonich, car
dinal Archiepiscop de Strigon și Primate, 
care are merite neperitore pentru unirea 
bisericescă a Românilor, cu aceeași bună
voință veți îmbrățișa Biserica nostră. Drept 
aceea în vederea binelui obștesc al cato
licismului precum și în considerarea da- 
torințelor ndstre grele, ce ni-s’au învestit 
din partea sfântului Scaun Apostolic al 
Romei prin misiunea ndstră de Archierei 
de-a îngriji biserica nouă încredințată, der 
cu deosebire în interesul înfloririi viitdre 
a sf. uniri în sînul poporului român, cu 
adâncă stimă rugăm pe Eminența Ta să 
te înduri a-ți pune în cumpănă totă in- 
fluința hotărîtore, de care dispui în pute
rea înaltului oficiu ce ocupi, ca posiția de 
drept public a Provinciei nostre bisericesci 
gr. cat. să rămână respectată tot-deuna și 
de cătră toți; tot-odată să întrevii la înal
tul guvern și la gloriosul nostru domni
tori, la Majestatea Sa regescă și Aposto
lică, ca să i-se concedă și Provinciei nos- 
tre bisericesci convocarea unui Congres 
organisator, care ar ave de obiect organi
sarea separată a Provinciei nostre biseri
cesc! de cătră autonomia bisericii de rit 
latin din Ungaria.

După cari, recomandat înaltelor fa
voruri cu adencă și distinsă stimă, am ră
mas al Eminenței Tale plecat serv.

Din încredințarea conferenței Epis
copatului Provinciei bisericei gr. cat. de 
Alba-Iulia și Făgăraș, tinută în Blasiu, la 
22 Iunie 1897.Mortea lui Coloman Tisza.

Coloman Tisza a murit Duminecă 
dimineța la drele 7 și 5 m. C’o săptămână 
înainte astma l’a pus în pat. Tdmna tre
cută el suferi de influență și pneumonie, 
care i-a sdruncinat ' total organismul. 
Agonia se începti deja Vineri și medicii 
declarară, că nu mai pdte fi mântuit. Era 
chinuit de convulsiuni de tuse, cari în tot 
momentul puteau să-i ia vieța.

. Majestatea Sa monarchul fiind în- 
cunosciințat despre mortea lui Coloman 
Tisza, a adresat fiiului acestuia, contele 
Stefan Tisza, următorea telegramă de con- 
dolență:

„Adenc mișcat am primit scirea des
pre mdrtea tatălului d-tale și împărtășesc 
din adâncul inimei doliul familiei și al 
țării. In fericitul bărbat de stat am pier
dut pe cel mai agreat credincios al meu, 
a cărui memorie o void păstra cu pietate 
recunoscătdre totdeuna și dincolo de mor
mânt. — Francisc Iosif“.

Ministru-președinte Coloman Szell s’a 
dus Duminecă dimineța la familia dece
datului, esprimând condolențe în numele 
său și al guvernului și propunând familiei, 
ca serviciul funebru să se facă într’unul 
din edificiile publice și catafalcul se fie 
ridicat la Academie seu în Museul Națio
nal din Budapesta. Familia a întâmpinat cu 
mulțămită propunerea, însă și-a reservat, 
ca serviciul funebru se se facă totuși la 

casa mortuară, fără de nici o pompă. Ca
tafalcul fu ridicat eri în palatul-Degenfeld 
din strada Sandor nr. 14. Mortul fii așe- 
dat într’un cosciug în stil grec.

Eri la cameră unicul obiect a fost 
manifestarea doliului pentru Coloman 
Tisza. Președintele, contele Apponyi vor
bind despre meritele politice ale defunc
tului bărbat de stat declară, căapreciarea 
politică a lui Tisza nu se pdte face încă 
în acest moment fără preocupare. Trăsă
tura principală a individualității lui, dise 
Apponyi, era iubirea înfocată, chiar esal- 
tată pentru maghiarism. Ministru-președinte 
Szell luând cuvântul spune, că de patru 
decenii Tisza a luat parte la tote eveni
mentele, cari au creat acestă epocă; el 
își iubia rassa Sa mai pe sus de tote.

Afli la 3 ore d. a. se face serviciul 
funebru. Discursul de adio îl va pronunța 
Dr. Albert Berzeviczy. După-ce publicul 
se va îraprăscia, cosciugul va fi pornit la 
10 bre sera via Oradea-mare la Geszt, 
litatea unde s’a născut decedatul și unde 
îl vor însoți numai membrii familiei. Un 
alt tren va duce pe membrii guvernului 
și diferitele delegațiuni. înmormântarea se 
va face mâne, Miercuri, în Geszt. La mor
mânt va ține un discurs funebru Bela 
Tallian, vice-președintele camerei un
gare. Majestatea Sa va fi representat la 
înmormântare prin mareșalul de curte con
tele Ludovic Apponyi; din partea guver
nului vor fi de față ministrul de honvedi 
br. G. Fejervary, ministrul de agricultură 
Daranyi și ministrul croat Ervin Ceh.

$

Din vieța Oui Coloman Tisza.

Coloman Tisza s’a născut în Decem
vrie 1830 în Geszt. A fost al doilea fiiu al 
lui Ludovic Tisza. Unul din strămoșii săi 
locuia odinidră în Gurghiu (Ardeal). George 
Tisza, fiul acestuia, și-a câștigat avere în 
Ardeal și urmașul lui Tisza Laszlo, care 
locuia în Szitas-Keresztur (scaunul Odor- 
heiului) s’a strămutat la Geszt, corn. Bihor 
pe la mijlocul secolului 18. De atunci 
Tiszaiștii locuesc în Bihor. Tisza Laszlo 
a fost strămoșul defunctului Coloman Tisza.

Evenimentele anului 1848 l’au aflat 
pe Coloman Tisza funcționar în ministe
rial de interne. Curând însă s’a înrolat și 
el în garda națională și a luat parte la 
mici lupte în manevrarea spre Viena. După 
catastrofa dela Vilagoș s’a dus la studiu 
în Berlin, de unde s’a reîntors acasă, trăind 
în viăța rustică din Geszt.

Ocasie de a păși pe terenul public 
politic i-s’a dat la 1859 în cestiunea auto
nomiei protestante, care era considerată 
ca cestiune eminamente politică. Tisza 
întră atunci în oposiția cea mai estremă 
față cu Curtea din Viena, căreia i-se atri
buia intenția de cassare a autonomiei pro
testante. Tot pe atunci s’a căsătorit cu 
contesa Elena Degenfeld-Schomburg, din 
care căsătorie a avut 3 fii și o fiică.

In dietă a întrat pentru prima oră 
la 1861 ca alesul unui cerc din Dobrițin. 
El făcea parte din grupul, care pretindea, 
că față de constituția octroiată atunci 
„representanții națiunei" să declare scurt 
și hotărît, că nefiind constituție ungară 
„representanții națiunei" nu sunt în posi
ția de a săvîrși lucrare constituțională, er 
decă totuși se pretinde dela ei așa-ceva, 
altă modalitate nu esistă, decât restabili
rea constituției ungare.

Dela 1861—1865, sub provisoriu, s’a 
retras dela afacerile publice și scriea 
articole despre parlamentarism și des
pre autonomia comitatelor, vrând să do- 
vedescă, că aceste două — ciuntite și 
schilăvite mai târdiu tot de el — încap 
forte bine lângă olaltă.

In 1865 fu ales erăși deputat, căci se 
convocase dieta. A fost trimis în dietă de 
cătră alegătorii unui cerc din Dobrițin. 
Dimpreună cu,Coloman Ghiczy formă par
tidul așa numitei „stânge de mijloc" al 
cărei conducător era el. La 1868 se făcu 
scisiune în partidul „stângei de mijloc" 
din causa întrărei în delegațiuni. Separa- 
țiunea s’a discutat într’o adunare ținută la 
17 Martie 1868 în Oradea, la care, pre
cum se afirmă, luară parte și câțl-va Ro

mâni bihoreni. In acesta adunare se for
mulă un program politic, așa numit punc
tele bihorene. Programul acesta era în cele 
mai multe privințe un pium desiderium, 
și însuși Tisza își acăță punctele sale în 
cuiu, ca mai târdiu să potă întră în gu
vern.

Mărturisând principiul, că Ungaria 
este independentă, liberă și nesupusă nici 
unei țări, nici unei națiuni, lucră din tdte 
puterile, ca să se desființeze tdte legile și 
măsurile contrare acestei independențe: să 
se desființeze delegațiunile, ministerial co
mun, să se înființeze armată națională ma
ghiară, finance independente maghiare, co- 
merciu liber și diplomația să recunoscă 
independența Ungariei.

La anul 1874 Coloman Ghiczy îl pă- 
răsesce și întră în guvern, er Tisza rămâne 
singur conducătorul partidului. In Faur 
1875 demisioneză cabinetul Bitto, se face 
fusiunea partidului lui Deak cu cel al 
„stângei de mijloc" și se formeză „parti
dul liberal unit" pe basa dreptului public 
din 1867. Noul cabinet îl formă Wenk- 
heim în care întră și ’Tisza, ăr în 2 De
cemvrie 1875 ajunge însuși Tisza ministru- 
președinte, post în care rămâne timp de 
15 ani, stăpânind în mod arbitrar și des
potic.

Dela 1875 și pănă la cădere, Coloman 
Tisza a fost stăpân absolut în guvern și 
partid. „Generalul" — căci așa îl numiau 
— era încunjurat de ceta slugarnică a 
mamelucilor, cari în drba supunere nu 
aveau margini. Ministeriului său i-se dădu 
numele de mut, fiind-că nici un ministru 
nu putea dice o vorbă, fără de permisiu
nea „generalului". In. consiliile de miniș
tri ani de țlile nu se spunea o vorbă de 
critică seu opunere. Tisza făcea propune
rile și colegii săi din cabinet aveau sim
plul rol de a da din cap aprobător. Așa 
în cabinet, așa și în partid. Ori-ce inde
pendență a dispărut din acest partid. Față 
cu volnicia „generalului" și față cu voința 
lui, toți erau pitici și incapabil. Setea de 
putere și vanitatea au făcut să se lege 
de fotoliul ministerial timp de 15 ani cu 
mâni cu picidre.

Sub regimul său, la 1886, isbucniră 
mari turburări din causă că generalul 
Ianszky cu oficerii armatei comune au în
cununat mormântul generalului Hentzi, 
apărătorul cetății Buda în 1848. In 1889 
isbucniră turburări tot așa de mari din 
causa înăsprirei serviciului în armata co
mună. Sub el s’au adus un șir întreg de 
legi asupritore și cu ascuțiș îndreptat în 
contra naționalităților. Fătul lui este și 
instituția virilisrnului, el a reformat și ca
mera magnaților, el a introdus comisiunile 
administrative.

La 1890 a căjut dela guvern, der 
pănă după căderea lui Banffy a rămas 
totuși cel mai puternic membru al parti
dului liberal și diriguitorul lui. A fost 
maestru în rabulistică și sciea să ticluescă 
frase. A fost mai mult omul compromi
surilor, decât al principiilor, și era de pă
rere, că în politică trebue să fi îndrăsneț, 
der un temerar, înțelept și prevedător și 
precaut, ca să nu pierd! ceea-ce n’ai voit 
a periclita.

Din străinătate.
înarmările Bulgariei. „ Cronica* 

din Bucuresci află, că în gara Severin s’au 
oprit 18 tunuri cu tir repede, pe cari fa
brica Creuzot le trimesese în Bulgaria, de- 
clarându-le de mașini.. Șeful stației cons
tatând însă, că sunt tunuri, le-a oprit pănă 
va primi instrucții din Bucuresci. Artileria 
bulgară se înarmeză așa-der cu cele mai 
perfecționate tunuri Creuzot cu tir repede. 
Comanda Bulgariei este de 64 asemenea 
tunuri.

Politica esternă a Fraudei. Se
natul frances a votat budgetul ministeriului 
deesterne. Cujacestă ocasie ministrul de es- 
terne Delcasse a spus, că relațiunile Fran- 
ciei cu statele străine sunt bune și că în-j 
tre Francia și Italia esistă încredere cor
dială în ce privesce raporturile cu Maroco 

și Tunis. Alianța franco-rusă stă cât se 
pdte mai bine.

Isprăvile lui Sarafoff. „Politische 
Correspondenz" din Viena primesce din 
Sofia scirea, că Sarafoff are încă în par
tea lui majoritatea vechiului comitet ma
cedonean, și că e afară de ori-ce îndoială, 
că Sarafoff a incassat o parte a banilor 
plătiți pentru rescmnpărarea misionarei 
Stone, proiectând acum alte capturări la 
fel. Pănă atunci el teroriseză pe creștinii 
din Macedonia, storcându-le bani. Pe când 
diarele străine spuneau, că el se află în 
Olanda, Sarafoff stătea ascuns la graniță, 
trimițând bande în Macedonia.

Puterile și Macedonia. „Daily 
Chronicle" confirmă scirea, că Anglia, Aus
tria și Rusia au adresat Turciei o notă di
plomatică în care-i declară, că continuarea 
disordinelor din Albania și Macedonia, ar 
da loc la complication!. Turcia a răspuns, 
că situația acesta se datoresce intrigilor 
Bulgariei și a cerut puterilor, ca să^useze 
de influența lor asupra Bulgariei.

Albanesiiși Turcii. „Giornale d'Ita
lia* primesce din Ianina o telegramă, care 
conține amănunte asupra unei lupte din
tre Albanesi și Turci. Joia trecută Alba- 
nesii din Filiates, sătui de vexațiunile va- 
liului, au atacat înarmați Kahimet, ucidend 
cu focuri de pușcă mai mulți gendarmi și 
rănind grav pe comandantul lor. Revol- 
tanții să fi pus mâna pe palat și revolta 
ia din ce în ce proporțiunl tot mai mari. 
S’au espediat ajutore de soldați la Pre- 
veza și Ianina. Se spune, că telegraful a 
fost tăiat și insurgenții au liberat pe pri- 
sonieri. Și orașele Berat, Paramitia, și Val- 
lona amenință de a-se revolta.

Evoluti pudore.
(Glose)

„Dem Recht der Entwicklung ge- 
geiiiiber sind alle Gegner rechtlos?" 

Dr, Kăser.

Foia din Arad nu mai „suflă nici un 
cuvînțel" de un timp încdce pe tema 
„evoluției."

Un mic parantes:
Până acuma scieam, că Românul 

suflă în* foc, suflă în cimpoi, în trîmbiță, 
în fluer, în păsat etc. și când verbul „a 
sufla" se întrebuințeză cu obiect drept, 
acest obiect nu pdte să fie altul — să 
iertați — decât... nasul.

Foia din Arad ni-a îmbogățit frase- 
ologia cu o locuțiune nouă: „a nu sufla 
ceva", în loc de „a tăce chitic".

I-o lăsăm să fie a ei, cu „evoluție" 
cu tot.

*:fs *
„Evoluția" nu se deosebesce de „re

voluție", decât prin o consonantă lichidă, 
în dicționar.

în sociologia modernă a Marxiștilor, 
pdte nici atâta deosebire nu este.

Etă ce cetim în protocolul congre
sului socialist din Wyden la pag. 16:

„Ceea-ce privesce „evoluția pacinică* 
și „calea legală", aceste noțiuni nici-odată 
n’au fost considerate de întreg partidul 
altfel, decât așa, că prin acesta partidul 
își esprimă intențiunea de a ajunge la 
ținta sa pe căi pacinice și legale, întru 
cât acesta depinde de la voința lui și că 
decă acăsta nu va fi posibil, nu va fi de 
vină partidul, ci dușmanii lui, cari au îm- 
pedecat „evoluția reformatorică".

** *
„Evoluția" sociologică a fost trecută 

din domeniul vieții naționale la fel de fel 
de cameleonade individuale. Ea a fost 
invocată pentru a justifica ori-ce apostasie 
de la principii, ori cari ar fi fost ele.

Nu esistă pentru mine principii mai 
detestabile, decât cele social-demoratice, 
așa cum le-a formulat Marx, Engelsetcomp. 
Nicăirî nu este conglomerată atâta min
ciună și perfidie jidovescă, pentru Induce
rea în erdre a masselor, în multe privințe 
în adevăr nedreptățite, decât în scrierile 
acelor corifei socialiști (V. Marx ,.„Das 
Kapital.", Engels „Herrn Dtihrings Umwăl- 
zung der Wissenschaft", „Ursprung der 
Familie" etc.)
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Cu tote acestea, când văd pe un 
aderent sincer al acelor principii, pe un 
om năpăstuit, care îșl spereză mântuirea 
din realisarea principiilor codificate de 
numiții corifei — îl stimez și respectez, 
pentru sinceritatea sa, deși, se înțelege, 
trebuie să-l compătimesc în același timp, 
pentru rătăcirea sa.

Nici odată nu voiu putea însă respecta 
pe un „politician44 ridicat pe umerii mas- 
selor, care aplicând evoluțiunea la scumpa 
sa personă, părăsesce principiile codificate 
.și lucreză de conivență cu adversarii săi.

Spectacolul acesta l’am vădut în 
timpul din urmă în Franța, unde corifeul 
socialist Millerand (după mamă altfel jidov), 
a întrat în cabinetul burghez republican. 
Un alt matador socialist Jaurăs a aplau
dat pe companionul seu, căci era de pă
rere, că socialiștii intrând pe nesimțite în 
cabinet, în basa „evoluțiunei", vor pune 
încetul cu încetul mâna pe stăpânire.

Săptămânile trecute însă, congresul 
socialiștilor francezi, ținut la Tours, a 
-desaprobat felul acesta de „evoluțiune44 
și a adus o resoluțiune prohibitivă pentru 
viitor în privința acesta.*)

** *
Nimic n’a fost mai ridicul de exem

plu, decât miseriile imaginare iscodite de 
nisce doctrinari socialiști din România, pe 
socotela unor pretinși proletari din acea 
țera. Vr'o două decenii au țipat și scris pe 
tema asta. In fine s’au molcomit și pără
sind marea furtunosă a „agitațiilor socia
liste14 au debarcat și ei în portul unui 
partid istoric, punând în practică „evoluția44.

* îfî î£

Or fi potrivite, n’or fi potrivite esem- 
plele și analogiile citate de mine, nu sciu. 
Un lucru însă sciu cu siguranță, că la noi 
nu există teren de exploatat cu lozinca 
„evoluțiunii".

De aceea, când văd pe câte unul 
ridicând glasul și căutând a ne asurdi cu 
vorbe exotice și fără înțeles, îmi vin în 
minte cuvintele lui Budai Deleanu:

Aii dor, ca sfi te punem pe tine
Vodă, seu ddr Ban, sdu cevașl altâ?

Er tu la denșii cu sprîncenă înaltă., 
Căutâud în jos să scuipi departe, 
Uitâudu-țl de opincele sparte?

(Țigauiada)
** *

Despre evoluție mai avem însă multe 
<de dis.

OnițăSOIRILE DILE1.
— 12 2,5) Martie.

înmormântarea metropolitnlui Ar- 
cadie Ciupercovici. Sâmbătă dimineța— 
scrie „Deșteptarea" din Cernăuți, a înce
put actul funebra], după săvîrșirea sf-tei 
liturgii, cu panachida mare în jurul cata
falcului ridicat în biserica catedrală. Ac
tele religiose au fost celebrate de P. S. 
Sa episcopul Repta, cu asistența archi- 
mandriților mitroforl Galinescu și Gozub 
și un șir de aprdpe 35 preoți și 4 diaconi. 
Discursul funebral în limba română a fost 
rostit de cătră predicatorul catedral d-1 
Dr. O. Popescul, relevându-se pierderea 
•capului bisericesc, în cuvinte de pietate. 
Cântările în decursul liturgiei au fost es- 
■cutate de corul „Armoniei". In decursul 
■săvîrșirei liturgiei au sosit în biserica ca
tedrală representanții diregetorilor din 
•Cernăuți: presidentul țării bar. Bourguig- 
non însoțit de un număr mare de repre- 
sentanți ai oficielor subordinate cum sunt 
guvernul, direcția financelor; mareșalul 
țării 1. Lupul cu membrii din comitetul 
țării baron N. Mustatza, cons. J. Onciul 
și Dr. Stocki și cu funcționarii comitetului 
țării; Consulii Kogălniceanu și Pantschu- 
lidschew; din partea armatei corporativ 
•corpurile ofițeresc! a infanteriei, cavale-

- •) „Le congres a decide qu’â l’avenir, et
■sous peine d’exoommunication majeure, il serait 
tformellemout interdit â un socialiste d’etre mi- 
inistre".

„Figaro" 15 Martie. 

riei și miliției teritoriale, în frunte cu co- 
lonelul-brigadier; representanța capitalei 
bar. Kochanowski, Dr. Reiss și mai mulți 
consilieri comunali; representanța corpului 
judecătoresc; representanții corpurilor di
dactice etc. etc. și o mulțime de lume 
străină. Dintre notabilitățile române și pa
tronii bisericesc! bar. V. Stârcea, bar. E. 
Hornvuzaclvi, propr. mare L. cav. de Va- 
silco prop, mare Botușan, V. cav. de 
Pruncul, A. Kraigher 1. cav. de Tabor  a\ 
poporațiunea rurală nu a trimis aprope 
nici o representanță, vre-o 20 poporeni 
din districtele rutene, și nici măcar din 
suburbiile Cernăuțului nu a apărut popo- 
rațiune de credincioși în număr în cât-va 
remarcabil. înmormântarea a avut aspec
tul dureros a abstinenței fiilor bisericei 
dela ultima onore, ce se dă unui om. In 
schimb însă s’a observat răsfățarea oficia
lității în tdtă splendorea ei de uniforme. 
La capela din cimitir s’a săvârșit pana
chida mică și s’a ținut de cătră predica
torul catedral, d-1 protopresbiter-staurofor 
I. Procopovici. discursul funebral în limba 
slavă. In tot decursul cortegiului lung și 
pompos a domnit o ordine esemplară, 
pentru care se constituise un comitet sub 
conducerea espertă a d-lui I. Dimitrevici, 
inspectorul palatului archiepiscopal. In ca
pela archiepiscopilor din cimitir a fost de
pusă racla defunctului mitropolit alăturea 
cu antecesorii săi, tot-odată și cununele 
multe — vre-o trei-clec! la număr, — în
tre cari locul prim, pusă purure în frun
tea raclei, era cununa regimentului 41 de 
infanterie. Actul funebral s’a terminat pe 
la U/2 ore din <ji.

Fișpan în Solnoc-Dobâca va fi nu
mit, precum se svonesce, baronul Peilitzsch 
Artur, deputatul, care vorbise mai deunădl 
cu multă ocară la adresa Românilor. Un 
alt svon susține, că nu Feilitzsch, ci ba
ronul dela Surduc, Samuil Iosika ar fi 
candidatul cel mai serios pentru acest 
post.

Escursiune la Roma. Ni-se scrie 
din Clușiu: In 21 Martie sera au plecat 
sub conducerea d-lui prof. univ. Dr. loan 
Csengeri 9 studenți în filosofie în es
cursiune, spre a studia operele de artă din 
museele din Roma, Neăpol, Pompeji. Intre 
escursioniști sunt și 2 Români (Aug. Ca- 
liani și Vas. Bichigean, stud. fii. a IV). Că
lătoria e: Budapesta-Fiume-Ancona-Roma. 
Statul a oferit fie-căruia dintre călători 
ajutor de 80 fi. Reîntărcerea va fi prin 
6—8 Aprilie44.

Furt cu spargere. Sâmbătă spre 
Duminecă năptea s’a săvîrșit un furt cu 
spargere la locuința lui Jakab Mihaly, 
strada Villei de sus din localitate. Făp
tuitorul a spart ușa odăii din parter și a 
furat 356 cor. bani și juvaeruri în preț 
de 804 cor. La fața locului s’a găsit o 
baionetă militară cu inscripția R. 50 nr. 
1526. Făcându-se imediat cercetare s’a 
aflat, că făptuitorul este loan Kobori sol
dat în regim. 50 din localitate. Cerceta
rea continuă.

Populația bulgară din Sistova, 
lângă Castoria, a sărbătorit sosirea unei 
bande armate de 30 Bulgari. Trupele tur- 
cesci au întrevenit și au asediat .Sistova. 
S’a născut o luptă crâncenă. O învăță- 
tore bulgară trăgând focuri de revolver 
în soldați, a fost ucisă. Un mare număr 
de arestați au fost transportați . la Mo
nas tir.

Cine vrâ se fie ofițer ? Cu începutul 
anului școlar 1902/1903 (21 Sept) se vor 
primi în cursul I a școlei de cădeți ces. și 
reg. de infanterie din Sibiiu 40 aspiranți,, 
respective, în urma unei depărtări, unii și 
în cursul II și III. Pentru primirea îh 
cursul I se recere absolvarea de 4 clase 
a unei școli reale, gimn. seu a clasei a 
IV a unei școli civile unguresc!. Taxa de 
întreținere e conformă condițiunei părin
ților 300, 160, 24 cor. pe un am. Celelalte 
condițiuni și determinări despre concip-ia- 
rea petițiunilor se cuprind în „C'ondiițiunile 
de primire la intrarea în șcălele de cădeți 
ces. și reg.44 (Se pote procura la cea mai I 
proximă școlă de cădeți — seu în limba.1 

română la „Tipografia" societate pe ac
țiuni în Sibiiu — pentru prețul de 40 bani 
și porto postai). Petițiunile de primire 
sunt a-se trimite cel mult pănă în 15 Au
gust 1902, der nici la un cas înainte de 
primirea testimoniului școlar anual 1901 — 
1902.

Rectificare. In titlul primului entre- 
filet din numărul nostru de ieri este a-se 
ceti metropolitul în loc de episcopul 
Mețianu.

„Narciss", tragedia .acesta bine cu
noscută, de „Brachfogel s’a representat 
aseră în teatrul german de aici cu mult 
succes, jucând rolul lui Narciss distinsul 
actor dela teatrul curții din Viena Albert 
Heine, care a venit aici ca ospe pe câ- 
te-va dve. Piesa conține: picante scene de 
pe vremile lui Ludovic al XV și a cur- 
tesanei sale marquisa de Pompadour, cari 
țin pe ascultători încordați dela început 
pănă,la sfîrșit. Rolul greu și iritant a lui 
Narciss Râmeau, bărbatul părăsit al fru- 
mosei curtesane, e plin de efect pe care 
jocul eminentului artist Heine nu numai 
că l’a dobândit pe deplin, der putem dice 
l’a ridicat la rară strălucire. Satira despe
ratului, , der agerului și pătrunzătorului 
Narciss asupra lumei ușore și depravate 
din împrejurul lui, a sciut’o poanta d-1 
Heine cu multă artă fiind susținut cu 
multă bravură de d-na Lola Bauer ca 
Pompadour, precum și de d-1 Mauth ca 
Marquis Silhuet și d-ra Else Fory ca de 
raoiselle Quinaullt. Mâne se va represent» 
comedia „Flachsmann als Erzieher44 de 
Ernst cu concursul numitului actor dela 
teatrul curții din Viena.

Afacerea spionagiului din Varșovia.

Deși pressei rusesc! îi este strict in- 
terdis de a vorbi despre afacerea de spio- 
nagiu din Varșovia, cu tote. acestea afa
cerea ține încordată atențiunea tuturor 
cercurilor societăței din Rusia. In Peters
burg mai cu semă, ea formeză obiectul de 
conversațiune.

Colonelul Grimm se află în Peters
burg, internat în fortăreța Sf. Petru și 
Paul. îndată după arestarea sa în Varșo
via, el a fost adus la Petersburg în urma 
ordinului telegrafic al ministrului de răs- 
boiu, generalul Kuropatkin. Se pare că 
autoritatea militară din Varșovia, îndată 
după descoperirea adevărului, a voit să 
esecute pe colonelul Grimrn. După cum 
se asigură, îndată după arestarea sa, s’a în
trunit în Varșovia un tribunal militar, care 
făcu colonelului un scurt interogatoriu și 
îndată l’a condamnat la mdrte prin împuș
care. Sentința acesta nu putea fi esecu- 
tată fără consimțământul Țarului și de 
aceea ministrul de răsboitl a trebuit să 
fie însciințat pe cale erarhică despre a- 
câstă sentință și rugat să ceră sancțiunea 
Tarului.J

In loc de sancțiunea Țarului sosi or
dinul ministrului de răsboiil, ca colonelul 
Grimm să fie adus la Petersburg sub o 
escortă sigură.

Din interogatorul, care s’a luat acu- 
sâtului în presența ministrului de răsboiu 
și 'a șefului marelui stat-major al armatei, 
au eșit la ivălă destăinuiri cari arată, că 
imediata împușcare a lui Grimm ar fi fost 
f'ărte mult dorită de câte-va persone din 
Varșovia.. Colonelul Grimm a făcut deposi
tion! în cari se ridică cele mai grave acuse 
în contra mai multor generali.

Se dice, că pedepsa colonelului Grimrn 
a fost schimbată la închisdre celulară per
petuă. Pedepsa acesta s’a dat, fiind-că tră
darea n’a fost săvîrșită în timp de res- 
boiu, ci în timp- de pace. Diarele din Cra
covia dau soirea, că colonelul Grimrn primea 
dela guvernul german o lefă fixă anuală 
de I2;.000> de mărci.. Serviciile extra-ordi- 
nare îi erau plătite' separat.

Rusia, imitând' esemplul statului-ma- 
j;'or franees,. adoptase- obiceiul de a face 
să se elaboreze- planuri falșe de raobili- 
sare; cari eraui comunicate agențilo-r streini 
de ofițerii1 atașați la serviciul de co-ntra- 
spionagiu.- Colonelul Grimrn avea tocmai 
aeestă însărcinare-. Inse elr în. loc de a 

comunica agenților streini planurile false, 
le comunica pe cele autentice.

„Gazeta Narodova“ din Lemberg află, 
că dela arestarea colonelului Grimrn, tote 
societățile, cluburile și însoțirile literare 
și comerciale germane din Rusia sunt puse 
sub control riguros. Colonelul Grimm, a 
fost arestat în 15 Martie. El și-a recunos
cut crima.

(Convocare.
Societatea de lectură a Sodalilor ro

mâni din Brașov „Luminau își va ține 
adunarea generală Duminecă în 17 Martie 
v. 1902 la 2’/2 dre p. m. în localul ei, cu 
următărea. ordine de di:

1) Raportele Comitetului despre ges
tiunea anului espirat. 2) Eventuala între
gire a comitetului. 3) Propuneri.

Domnii membrii ai societății sunt in
vitați și pe acăstă cale a participa în nu
măr cât mai mare.

Brașov, la 3 Martie v. 1902.
Arseniu Vlaicu, Nicolae Ardeleana,

președinte. secretar.

Literatură.
A apărut fascicolul XXVI din „JSn- 

ciclopeclia Română,“ publicată din în
sărcinarea și sub auspiciile „Asociațiunii 
pentru literatura română și cultura popo
rului român", de Dr. G. Diaconovich, prim- 
secretarul Asociațiunii. Fascicolul din urmă, 
publicat după un interval scurt de abia 
câte-va săptămâni, cuprinde circa 2000 
articole, și anume restul din lit. O și o 
mare parte a literei P.

Din cuprinsul bogat al acestui fasci
col remarcăm următărele articole, și anume: 
biografii românesc!: Orleanu, Oros, Otete- 
lișanu, Pallade, Pann, Pantazzi, Panțu, 
Panu, Papfalvi, Papiniu, Papiu, Papp, Para, 
Părăianu, Paraschivescu, Partenie episco
pul, Pașca, Pascal, Pascali, Pașcan, Pascu, 
Păun, Pavel, Pelimon, Petrașcu, Petrescu, 
Petri, etc. Fascicolul este cu deosebire 
bogat în articole de interes bisericesc, 
între cari amintim în primul loc „Orto
doxa, biserica44 (de Dr. II. Pușcariu, C. 
Auner și alții). în materie de istorie și 
geografie, remarcăm un număr mai mare 
de articole de Dd. Dr. D. Onciul (Panno
nia, Pecenegii, etc.) și S. Floru (Ovreii), 
col. Iannescu, etc. Din ramul literaturei 
amintim mai multe articole de Dd. Mih. 
Străjan, Tiktin (limba și literatura Ovre
ilor), iar sciințele naturale sunt represen- 
tate prin o lungă serie de articole din 
botanică (de Panțu, Radian, Procopianu), 
zoologie (de Moisil, Pop, Voitești, etc.), 
mineralogie (de L. Mrazek, Murgoci) și 
geologie (de Popovici-Hatzeg). în ramul 
sciinților iuridice găsim numerăse articole 
de Dd. Scriban și Voinescu, iar în al celor 
economice de D. Ideru și alții. Ou deose
bită libertate a dat redacțiunea și de 
astădată un loc mai mare articolelor de 
igienă, atât de importante pentru poporul 
nostru și lucrate cu mare îngrijire de Dr. 
I. Felix (Pânea, Parasit, Pasteur, Păstramă, 
Pelagra, Pesce sărat, etc.), și tot astfel și 
art. din medicina veterinară, scrise de D. 
Fortună (Pesta bovină și porcină).

Abonamentele se fac la W. Krafft în 
Sibiiu și se primesc numai pentru publi- 
cațiunea întregă. Prețul de prenumerare 
pentru un tom broșurat cor. 20.—, legat 
cor. 23.20 (în România: lei 25.—, resp. 
28.50).ULTIME SCIRi.

BncurescT, 24 Martie. Telegrame 
sosite ac|I dela Neuwied anunță, că 
principesa Maria de Wted, mama Re
ginei României, a încetat din vieță 
ac}I la orele 6 dimineța în etate de 
77 ani. Curtea regală română a luat 
doliu.

Londra, 24 Martie. Din Pretoria 
se telegrafbză, că Schalk- Burger, Reitz, 
Mayer Lucas, Krogh și Vanderwald. 
membrii guvernului transvaalian, au 
sosit acolo din Middelburg, purtând 
cu ei stindard alb. După o convor
bire cu Kitchener, ei au plecat spre 
Kroonstadt.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian JH. Pop,
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Dela Tipografia A. To dor a a
din Gherla — Szamosujvăr,

se pot procura u r mato re Se cart
Preț. Cortine.

Cuvântări pe Dumineci. Tom. I. de renu
mitul orator — în D-nul adormitul — Iustin 
Pepfiu, 48 predici pe 38 Dumineci . 4.40

Cuvântări bisericesc! (acomodate pentru 
orl-ce timp) de I. Papiu, Tom. I. Ed. II. 2.40

Cuvântări bisericesc! la tote sârb, de 
peste an de I. Papiu............................3.—

Cnvântări funebrale si iertăciuni pen
tru diferite cașuri de morte, întoomite de 
I. Papiu...........................................3.—

Cuvântări funebrale si iertăciuni. Din 
autori renumițl, prelucrate de Tit Budu, 
vicar............................................... 2. —

Catechese pentru pruncii școlari de Tit 
Budu, vicar......................................—.80

Cuvinte de aur sâu învățături înțelepte 
date de un părinte fiiului său, din operele 
lui J. H. Campe, trad, de I. Sonea 1.60

Duinnefjeâsca litnrcie a celui dintru 
sfinți părintelui nostru Ioan Chrisostom, 
de ioan Boroș................................. —.50

Mama Sfântului Amrnstin, tradusă de 
Salba..................................................... 2.—

Manual catechetic pentru primii ani școl. 
de Basiliu Rațiu............................ —.80

Predice pentru Duminecile de peste an, 
compuse și elucrate după Catechismul De- 
harbe de Vas. Christe. Tom. II. dela Du- 
min. XI. după Rosalii pănă la Dumin. Va
meșului .................................................1.60

Istoria iconei Pr. C. Verg. Maria dela 
Nicula............................................... —20

Bocete, adecă cântări la morțl, adunate 
de I. Pop Reteganul....................... —.80

Nil me uita. Colecțiune de versuri fune
brale, urmate de iertăciuni, epitafe ș. a. —.50

Omul și lumea, cântări funebrale de 
Aron Boca Velcherianul .... —.16

Albina și leneșul de Aron Boca Vel
cherianul ............................................... —.20

Amintiri din Grecia de Teodor Bule, 
profesor gimn.................................... 1.20

Buchetul. Culegere de cântece, culese 
de 1. P. Reteganul, broșat . . . —.50

Barb Cobzarul. Novelă orig. de Emilia 
Lung....................................................—.20

Cântul în școlii poporala de luliu Pop, 
învăț. Năsăud, Praxă. Teorie. Cânturi —.60

Cartea ilustrată pentru copil și copile. 
Cu 18 ilustrațiunl, de G. Simu . . — /O

Carnetul roșu. O interesantă noveiă ni
hilistă, trad, din germ, de Moșul . —.60

Cartea plugarilor său povestiri econo
mice despre grădinărit, economia câmpului, 
crescerea vitelor și celelalte ramuri ale eco
nomiei de I. Georgescu .... —.50

Codrean, Craiul codrului, de George 
Simu....................................................—.12

Cântărâța. Novelă de Dem. Dan —.30 
Carmen Sylva, Prelegere publică ținută 

prin V. Nicoră, prof. gimn. — Cu portr. 
M. Sale Reginei României. . . . —.20

Chiuituri de carĂ strigă feciorii în joc, 
de P. Reteganul............................ —.56

125 Chiuituri de cari striiră feciorii 
în joc....................................................—.24

Cu vârful penei Scrieri satirico-umoris- 
tice de Anton Popp. I. Monologe. II. Humor 
și satiră. O broșură fărte petrecătore 1.—

Din poveștile lui Esop de Aron Boca 
Velcherianul............................ .... —.16

Din t'ftrntul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusu .... ................... —.60

P'le negre. Versuri de Petrea dela Clu- 
șiîi — cu o prefață de G. Simu. . —.30

Felicitări în poesii și prosă la Anul- 
Nou, dma nascerei și dina numelui cătră 
tată, mamă, moș, nnchiu, mătușe, nănașl, 
tutori, preoți, învățători și binefăcători, pre
cum și alocuțiuni și vorbiri cu diferite oca- 
iunl școlastice, de George Simu . —.40

Preț. Corone.
Filoxera omenimei. Câte-va cuvinte 

despre vinars, de A. Boca Velcher. —.16
Geografia și Istoria în școla poporală. 

Manual compus conform planului de lec- 
țiunl a d-lui V. Petri pentru cl. IV., V., 
VI., de T. Petrișor, învățător . . —.80

Gruia lui Novac........................—.20
Horia lui Pintea Vitâzul . . . —.12
Idealul perdut. Novelă originală de 

Paulina C. Z. Rovinar....................... —.20
îndreptar pentru ortografia română, 

de Vas. Dambrava........................—.24
împărăția țiganilor pe vârful unui plop 

de A. Boca Velcherianul .... —.16
IONEL. Eduoațiunea unui bun copil, 

catte pentru părinți și educatori, de V. Gr. 
Borgovan................................. 2.—

Iflgenia în Tanria. Tragediă în 5 acte. 
După Euripide, tradusă în versuri de Pe
tru Dulf............................................... —.60

Lira Bihorului. Balade poporale de An- 
toniu Popp.......................................... —.40

Lira Sionului său cântarea sărbătorilor.
— Poesii religibse-morale, lucrate după Sf.
Scriptură, de A. Boca Velcherianul, cu o 
precuvântare de G. Simu .... —.50

•Monolose de Antoniu Popp:
Nr. 1. Pe neaștepte................... —.08
Nr. 2. Pentru-ce am rămas flăcău bă

trân ....................................................—.16
Nr. 3. La Anul-nou...................—.08
Nr. 4. Ce nici prin minte nu mi-a tre

cut ....................................................—.08
Nr. 5. O pățanie ...... —.08
Merinde dela școlă seu învățături pen

tru popor, culese din diarul unui școlar, de 
Dr. Georgiu Popa.............................. 1.20

Miseriile sociale Novelă de P. C. Z. 
Rovinar...........................................— .30

Mnsa Someșană. Poesii poporale române 
din jurul Năsăudului. Adunate și aranjate 
de luliu Bugnariu. Partea I. Balade —.05

N-rii 76 și 77. Naraț-une istorică după 
Wachsmann, de I. Tanco .... —.40

Nopți de iarnă. Novele pentru popor 
de G. Simu...................................... 1.20

OpșagurT. Cât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de I. P. Reteganul —.80

Opera unui om de bine. Novelă origin.
— continuarea novelei „Idealul pierdut1* —
de Paulina C. Z. Rovinar .... —.20

Păcălitul. Monolog comic de Antoniu 
Popp. Prețul......................................—.08

l’oesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Un 
volum de 102 pagine, cuprinde 103 poesii 
bine alese și aranjate. Prețul red. (dela 
cor. 2.40) la........................................1.20

Povestea Pnscii'’>i s*u credința deșertă 
poporală. De Ar. Boca Velcherianul —.16

Părintele Nicolae. Schițe din viâța preo
ților, de G. Simu............................ — 60

Pie iit.en poporului român, seu cântări 
evlaviose pentru cei-ce merg la măuăstire, 
la locuri sfinte și în procesiuni. Compusă 
de doi preoți gr. cat Mureșeni din diec. 
gr. cat. a Oradei-mare................... — .20

Pe pragul mormântului. Versuri fnne- 
brale, de G. Simu............................ —.50

Păcală și Tăndală. Poveste de G. Că- 
tană............................ —.20

Prietenul sâtâuulni. român. Sfaturi în 
formă de dialog pentru elevi și adulțl, com
pus de I. P. Reteganul . . . . -^ .60

Pilde și sfaturi pentru popor de I. Popp 
Reteganul...................................... —.60

Probitatea în copilărie. Schiță din sfera 
educ, după Ernest Legouvâ . . . —.12

Poveștile Bănatului, de George Cătană, 
învățător. Tom. I, II, III â 50 fii., tote 3 
tomurile.....................................  . 1.30

Reguli și sfaturi bune pentru pruncii 
școlari, de Ar. Boca Velcherianul . — 20

Preț. Cortine.

Dialogul țiganului cu S. Petru în
porta raiului de Aron Boca Veich. - .50

Renascerea limbei române în vorbire 
și scriere, de Dr. Gr. Silași, broș. II. și III. 
Prețul fie-ărei broș. ....... —.80
Ambele de-odată ...................................1.40

Rîseto și zîmbete de Tit. V. Gheaja — .60
Românul în sat și la ost.e, de loan Pop

Reteganul...................................... —-60
Schițe (lin Italia de Teodor Bulcu, pro

fesor gimn............................................... 2. —
Snpplex Lihellus Valacho’mm. 1791. —

Text original, de Dr. E. Dăian . . 1.—
Suspin si zimbire. Poesii și prosă de

Ant. Popp...................................... — .80
Starostele seu datini dela nunțile Ro

mânilor ardeleni de I. Popp Reteg. —.30
Trandafir! .și viorele. Poesii poporale de 

I. P. Reteganul. Edițiunea a III. . —.60
Țiganul la mănăstire. Poveste în ver

suri de Ar. Boca Velcherianul . . —.16
Țiganul în Raiu. Poveste în versuri de

Ar. Boca Velcherianul....................... —.16
Ultimul sichastru. Traditiune de Geor

ge Simu...............................................—.12
Un cuvânt cătră frații români despre 

filoxera omenimil seu vinarsul, de Aron 
Boca....................................................~-20

Versuri do dor, adunate din poeții ro
mâni de A......................................... —-bO

îndreptar teoretic și practic pentru în
vățământul intuitiv, de V. Gr. Borgovan. 
Ediția III..................................... . 2.40

Omul. Noțiuni din Anatomie și fisiolo- 
gie și reguli igienice pentru conservarea 
sănătății și a corpului omenesc, de George 
Cătană ...................................... — -60

Orar General pentru școla română cu 
6 clase și cu un singur învățător, de Geor- 
giu Magyar......................................—-80

Viâța P. C. Verg. Maria,. d« C. Dara
bant ............................................... — -30

Zînn Câmpiei, de A. Boca Veich. —.16 
Ziitbei. iu ,«ei, Adam și Eva. Originea 

sfintei cruci și cele 12 Vineri, de I. Pop 
Reteganul..........................................—.16

Cărța <§e rugăciunii s
Icona sufletului. Carte de lugăciunl și 

cartări bisericești, frumos ilustrată. Prelu
crată și edată cu permisiunea măritului or- 
dinariat diecesan gr. cat. de Gherla prin 
Vasiliu Păteașiu, preot gr. cat. în Hotoan. 
Ediț. V., corâsă și amplificată. — Legată 
simplu......................................... 1- —

legată în p«i)ză......................... 1.60
legată în piele..............................3.20

_ catifea .... o. —7.60 7) “
Mărgărituri ui sufletului. Carte bogată 

de rugăciuni și cântări bisericescl, forte fru
mos ilustrată. — Prețul unui esemplar le
gat simplu . ..................................L-

legat cu pânză ; . . - . 1-60
r „ piele și aurit . . 3.20
„ „ legătura de lux 5.— 7.60

Micul mărgăritar snfleteS'*. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericești, 
fbrte frumos ilustrată pentru pruncii .-co- 
larl de ambe sexele. — Prețul unui esem
plar legat...................................... - .44

Cărticica de rugăciuni și cantiv’l pen
tru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe iobne frumose. Prețul unui esemplar 
legat................................. .... —.20

Visul Prea’Sfintei Vergure Maria, ur
mat de mai multe rugăciuni frumose. Pre
țul unui esemplar legat și espedat franco 
este.................................................... —.20

Epislolia D-lui nostru Isus Christos. Pre
țul unui esem. legat și spedat franco —.24

Din ^Literatura poporală*, 
de Donuțiu Do'gariu.

Nr. 1. Moș Toina Bădiceanu, vestitul 
caraghios ai economilor de vite (Mocani
lor) din Săcele. Prețul . . . . . —.12

Preț. Corona.
Nr. 2. Vlad Hoțul dela Săcele. —.12
Nr. 3. Insurătorea Sorelui (bas n) —.12 
Nr. 4. Fiul bucătăresei împăratului 

(basm)................................................—.12
Nr. 5. Vacârelul (basm) ... - .12
Nr. 6. Diana, dîna munților și Fata de 

îrnperat cu manile tăiate (2 basmurl), —.12
Nr. 7. Cinci dialoguri întocmite pentru 

elevii șcdlei popor, menite ca producțiunl la 
esamene și alte festivități școl. . . —.20

Nr. 8. Spiriton și Niculae (basm) —.12 
Nr. 9. Fiiul oii (basm) .... —.12
Nr. 10. Povestiri și anecilot. pop. —.20

jțiblioteca teatrală a „Aurorii*.
Nr. 1. Calea (lrâjită e cea mai bună 

comediă într’un act de A. Kotzebue, lo- 
calisață de Corn. Darabant . . . —.20

Nr. 2. Paza Maicii sfinte. Dramă în 4 
acte, localisată de Ant. Popp . . —.24

Nr. 3. Otrava de hârciogi. Comediă în
tr’un act, de Ant. Popp .... —.16

Nr. 4. Pedepsirea vanității. Dramă în
tr’un act, trad, din limba francesă de At. 
Bologa...........................................—.20

Nr. 5. Di'-'crețiă fără voia. Comediă în
tr’un act, de x\. Kotzebue, trad, de Corn. 
Darabant...........................................—.24

Nr. 6. Crescătorul. Comediă într’un 
aot de A. Kotzebue. Localisată de C. Da
rabant ....................................................—.20

Nr. 7. Otrava femeiușcă, comediă de 
I. Țințar...........................................—20

Nr. 8. Distrași!. Comediă într’un aot 
de C. Darabant............................ —.20

Cărți de scoală aprobate
și recunoscute cil cele mai bune și inai metodicescl 

de Vasile Petri:
Nou ABCD-ar românesc. Edițiunsa XII 

emendate și aprobată de înaltul ’niu. reg 
ung. de culte și instrucțiune publică prin 
emisul său nr. 16.006 din a. 1889.

Prețul unui esemplar legat . . —.50
Legendar sân carte de cetire pentru 

șoolele poporale. Partea (-a: pentru al 3-lea 
și al 4-lea an de școlă. Edițiunea X., emen
date și aprobată de înaltul minister reg.. 
ung. de culte și instrucțiune publică prin 
emisul său nr. 11.295 din 1889. Un esem
plar legat............................................ 1.—

Tot de același autor:

8cola română. Foie pedagogică și di
dactică pentru interesele institutelor de în
vățământ și ale organelor acestora. Anul 
III, IV. și V. <1. și II. e epuisat. Fie-care
an 1 fi., eu porto.................................. 2.20

Școla prnct'că. Magazin de lecțiunl și 
materii pentru instrucțiunea primară. Tom. 
II. III. și VI. (I. e epuisat), fie-care 2.— 
cu porto.................................................2.20

Plan de lecțiunl pentru șcâlele româ- 
nescl. întocmit pe 30 de săptămâni —.50 
cu porto............................................... —.60

Plan de îniețământi pentru ș oble 
poporale nemaghiare, în înțelesul acidului 
de lege XXXVIII, din 1868 și 1879. Edat 
în urma ordinațiuuei minist. reg. ung. de 
culte și instrucț. publ. din 29 Iunie 1889, 
Nr. 17,284. Prețul........................—.44

Legea de pensiune pentru învățătorii 
poporali din Ungaria, dimpreună cu ordi- 
națiunile ministeriale publicate în urmă, 
prețul................................................... —.44

Scriptologiu său modul de a învăța co
titul scriind. îndreptar pentru învățători la 
tractarea cotitului în școlă . . . 2.—

„CăUndarnl Plugarului1* pe amil 1902.
Prețul unui esemplar....................... — .50

Tot de aici se pot procura tot soiul de cărți școlastice și altele, apărute ori și unde, 
fi^ecsaisâle <8e scris pentru școlă și cancelarie. — Tot soiul <te tipărituri oficiose.Tipografia nostră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate. 

„•Mr Catalog© sg trimit ora-și-cui gratis și franco. Vendetorilor se dă rabatul cuvemt.Tote comanclele a se adresa la: Tipografia AURORA*1 A. Toioran,
ân Kherla — Szamosujvăr.
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