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„gazeta* iese în fiăcire ți.
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plăti înainte.
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Stări școlare în Selagiu.
ii.

La ast-fel de școli,: cum e aceea 
a călugărițelor din Șimleu, — unde, 
cum spuserăm, fruntașii noștri de 
pe la sate îșl trimit cu predilecțiune 
fetițele lor, — nu se învață mai ni
mic la înțeles, se buchisâză pană la 
nebunie, se cultivă un pietism esa- 
gerat, care cu mulțimea de forme 
și esterioritățî omoră esența adevă
ratei religiositățl; aici afară de re- 
ligiune abia se pune pond pe alt
ceva, decât pe lucrul de mână lu- 
xuos și pestriț. Cu acest lucru de 
mână, fetițele îșl strică în frageda 
lor etate lumina ochilor, fără de a 
câștiga prin învățarea lui câtuși de 
puțin pentru asigurarea esistenței 
lor viitore, putendu-se a(jî cele mai 
frumose lucruri de mână cumpăra 
din bagatel. Câștigul intelectual în 
aceste școli este dubios, cu atâta 
este mai sigură îusă înstrăinarea co
pilului de tbte ale sale.

Din școlile străine forte arare
ori, dela călugărițe nicl-când nu vecțî 
să fie conduse fetițele la biserica romă- 
nescă. Acăsta se consideră simpla- 
minte de neesistentă pentru elevii 
și elevele acelor școli. Der vec|I în 
Jiua de ,. âldoz6 Csiitortok" cu droia 
fete de preoți și alți inteligenți ro
mâni, mergând îmbrăcate în alb la 
prima cuminecare la biserica romano- 
catolică.

De întrebi pe părinți, pentru-ce 
nu pretind, ca copiii lor să fie tri
miși în Dumineci și sărbători româ
nesc! la biserica românăscă și să nu 
fie siliți a umbla la biserica rom. 
cat. chiar și în sărbători, cari nu 
sunt ale lor — ți-se răspunde, că-i 
„totuna*-,  de-i întrebi, cum de-și lasă 
copilele a-și face prima lor cumine
care cu atâta solemnitate la romano- 
catolici, ți-se răspunde, că „acesta 
nu face nimica'1 si că „acolo-i pre
gătesc atât de frumos și atât de bine 
pentru prima cuminecare11.

Etă, cum desconsideră la noi unii 
— între cari mulțl preoți — ale 
nostre, chiar și cele sfinte, față cu cele 
străine! Eată, cum învețltm noi pe 
streini a ne desprețui limba și religiunea 
și-i întărim în speranța, că ne vor pute 
ușor dezbrăca de aceste.

Nu așa face Jidovul. In dilele 
Pascilor jidovesc! a fost prodirecto- 
rul în visitațiune la gimnasiul infe
rior din Șimleu. Fiind Pascile jido
vesc!, nici un elev de jidan n’a fost 
la școlă și trimițendu-se pedelul după 
ei, nici unul n’a mers la școlă.

De-ar îndrăsni să silăscă cutare 
autoritate școlară, ba să îndemne 
numai pe un elev jidan la biserică 
și rit străin lui, totă Europa ar ră
suna de țipetele jidovesc!. Noi lăsăm 
să ne mâne, să ne adune t6ta 
lumea copilașii în tote laturile, ca 
pe nisce mielușei pierduți, și nici ha
bar n’avem, ce paie ne aprindem prin 
acesta noi înși-ne în cap.

„Reuniunea femeilor Române 
Sălăgiene“ susține deja de fiece de 
an! cu multe jertfe în Șimleu o școlă 
elementară de fetițe, cu scop, ca 
acele fetițe române, ai căror pă

rinți vor să dee copilițelor lor po- 
leitură de oraș și însușirea și altor 
limb! afară de cea maternă, să aibă 
unde învăța tot în limba lor ma
ternă.

In acăstă școlă, care este cel pu
țin așa de bună ca cele streine din oraș 
și în care nu se plătesce nici un didac- 
tru, ba și școla mai dă cărți gratuit 
elevelor, sunt în tote clasele înscrise 
19 eleve, dintre cari numai trei dela 
sate.

Unde-ți trebue o nepăsare în 
cele naționale și o nepricepere în- 
tr’ale învățământului mai strigătore 
la ceriu, decât acest trist fapt?

Inteligenței și mai ales preoți- 
mei nostre din jur tote școlele din 
Șimleu îi sunt mai bune, decât cea 
română, și în tâte se învață mai bine 
și mai la ințeles, decât în cearomâ- 
nâscă, pentru-că în ele nu se învață 
în limba maternă!! ?

Alții îșl duc fetițele la mari în
depărtări în internate chiar și pen
tru cunoscințe elementare, nebăgând 
în sâmă, că internatele sunt numai 
un malum necessarium, ca să scăpăm 
de și mai mari și sigure rele, mai 
ales noi Românii, și că ochiul părin
tesc nu-l pbte suplini la crescere nici un 
internat.

Omenii își sacrifică liniștea și avu
tul pentru vanitatea lor, căci a duce 
copii gingași pentru cunoscințe ele
mentare departe la școli străine, la 
călugărițe și prin internate, este mai 
mult o satisfacere a vanității și o 
pregătire de fală în viitor, decât o 
adevărată necesitate.

Școle bune la sate ne trebue. 
N’avem nici o lipsă de școli străine 
și de călugărițe, ba nici de inter
nate române pănă la școlele civile 
superiore sâu la gimnasiu !

fS).

în „Reichsrath." au fost la ordinea 
dilei desbaterile asupra capitolului justiției 
din budget. A vorbit și dep. baron George 
Wassilko, care se plânse, că procedura 
civilă nouă încă nu a ajuns la deplină 
valore în Bucovina, fiind-că mulțl funcțio
nari nu cunosc limbile ferii. Protocdlele 
judecătoresc! se stiliseză în limba germană, 
părțile sunt interogate adesea .în limbă ba
bilonică, neînțelesă atât de judecător, cât- 
și de parte. Recomandă de a-se compune 
pentru părțile române senate românești, 
pentru cele rutene senate rutene, tot așa 
de a distribui pe la judecătoriile districtuale 
agendele românesc! la judecători români, 
cele rutene Ia judecători ruteni. E nemul
țumit cu taxele pentru intimatele dela 
judecătorii, relevând că porto pentru scri
sorile transmarine e mai mic, decât o 
scisdre judecătorescă în Bucovina. Descrie 
starea miserabilă, din causa lipsei de func
ționari tehnici la tabulele și mapele catas- 
trale și vorbesce apoi despre starea cre
ditului micului agricultor. E de părere, 
că analfabetului să-i fie detras dreptul 
cambial pasiv. Cere crearea unei curți de 
apel în Oernăuț și termină cu provocarea, 
să nu se lase Bucovinei simțământul amă
răciunii, că este tratată ca o provincie de 
valore minoră. A produs două resoluții în 
sensul celor vorbite.—După versiunea unei 
telegrame’publicată de „Bukowinaer Rund- 
schau“ bar. G. Wassilko să fi atacat în

decursul orațiunii vehement pe presidentul 
tribunalului țării Klaar, din causa califica- 
țiilor date judecătorilor români, însinuin- 
du-li-se calități și defecte depreciatdre. — 

în 22 ,Maiu, după desbateri de mai 
multe luni, în fine s’a terminat votarea 
budgetului precipitat, în a treia cetire. 
Graba parlamentului se interpretăză, ca o 
manifestație, spre a-1 ajuta pe premierul 
Koerb er față de Szell în ajunul^tratărilor 
pentru pact.

Radicalii șerbi și congresul. Foile 
unguresc! sunt rău cătrănite, pentru-că 
partidul radical al Șerbilor din Ungaria 
a obținut majoritatea la alegerile de 
delegați pentru congresul bisericesc sârbesc 
convocat pe < ua de 9 Junie la Carloveț. 
Intre cei aleși este și deputatul sârb națio
nalist Liubimir Pavlovici — Comisar gu- 
vernial pentru congres a fost numit Bela 
Tallian, cu numirea căruia Sârbii sunt 
forte nemulțumiți. Să prevede deja de pe 
acum, că și congresul acesta va fi disolvat, 
căci guvernul vre să repete și de rân
dul acesta jocul frivol, ce l’a jucat și până 
acum față cu autonomia bisericei naționale 
sârbesc!. „Zastava" din Neoplanta atrage 
deja de pe acum atențiunea membrilor Con
gresului și-i conjură, să nu lase a-se octroia 
congresului ordinea de di stabilită de 
guvern.

Apponyi despre pact.
Președintele camerei ungare, contele 

Albert Apponyi a. fost Duminecă în Jăsz- 
berâny. Aici, înaintea unui număros public 
a ținut un discurs politic din care remarcăm 
partea privitore la pactul austro-ungar.

El ( se, că problemele pactului apasă 
cu greutate de plumb asupra situațiunei 
politice, căci dela resolvarea acestor pro
bleme atârnă în mare măsură viitorul 
economic al țării. Regularea raporturilor 
pe basa comunității tarifului vamal cu 
Austria, nu se păte face, decât cu esclude- 
rea ori cărui legăment, care ar vătăma 
interesele agriculturei ungare; decă acesta 
n’ar succede, atunci menținerea comuniunei 
vamale nu mai pote avă nici o basă. 
Unguria însă nu pdte rămâne în veci 
stat agrar, de aceea a doua recerință a 
pactului este, ca el să nu ridice piedeci 
în calea desvoltării industriale și comerciale 
a Ungariei. Protesteză în contra concep- 
țiunei greșite, ca în locul alianței vamale 
să se contrabandeze principiul așa numitei 
„unități economice a monarchies („die 
wirtschaftliche Einheit der Monarchie"), 
căre n’are basă în legile ungare și care 
se opune independenței de stat și națio
nală a „națiune?'.

La resolvarea cestiunilor pactului 
trebue să domineze conceptul independenței 
economice a Ungariei, căci ca și pe terenul 
de drept-public, așa și pe terenul econo
mic pactul cu celelalte țări ale monarchiei 
nu e posibil, decât pe lângă recundscerea 
deplină a organisațiunei independente eco
nomice a Ungariei.

Nu este permis, ca Ungaria să se an
gajeze la un pact mai rău, decât stările 
de afiî. Când vorbim de stările actuale și 
când se fiice, că un pact mai rău decât 
acesta nu se pdte accepta, se înțeleg 
învoelile făcute între fostul guvern aus
triac și fostul guvern ungar, augumentate 
cu tariful vamal, care se va crea numai 

în viitor și a cărui creare e enunciată în 
mod imperativ.

Bl trebue să scutescă interesele 
agriculturei și industriale ale ambelor state. 
Acesta e minimul dela care se pdte începe 
discuțiunea despre aceea, că dre se pdte 
primi, ori nu un astfel de proiect al 
pactului.

Nu era deci necesar— continuă — ca 
președintele partidului independist și 48- 
ist să pună în vedere întrebuințarea celei 
mai puternice arme oposiționale, decă în
voelile guvernului s’ar adânci sub nivelul 
acesta. Un pact de felul acesta nu va 
propune guvernul nici-odată. Decă însă 
s’ar găsi un bărbat de stat maghiar, care, 
ajungând la guvern, să propună un pact 
mai rău, decât cel esistent, el n’ar pute 
câștiga o majoritate pentru așa ceva nici 
în camera actuală, nici în ori care altă 
cameră. Toți factorii, cari compun falanga 
actuală impuitdre și care sprijinesce guver
nul, ba chiar și guvernul, și-ar sci face 
datoria, ca, trecend în oposiție, se combată un 
ast-fel de atentat.

In chipul acesta vede și judecă Appo
nyi situațiunea în ce privesce pactul.

Pressa oposițională maghiară cântă 
imnuri de glorie lui Apponyi și-1 premă- 
resce pentru „francheța cu care a vorbit 
la adresa Austriacilor."

Primirea uuulul fhyau in Deva.
Deva, 26 Maiu 1902.

Eri după amiadi s’a făcut aici primi
rea noului fișpan Barcsay Koloman, care 
a sosit cu trenul. La podul de lângă 
„Goldstein" (ce coincidență!) a fost ridi
cat un arc de triumf din frundă verde. In 
trăsura cea dintâiu se afla, se fiice, pri
marul seu căpitanul orașului, — se mai 
fiice, că trăsura acesta ar fi a d-Iui Dr. loan 
Mihu și a fost adusă la parada de aici de 
cumnatul său, solgăbirăul Orbonăs Josef 
și cu „Valeriu mamii". Au urmat apoi că
lăreți ciangăi, după care venia trăsura fiș- 
panului și încă alte vre-o două, pe urmă 
veniau o mulțime de servitori și servitore, 
precum și măeștrii eșiți de pe la joc. Acest 
convoiu, încheiat de mai multe trăsuri, s’a 
postat înaintea caselor comitatului.

Aici fișpanul a fost întâmpinat de 
proto-notarul Pogany Bela, care în dis
cursul său de bine-ventare a accentuat, 
că noul fișpan nu e străin, că el cundsce 
bine acest comitat de pe timpul când îl 
administra ca vice-șpanjj (pe când se des
coperiră defraudăr'ile cele mari).

Noul fișpan, în răspunsul său, să fi 
pomenit și de cele scrise prin diare des
pre el, după numire, că adecă e înrudit 
cu mulțl funcționari dela administrație, 
fiicând, că da, toți dela cârma adminis
trației trebue să fie spiritual înrudiți, în 
ce privesce nisuința a administra bine și 
consciențios acest comitat.

La instalare nu sciu cum s’au petre
cut lucrurile. Aflu numai că falnicul 
deputat Serban Miklos, cunoscut sub epi
tetul de „feciorul popii dela Voila“, dim
preună cu protopopul Dan' și cu vicarul 
Macaveiu din Făgăraș, încă au venit pe 
aici să facă alaiu noului fișpan, și că la 
tămbălău „feciorul popii" a închinat pen
tru „frățietate."

Protopopul Dan a felicitat, se fiice, 
pe noul fișpan numai pe motivul, că acesta 
într’o fii îl onoră c’o visită.
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Dr. A. Vlad, care de câte-va luni 
n’a fost pe la Deva, a aflat cu cale se vină 
acum la „pertractările dela tribunal". Mi-s’a 
spus, că ar fi fost vădut pe galerie. Ma
rele activist și revisionist Dr. Mihu s’a 
mulțumit a-șî trimite numai trăsura la tăm- 
bălău.

Peste tot ai noștri s’au ținut reser- 
vațl. Despre cei-ce au făcut escepțiune 
vă voift scrie în deosebi.

Mâne se va tind cogregațiunea ordi
nară de primăvară. Sunt la ordinea dilei 
157 obiecte.

In diua de 30 Maiu va fi aici alegere 
de deputat. Ve puteți închipui, ce agitație 
se face de pe acuma.

In momentul acesta decurge banche
tul. Vădui vre-o câți-va preoți și proto
popi îmbrăcați în haine sărbătoresc! mer
gând la banchet, care fusese anunțat încă 
înainte de amiadi cu pușcături de trese.

*
In momentul acesta am primit câte

va amănunte despre instalare. Sala a fost 
ticsită de membri și nemembri ai con
gregației. Au fost cum au fost represent 
tate comitatele : Arad, Făgărașj și Caraș- 
Severin. CâțI-va dintre „patrioți" erau în 
costum arpadian.

Vice-șpanul a propus se se citescă 
decretul de numire al noului fișpan. A sa
lutat pe cei veniți la instalare și a propus 
alegerea unei deputății, care să învite pe 
fișpan la adunare. Acesta ocupându-și lo
cul între eljen-uri și-a cetit vorbirea, în 
care a promis, că va fi adevăratul părinte 
al poporului din acest comitat. (Se dice 
că membrii deputăției amintite dela Fă
găraș erau mișcați pană la lacrimi de acesta 
vorbire generdsă.)

Fișpanului i-a răspuns deputatul „cel 
mai poporal" al grănițerilor dela Dobra 
Lazar Arpad, care salutându-I dise, căîn- 
trega poporațiune din comitat a primit 
vestea numirei sale cu cea mai mare sa- 
tisfacțiune, sciindu-1, că e fiiul comitatului 
și va fi adevărat părinte al întregei po- 
porațiunl fără deosebire de confesiune și 
naționalitate.

A urmat primirea temenelelor și apoi 
banchetul.

E de remarcat, că noul fișpan a uitat 
să mulțămescă și mamelucilor dela Fă
găraș, cari au venit să-l salute! Aceștia 
se pot reîntorce acum cu buzele um
flate. —i.—

0 aniversare a Eomâniei.*)

*) „Leipziger Neueste NachrichteD."

Viena, 22 MaiQ.
In fie-care an populația României 

serbeză în mod solemn diua,îri care vlăs
tarul din tulpina Hohenzollernilor, Carol 
I, fii încoronat de rege; în anul acesta

*) Prim-articol publicat în „Deutsche Zeitung11 
Nr. dela 23 Maia.

serbarea are cu atât mai mare importanță, 
cu cât și armata română celebreză jubi
leul de 25 de ani al răsboiului pentru in
dependență, luptat pe câmpiile Bulgariei 
sub conducerea marelui ei căpitan.

Pentru ultima dră vor fi purtate îna
intea trupelor, cari au participat la răs- 
boiul independenței, vechile drapele, din 
cari adi n’a mai rămas, decât prăjinile cu 
vulturul și câte-va resturi din flamură, 
mărturiile mute și totuși atât de elocuente 
ale sângeroselor lupte dela 1877—78, spre 
a face loc celor nouă în număr de 43, 
confecționate cu cheltuela de 40 000 de 
franci la Berlin, pe când ele însă-și vor 
fi aședate cu onore în arsenal.

In acel răsboifl trupele române au 
dat proba despre ceea-ce pot și despre cu- 
ragiul lor, er regele cu drept cuvânt putu 
să dică astădi, cu ocasiunea primirei cor
pului ofițeresc în răspunsul dat la aljsa- 
țiunea ministrului-președinte Sturdza, că 
biruințele armatei au întemeiat renumele 
țărei și au ridicat’o la rangul de regat. 
Când Rusia începu la 1877 răsboiul con
tra Turciei, refusă participarea activă a 
armatei române la acel răsboiă. Ea cre
dea, că va isprăvi singură cu „Omul bol
nav", care era de toți batjocurii; acesta 
însă să dovedi a fi un ghiorlan forte să
nătos, care scia să împartă strașnice ghion- 
turi, așa călRusia să vădii nevoită a apela, 
după înfrângerile din Iulie 1877 la ajuto
rul, inai înainte repudiat, al Românilor. Ma
rele duce Nicolae a cerut acel ajutor dela 
principele Carol la 31 Iulie pe cale tele
grafică, er acesta i-a răspuns afirmativ, 
după-ce i-s’a acordat independența în con
ducerea armatei sale. La 28 August prin
cipele Carol primi chiar comanda supremă 
peste întrega armată de vest rusescă, și 
în mare parte lui și trupelor române sunt 
de a-se mulțumi isbândile de mai târdiu 
și căderea Plevnei, al cărei eroic apărător 
Osman-Pașa a capitulat {înaintea Români
lor, însă a fost extrădat Rușilor.

Ajutorul României fii însă rău răs
plătit. Rusia, ce e drept, a mijlocit la 
Portă reounoscerea independenței române 
câștigată cu șiroie de sânge, pe de altă parte 
însă forță România să dea Basarabia în 
schimb pentru Dobrogea, mult mai infe- 
rioră. Se întâmplă însă ceva și mai rău. 
La stăruința ministrului engles Benjamin 
Disraeli, congresul din Berlin a pus ca 
condițiune pentru recunoscerea suverani
tății României, abrogarea restringerilor față 
cu Evreii. In zadar au protestat Românii 
contra acestei pretensiunl, au trebuit, decă 
nu voiau să perdă erăși ceea-ce isbândi- 
seră cu atâtea jertfe de avere și sânge, 
să cedeze pentru moment. Jidovimea in
ternațională a triumfat cu ajutorul minis
trului englez-jidov. Un domnitor a fost în 
mod hotărît contra acestei ingerențe în 
afacerile interne ale României și acesta a 
fost împăratul Wilhelm 1. Despre el se is'-’ 

torisesce în cartea apărută la Stuttgart 
„Din vieța regelui Carol al României", că 
a declarat, că decă în timpul congresului 
n’ar fi fost bolnav în pat, n’ar fi permis 
nici odată desfășurarea cestiuuei evreesci 
prin naturalisarea de atunci în mase a Ji
dovilor din România. Este cert, că cu ho- 
tărîrea congresului, după cum reiese din- 
tr’o scrisore adresată Ia 25 Iunie 1879 din 
Gastein împărătesei Augusta, nu era de 
acord, „căci eu sciu", scriea el, „ce sunt 
Jidovii în țările acelea — începând cu Po
sen, Polonia, Litvania și Wolhynia — și 
Jidovii din România, se dice, că sunt încă 
și mai răi."

Ceea-ce n’au reușit să facă Românii 
atunci, se încercă să ajungă în timpul mai 
nou. O măsura importantă pentru acesta 
este noua lege a meseriilor, conform că
reia numai acei streini sunt admiși la prac
ticarea unei meserii, în a căror patrie, respec
tiva meserie este de asemenea permisă 
Românilor și că într’o corporațiune numai 
meseriași de aceia pot fi primiți, cari și-au 
învățat meseria cum se cade și se vor pute 
legitima despre acesta cu acte. Sgomotul, 
ce s’a produs imediat după-ce s’a aflat des
pre acestălege în întrega pressă jidovescă, 
dovedesce mai bine, că Jidovii nu numai, 
că au recunoscut numai decât contra cui 
este îndreptată acâstă disposiție de altfel 
inofensivă, 'ci că ei sciu forte bine, că co
religionarii lor din România întrebuințeză 
„meseria" numai ca firmă, dâr că ei se 
ocupă cu fel de fel de afaceri murdare, 
numai cu esercitarea meseriei nu. Un Ji
dov din Anglia, Arnold Withe însuși este 
acela, care dă un certificat forte urît co
religionarilor săi. EI a declarat într’una 
din ultimele ședințe ale comisiunei regale, 
instituită pentru cercetarea imigrărilor din 
străinătate, că nu se pote îngădui imigra
rea lor în Anglia. Jidovii din Rusia și 
România, spunea el, nu vreu să se asimi
leze, ei sunt nisce prăpădiți, lipsiți de mij- 
loce, și corporalmente neapți. Ceea-ce s’a 
dis mai adesea orî și despre Jidovii din 
Austria, că au înclinația de a fi incendiari, 
a accentuat’o și d-1 White, relevând, că 
cele mai importante societăți de asigurare 
din Londra au regulamente speciale pen
tru admiterea clienților jidovi. Când Rot- 
schild din Londra a tras’o acesta la îndo- 
ielă, a trebuit să audă dela White, că el 
însu-și înainte de asta cu un an, în cali
tatea sa de președinte la „Alliance Insu
rance Company" a primit o deputăție de 
jidovi polonesi, cari au cerut ștergerea re
gulamentului respectiv relativ la asigura
rea Jidovilor.

Prin gălăgia pressei jidovesc! și prin 
agitația „Alianței israeliteu România nu se 
va^abate dela drumul început. întrebăm și 
noi împreună cu „L. N. N. :*)

Ce vor iritații ocrotitori ai Jidovilor 
din România? Pote vreu, ca vr’o mare 
putere să vină cu sabia și sulița, să for
țeze pe țăranii, din câmpia Dunării, ca s<? 
așternă ramuri de finici în drumul ace
lora, cari le sug sângele ? Lumea în ade
văr n’are interes de a-se emoționa, fiind-că 
România nu vre să se prefacă în slat 
jidovesc și fiind-că ia măsuri raționale spre 
a-se apăra de o asemenea sdrtă. Dealt- 
ininteri ministrul-președinte român a de
clarat președintelui comunității jidovesc! 
din Bucurescî, care s’a jeluit contra legii 
meseriilor, că Românii prin instinctul con
servării de sine sunt siliți a lua asemenea 
măsuri.

Este ușor de înțeles așa-der, că pressa 
jidovescă a fost forte mâhnită, când con
tele Goluchowski în discursul său din de- 
legațiunile austriace a presentat România 
ca model și a recomandat „politica sa să- 
nătdsă" ca esemplu, care ar trebui imitat 
de multe alte state mici. Resultatele, ce 
le-a obținut România, după com a rele
vat și Goluchowski în esposeul său, le 
mulțumesce lucrării liniștite și consciente 
a înțeleptului ei domnitor. Sforțărilor lui 
întru organisația și cultivarea trupelor este 
de a-se atribui în prima linie, că România 
a devenit idependentă.SOIRILE DILEI.

— 14 (27) Maiti.

Representanța orășenescă din Bra
șov va ține în diua de 28 Maiă (Mercur!) 
la orele 3 p. m. adunare generală ordinară 
în sala din casa sfatului. La ordinea dilei 
sunt 30 de puncte.

lnniorinentarea lui Dr. loan Țur- 
can s’a făcut Joi la 9 ‘/2 ore diminâța, por
nind conductul funebral dela casa mor
tuară. Spre a da ultima însoțire, s’a pre
sentat numeros și fdrte distins public din 
societatea roinânescă din Cernăuți și repre- 
sentanți ai oficiilor. A participat și o mare 
deputăție de 100 locuitori din comuna 
Mâmaiesci, unde păstorise defunctul etc. 
etc. In urma carului funebral pășia întris
tata familie, representată fdrte numeros, 
repres. „Asociațiunii clerului", „Acad, or
todoxe" și „Junimii". Conductul stătea sub 
conducerea I. P. S. Sale d-lui episcop 
Dr. V. de Repta, P. C. Sale archimandri- 
tului-mitrofor M. Calinescu și cons, con
sist. D-1 cav. de Bej an cu asistență de 
alți 10 preoți și doi diaconi. După săvâr
șirea marei panachide în biserica cate
drală, a ținut predicatorul catedralei d-1 Dr. 
O. Popescul discursul funebral, rele
vând cu date biografice meritele și acti
vitatea defunctului. Dela biserica cate
drală cortegiul s’a pus în mișcare cătră 
cimitirul orășenesc. La mormânt a ținut 
predicatorul slavean d-1 archipresv.-stauro-
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— Continuare. —
Ediț. I. 1643.

Dumineca fariseului și a vameșului.
Fără de introducere, după evangelie 

se începe cazania. „Tocmela au împărații 
când vor să-și tremită voinicii la răsboiu, 
înainte le dau veste, să-și gătescă armele 
și să le ascuță și se se învețe a se de
prinde in lucruri de răsboitî, și cându-i 
tremit, stau de-i învață și îndemnă cu cu
vântul" ș c. a.

Ediț. □. 1644.
Dumineca vameșului și a fariseului.

înainte de evangelie este introducere, 
eră după evangelie urmeză învățătura, ce 
tracteză în part. 1 „de mărimea deșartă 
a fariseului și de omenii cei ce se trufesc"; 
partea 2 de smerenie și de cei smeriți cum 
fii luminei sânt, apoi in partea 3 de cei 
cu mărie deșartă, cum pierd bogăția, care 
zace în ceriu, și de rugăciune, cum se 
cade a se ruga învățătură pre obiceiu". 
(Acesta parte (3) se pote considera și ca 
învețătură de sine stătătore).

Ediț. Ei. 1699.

Dumineca vameșului și a fariseului.
înainte de evangelie este cuvânt îna

inte, ca și în ediț. 2, după evangelie ur
meză „învățătură pentru vamieș și fari
seu" luată din edițiunea I.

Anotări.

Diferința mai marcabilă în aceste 
edițiuni este, că în ediț. mai ales I. și în 
cele mai multe locuri și în D. se folosesc 
timpuri, (cu preferință în evangeliă) sim
ple, eră în edițiunea B. timpurile com
puse.

Ed. 1643. — Dumineca lăsatului cărnei.

„Dise domnul, când va veni fiul ome
nesc intru slava sa și toți svenții ângeri 
cu nus, atunce va șede pre scaunul mă- 
rirei sale și vă adună înaintea lui toate 
limbile și vă impărți pri inși unul de alalt 
că un păstoriu ce-și împarte oile de in ca
pre, și vâ pune Oile de adirepta sa, iară 
caprele de a stânga. Atuncia va dice îm
păratul celor de-a direpta: Venițl ’blagos
lovita părintelui mieu de ocinațl împără
ția ce-i gătată vouă di inceputul luiniei".

Evangeliei nu-i premerge nici intro
ducere, după evangelie urmeză nemijlocit 
înțelesul evangeliei seu învățătura, care 
e aceeași ca și în edit. B.

Ed. 1644 — Dumineca lăsatei de carne.
„Dise Domnul, când vâ veni fiul ome

nesc intru slava sa și toți sfinți ângeri cu 
dins, atunci vă șede pre scaunul slavei 
sale și se vor adună in aintea lui toate 
limbile, și va alege pre ei sopiu delasoșiu 
că păstoriul când alege oile din capre și 
vă pune oile din a direpta sa, iară ca
prele din a stânga. Atunce vă dice împă
ratul celora ce vor fi na direpta lui: Ve
niți blagosloviți ai părintelui mieu de moș
teniți, care e gătită voue împărăția mai 
nainte de tocmela lumiei".

Evangeliei îi premerge introducerea 
scurtă din 6 rânduri, după ev. urmeză învă
țătura: part. I de sfîrșenia acestei lumi și 
de adoua venire a lui Christos, part. 2 de 
adunarea a toate norodele la judecata lui 
Domnedeu și de respunderea judecătoru
lui spre păcătoși și de chemarea drepților 
întru împărăția ceriului.
Ed. 1699. — Dumineca lăsatului de carne.

Dișau Domnul, când va veni fiul ome
nesc intru slava sa și toți sfinții ângeri 
cu dinsul: atuncea vă șede pre scaunul 
slavei sale și se vor aduna înaintea toate 
limbile; și vă despărți pre ei unul de alt, 
cum alege păstoriul oile din capre, și vă 
pune oile de a direpta sa, iară caprele de 
a stânga. Atuncia va dice împăratul celor 
ce vor fi de a direpta lui: Venițl blagos- 
loviții părintelui mieu de moșteniți împă

răția, care e gătită vouă dela întemeierea 
lumii".

Evangeliei îi premerge introducerea din 
edit. D, după evangelie urmeză nemijlocit 
învățătura (adverbum) din ediț. G.

Pentru varianța din evangelii, repro
ducem aci începutul din tote trele evan- 
geliele: din acestea se pote observa atât 
varietatea unor cuvinte, cât și diferința 
concordărei, precum și puritatea limbei și 
eleganța stilului etc.

In căzaniele ediț. I. și B. e observa
bilă numai varianța cuvintelor.
Ed. 1643. — Dumineca lăsatului brânzei.

Introducerea lipsesce, după evange
lie urmeză înțelesul ei, adecă învățătura 
împrumutată și în ediț. B. în întreg.
Ed. 1644. — Dumineca lăsatei de brânză.

Este introducere, eră după evangelie 
urmeză învățătura din 2 părți: 1 „de blân- 
die și cum suntem detori a nu ne mânia 
pre frați", 2 de post, de milostenie.
Ed. 1699. —Dumineca lăsatului de brânză.

Introducerea luată din ediț. D. După 
evangelie învățătura din ediț. I. în în
treg.

După evangelie urmeză căzania, care 
în partea I convine în tcSte trei edițiunile 
cu puțină schimbare de topică, eră în par- 
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for I. Procopovici un discurs în limba sla- 
veană de cuprins simil cu cel al discur
sului din biserica catedrală. I. P. S. Sa 
d-1 episcop Repta apoi a relevat pe de
functul în calitatea de cap de familie, 
tată, moș, strămoș și peste tot ca om în 
care privință defunctul dispunea de esce- 
lente virtuți, terminând cu obicinuitele 
■ertăciuni. La mormânt a mai ținut un dis
curs fdrte frumos d-1 prof. univ. Constan
tin Popovici în numele „Asociațiunii cle
rului* 4, d-1 O. Luția în numele „Junimii" 
pentru membrul ei onorar și fundător și 
d-1 Petru de Teutul în numele „Acade
miei ortodoxe44, al cărei membru onorar a 
fost defunctul. Actul înmormântării s’a is
prăvit cătră 1 */ 2 ore p. m.

tea II căzania convine în ediț. I. și B. 
•despre sf. cuminecătură, în ediț. D. des
pre învingerea bisericei asupra pismașilor. 
în celelalte Dumineci pănă la Sâmbăta lui 
Lazar introducerea în ediț. I. lipsesce, în 
ediț. B. introducerea e împrumutată din 
-ediț. D., eră căzania din ediț. I. fără 
schimbare.

La Sâmbăta lui Lazar în ediț. I. și 
B. lipsesce și introducerea și evangelia; 
în ediț. D. este introducere și evangelie, 
după care urmeză căzania în 2 părți, di
ferită de celelalte edițiuni.

In ăst mod comparativ s’ar pute arăta 
•diferințele, ce sunt și mai departe între 
edițiunea D. și între celelalte două edi
țiuni (I. și B.), cari numai puțin diferesc 
între sine. Intrerumpem însă, fiind-că nici 
timpul nu ne permite continuarea și sun
tem în credința, că și cele produse pănă 
aci sunt de-ajuns, ca se se cunoscă dife- 
rința și asemănarea dintre ele.

Ce se ține de cuprinsul lor dogma
tic și etico-moral, nu este propusul nostru 
■de-a atinge ceva la acest loc.

(Va urma).

10 Maift la Paris. Biserica ortodoxă 
română din Paris a fost archi-plină în 
■diua de 10 Maiă v. cu ocasia aniversării 
a 25-a a proclamării independenței Ro
mâniei. La legațiunea română a fost în 
urmă o splendidă recepțiune.

Loubet în Copenhaga. In reîntdr- 
cerea sa din Rusia președintele Republicei 
francese s’a oprit în Copenhaga. Aici s’a 
dat un prând la curte în onorea lui. Re
gele Christian a ținut un toast, bând pen
tru sănătatea lui Loubet și pentru prospe
ritatea Franciei. — Loubet a respuns mul
țumind de primirea, ce i-s’a făcut și bând 
în sănătatea regelui și a familiei regale 
și pentru prosperitatea poporului danez. 
La plecare Loubet a fost viu aclamat de 
mulțime. Bastimentele au salutat prin fo
curi de tun.

„Enike44. Am amintit, că Duminecă 
s’a ținut a XVIII adunare generală a so
cietății militante a maghiarismului, cunos
cută sub numirea de „Emke“. Diarul gu- 
vernamentel ,M. P.* 4 din Clușifi salută so
cietatea acesta, ca pe o societate de apos
tolat pentru „ideia statidui național". 
„Strămoșii noștri s’au luptat în potriva 
dușmanilor esternî — dice oficiosul din 
Ulușiiî — nouă ni-a rămas problema de 
a-ne apăra de „adversarii interni" și în 
loc de sânge să asigurăm prin cultură 
■fiilor noștri proprietatea acestui pământ44.

Adunarea a fost presidată, după cum 
-am anunțat, de contele Beldi Akos. Dr. 
'Szentkiralyi a cerut, ca „Emke" să-șY în- 
drepteze activitatea spre terenul economic. 
Fekete Nagy Băla a referat asupra pro
punerii inspectorului școlar din Bistrița- 
Năsăud, Dr. Csernatoni, care rdgă socie
tatea să întrebuințeze tot venitul său pen
tru zidirea de scole prin sate. Propunerea 
fti primită cu unanimitate. Viitdrea adu
nare generală se va ține în Aiud.

Numiri. Rev. d-n Dr. Augustin Bu- 
-nea, cassier la Cassa centrală din Blașiu, 
a fost numit cu dina de 1 Iunie adminis
trator adjunct la Administrația centrală 
.■capitulară. Rev. d-n Alesandru Uilăcan, 
pănă acum admin, adjunct, a fost numit 

controlor la cassa centrală archidiecesană 
în locul Rev. d n Dr. Victor Smigelski, 
numit cassier la cassa centrală.

întrunirea meseriașilor din Bucn- 
resci. Duminecă d. m. s’a ținut o întru
nire a meseriașilor în sala constructorilor 
din Bucurescî. S’a discutat organisarea 
breslelor și corporațiunilor prevădute în 
noua lege a meseriașilor. D-1 Toma Geor
gescu spune, că gazetele jidovesc! s’au 
revoltat pe nedrept. „Noi nu gonim pe 
nimeni, căci și străinii pot întră în corpo
rații. Legea e făcută pentru vagabond! > 
ea trebue aplicată1*.  D-1 Napoleon Popescu 
releveză articolul lui Bernard Lazare din 
Budapesta, în care spune, că abia atunci 
a început se răsufle, când a trecut fron
tiera României. înjurăturile au început de 
pe acum; să vedeți cum o să ne înjure 
prin gazete, când va sosi la Paris, fără să 
aibă dreptul. Pe evrei nu-i supără nimic, 
decât art. 7 din constituție, căci vor drep
turi. Noi trebue să ne unim cu toții și să 
începem a-ne organisa. întrunirea a ales 
o comisie, care se va presenta la minis
trul de domenii.

Propaganda panslavistă în Ro
mânia. In conferențele învățătoresci din 
Iași, revisorul școlar a atras atențiunea 
învățătorilor asupra propagandei pansla- 
viste, pe care o fac jugănarii rusesc! prin 
comunele din județele Iași, Fâlciu și Bo
toșani. Ei îndemnă pe țărani la emigrare 
în Basarabia, unde le pun în perspectivă, 
că vor căpăta pământ gratuit.

Deputatul Lurtz și foile maghiare. 
Un negustor de stofe de loden din Tirol 
și-a oferit marfa în limba maghiară, trimi
țând o asemenea scrisore și d-lui Lurtz. 
D-1 Lurtz, se înțelege, a refusat scrisorea 
ungurescă scriind pe partea interioră a 
plicului următorele:

Oumcă d-ta îmi scrii numele pe un- 
guresce, acesta o sous prin faptul, că d-ta 
în ignoranța d-tale credi, că în Ungaria 
tot omul e Maghiar. Cumcă scrii JBrctsso, 
în loc de Kronstadt dovedesce, că d-ta 
habar n’ai de ceea-ce faci. Der că însuși 
d-ta plutesc! sub bandieră străină în străi
nătate și că îți maghiarisezi numele ger
man, acesta e un semn, că comercianții ger
mani din străinătate nici idee n’au, ce cu
getă un adevărat Maghiar despre o ase
menea procedură.

Diarele maghiare îi pun în vedere 
d-lui Dr. Lurtz o aspră lecție în parlament, 
unde d-sa represintă cercul Hermanului. 
— Vom vede.

Serbarea dela Wartburg. Societa
tea studenților universitari germani, nu
mită „BurschenschafP, înființată la 1815 
în Jena în vederea liberării și a unității 
patriei germane, și-a ținut la 23 Maiă a 
111-a serbare la Wartburg. (Prima serbare 
s’a ținut la 1817, a doua la 1867). Actuala 
serbare a fost în legătură cu inaugurarea 
monumentului „Burschenschaftler“-ilor la 
Eisenach. Discursul festiv la acestă ser
bare l’a ținut parochul ev. de conf. aug. 
din Brașov, Dr. Franz Oberi.

Foie maghiară în Sibiiu. Sub tit
lul „Szeben es Fogaras Vârmegye* 4 (Co
mitatul Sibiiu și Făgăraș) s’a înființat în 
Sibiiu o foie maghiară săptămânală. Re
dactor Czobor Hugo, diarist din Peșta.

Fuga unui reacționar rus. „Nene 
Freie Presse44 publică o depeșă din Wies
baden, în care se spune, că Pobiedonoseff, 
procuratorul sinodului rusesc, a plecat de 
acolo din causă, că autoritatea i-a decla
rat, că nu mai pdte să garanteze sigu
ranța personei lui.

Lupte între Albanesî. „Frankfurter 
Zeitung" află din Scutari (Albania), că în 
recentele lupte dela Djakova dintre Bai
ram Zuri și Riza bey, patru sute de omeni 
au fost omorîți seu răniți.

O femeie în gura leilor. Se tele- 
grafeză din Lemberg, că domesticitorea 
Tilly Bebe fiind atacată de lei, a isbutit 
să scape, însă a fost grav rănită. Publi
cul, care asista la representație, a fost cu
prins de panică.

Societatea căilor ferate de pe Va
lea Someșului și-a ținut adunarea gene
rală în diua de 24 Maiu sub președința 
baronului D. Banffy. Suma totală a în- 
cassărilor a fost anul trecut de 1,654,530.12 
cor. er cheltuieli 9222,169.72. Prisosul se 
presents așa-der în suma de 732,360.40 
cordne.

Un primar omorît. Se scrie din 
Deva, că primarul din Todești, Moise 
Hică, a fost găsit de cătră fiul seu Ion în 
dimineța dilei de 22 Maiu culcat la pă
mânt cu gâtul tăiat și cu ochii scoși. Pri
marul eșise sera în ogradă să-și vadă 
plantația de curechl și nu departe de casă 
l’au omorît nisce criminali, probabil din 
resbunare.

Rectificare. In articulul întitulat 
„Cine a demonstrat?" din numărul de eri 
al foiei ncîstre (106) s’au strecurat câte-va 
■erori de tipar conturbătore de sens. Așa 
pe pag. III coldna 1 rendul 24 de sus în 
jos în loc de „nu lucru oprit"... e a-se 
ceti „un lucru oprit"; er la fine rândul 
10 de jos în sus în loc de „dejageat" 
este a-se ceti „degajat* 4, și cu trei rân
duri mai jos în loc de „a căruia aglome
rare au acusat’o ei înși-șl“, este a-se ceti 
corect „au causat’o ei înși-șI...B

Un archeolog român apreciat în 
străinătate.

Cetim din p6ua lui H. Van de Weerd în 
„Bulletin Inbliograpliique et pedagogique du Musee 
Beige11 (cinquifeme annee Nr. 9) sub titlul:Tocilescu.
— Săpături și cercetări archeologice în România.
— CominicațiunI făcute Academiei inscripțiunilor 
și literelor (ă l’Academie des Inscriptions et Bel
les-Lettres) din Paris 1892—1899. Bucurescî 1900, 
în 4", 243 pag.:

Regatul actual al României cores
punde unei părți a provinciei romane Me
sia inferioră. Pănă înainte cu vr’o trei-deci 
de ani, nu posedam din acesta provincie, 
decât câte-va rare inscripțiuni aduse de 
câte un călător grăbit. Inconstanța regimu
rilor politice, starea înapoiată a civilisa- 
țiunei și pote și negligența savanților au 
fost causa, că remarcabilele resturi de cul
tură antică, împrăștiate în acestă țâră, ră
maseră timp atât de îndelungat îngropate 
sub vălul uitării.

In ultimul timp, au fost organisate 
săpături sistematice. Istoria acestor cerce
tări archeologice cuprinde două fase. Prima 
se resumă în numele lui Renier și Des
jardins. Acești doi savanți, delegați ai 
academiei de inscripțiuni și litere din Pa
ris, au făcut săpături dela 1865—1868, la 
locul vechiului Troesmis. Ei au cercetat 
câmpul legiunei V., Macedonica, și au des
coperit vr’o 30 inscripțiuni. Lucrările d-lui 
Tocilescu, profesor în Bucurescî și conser
vatorul museului național român, consti- 
tue a doua periddă. F’ără să vorbim des
pre descoperirile topografice și despre lă
murirea mai multor fapte istorice impor
tante, lui i-se datoresce publicarea inscrip- 
țiunilor grecesc! și latine, în număr de 
peste 600, înserate în „Corpus Inscripțio
nam Latinarum" din „Archaeologisch Epi- 
graphische Mittheilungen“ etc.

Presenta lucrare este vrednică de lu
crările anteriore ale d-lui Tocilescu. El 
reunesce resultatele explorațiunilor făcute 
în cursul celor opt ani din urmă. Publica- 
țiunea conține 119 reproducțiunî inedite 
de monumente și mai multe hărți, între 
cari și o hartă despre caslella. Lucrarea 
e împărțită în cinci comunicațium. Pri
mele două descriu șistudieză monumentul 
„Tropaeum Trajani", situat în Dobrogia 
aprope de Adam-Klissi. Acesta este un 
turn cilindric înalt de 32 metri și 30 me
tri diametru, un bloc enorm de zidărie, 
fără cavitate interioră, îmbrăcat pe dina
fară cu sculpturi, ce au legătură cu isto
ria răsboiului Dacilor și surmontat de un 
trofeu (p. 24). „Ori care ar fi de altmin
teri valdrea artistică a turnului dela Adam 
Klissi, el este unul din cele mai impor
tante monumente din epoca imperială. 
Găsim acolo representat un număr consi
derabil de arme ofensive și defensive, pre
cum și costume de ale soldaților romani, 
de ale principilor și popdrelor barbare, 
cari locuiau în primul secol al erei creș
tine în valea interioră a Dunării și cu cari 
Romanii au fost în contact timp îndelun
gat". Este chiar probabil, că representa- 
țiunea acestor populațiuni dunărene este 
mai fidelă la Adam-Klisși, decât la Roma, 
căcî monumentul a fost construit așa di- 
când în mijlocul triburilor, a căror amin
tire a perpetuat’o pănă în dilele nostre; ar
tiștii, cari au esecutat sculpturile și bas- 
reliefurile, au lucrat fără îndoială după 
natură* 4. .

Lângă monumentul susamintit, d-1 
Tocilescu a descoperit un imens mauso
leu. O inscripțiune probeză, că acest mo
nument a fost ridicat de Traian în ono- 
rea soldaților căduți în răsbdiele dacice. 
Espunerea săpăturilor făcute la acest loc 
formeză obiectul comunicațiunei a 3-a și 
a unei părți din a 4-a. Jumătatea a doua 
a comunicațiunei a 4-a și prima jumătate 
din a 5-a cuprind resultatele cercetărilor 
topografice. Pe locul unde era civitas Tro- 
pacensium, săpăturile au fost încoronate 
de un succes, care permite d-lui Tocilescu 
a anunța, că Dobrogea va fi în curând 
Pompeji al său (p. 92). Așa numitele val- 
lum-e, limes-e, șoselele și castella sunt 
obiecte de studiu lămurit și aprofondat 
(pp. 145—184). In fine ultima comunica- 
țiune relateză de asemenea despre un nu
măr respectabil de inscripțiuni de curând 
descoperite și încă inedite (p. 185—230). 
Mai multe au o importanță din punctul 
de vedere al topografiiei și al vieții mili
tare. Lucrarea d-lui Tocilescu este în ace
lași timp fructul unei labdre îndelungate 
și răbdătdre și al unei sciințe profunde. 
Ea este indispensabilă pentru ori cine, 
care se intereseză de anticitățile militare, 
de arta greco-romană și în general de is
toria imperiului.

Trad, de Oniță.ULTIME SCIRi.
Timișora, 27 Maiu. Acji s’a per- 

tractat aici procesul de pressă inten
tat cJiarLilui „Deutsches Tagblat fur Un
gar nu, pentru articolul publicat în 
numerul seu dela 25 Martie 1902 sub 
titlul: „Căușele adevărate ale emigră
rii44. Redactorul foii Alvin Kremer a fost 
condamnat la 3 luni închistire de 
stat și la o amendă de 100 C01’6ne. 
In contra sentinței acusatul a anun
țat nulitate. Juriul a fost compus 
mai tot din Evrei.

Budapesta, 26 Maiu. AcJI s’a 
reluat firul tratărilor privitore la 
pact. Miniștrii austriac! Koerber, 
Bohm-Bawerk și bar. Call se află 
aici.

Agram. 26 Maiu, Intr’o declara
ție mai lungă publicată în (fiarele 
oposiționale de aici, archiepiscopul 
Stadler din Serajevo spune, că retrage 
tot ce a (fia în adresa cătră Papa 
despre amestecul guvernului ungu
resc în afacerea San-Girolamo și că 
s’a convins, că totul s’a făcut din 
inițiativa Papei, 6r nu în urma in
fluențelor esterne.

Petersburg, 26 Maiu. Oficiosul 
„Nowoje Vremja“ vorbind de declara
țiile lui Golucliowski cu privire la 
învoiala austro-rusă, dice, că bucuria 
Austriacilor și Ungurilor e prema
tură, decă cred, că cestiunea balca
nică pote fi redusă la o cestiune de 
ordin secundar cu scop de a deș
tepta în Slavii din Balcani credința, 
că Rusia nu se intereseză de sortea 
lor. învoiala privitore la Balcani, 
adaugă diarul rus, nu s’a făcut pen- 
tru-ca prin ea se se considere de re- 
solvată cestiunea balcanică compli
cată.

Literatură.
A apărut „ Almanachul“ societății 

„Petru Maior'-1 Budapesta 1901 cu un con
ținut bog>t și ilustrat. Format 8° ou 144 
psginl. Prețul 4 cordne. Se află, de vândare 
la Tipografia A. Mureșianu cu prețul indi
cat, plus 35 bani porto.

ooooooooooooooc o
DOCTORUL

ALEXANDRU de VAIDĂ-VOEVOD 
specialist pentru bole interne 

CARLSBAD,
Alte Wiese, „Blauer Schlussel".

oooooooooooooooo

Proprietar: Dr. Aurel JHureșianu. 
Redactor responsabil: Traian JEL Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din SSa’asov.

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

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

Scrieri economice.
Manual complet de agricul

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

Vol. I Agrologia, s6u Agricultura ge
nerală. 34 cole de tipar cu <217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agrioultură al României cu deci- 
sia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II Fitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 oble de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română ou premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă <9 corone.

Vol. III. Zootechnia, seu Cultura ge 
nerală și specială a vitelor cornute, dim 
preună cu lânărie, și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

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

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limba și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care tratbză tbte cestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu- 
orărl apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, nvățător la șcdla 
principa'ă ’omână din Lăpușul-Unguresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. pl. 5 b Porto.

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

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, proAsor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto: „Serac în țeră sSracă“. Emiuescu. 
Prețul 2 cor. plus Io b. porto.

„Cartea Plugarilor* 1, sâu povestiri 
economice despre grădinărit, economia 
câmpului, crescerea vitelor" etc. scrisă de 
lom Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 
b, (-|- 6 b. porto).

„StupărituV1, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, de 
Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte de 
154 pag. format mare 8°. Prețul cor. 1.60 
(cu posta cur. 1.70)

Cartea stzcparilor săteni de Romul 
Sirnu. Cu mai multe ilustrațiunl în text. 
Siitura Reuniunei române de agricultură 
<nn comit. Sibiiului. Prețul francat 80 b.

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de venclare, de viierl, 
ed lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, d- F. W. Raiflfeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sib iului. 
CoDține 227 pag. costă cor. 1.60 (-(- porto 
20 bani.)

Grădina de legume, de loan T. 
Negruțiu, profesor în JBlașitt. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
pe cel mai mare folos praotic. Costă 50 b. 
(plus 5 b. porto).

Vinuri din p6me, de Gr. Halin, 
prof. Este o carte în care se dau esplicații 
și învățături amănunțite asupra modului, 
cnm este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pome. Prețul 40 b. (cu posta 45 
bani.)

^Bucătăresa națională'1', carte de 
bucate a bucătăriei române, francese, g r- 
mane și ungare. Felul bucatelor sunt în
șirate tote în ordine alfabetică după numele 
lor. Limbagiul e ușor. Costă numai cor. 
1’60 (plus 40 bani porto.)

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

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

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

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

„Buna chivernisală“, de Teodor V. 
Păcățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 26 Maiu n. 1902

Renta ung. de aur 4°/0 ...................  120 85
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 18.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 120.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 100.50 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.80 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.70
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii ..... 201.50 
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 15
Renta de argint austr.........................101.60
Renta de hârtie austr........................ 101.50
Renta de aur austr............................. 120.55
LosurI din 1860.................................. 154.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.98
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 714.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 687.25
NapoleondorI.................................. 19 07
Mărci imperiale germane . . . .117.27’/2
London vista..................................  240.25
Paris vista.......................................95.27 */ 2
Rente austr. 4°/0 de corone . . . 99 80
Note italiene.................................. 93.45

Cursul pieței Brașov, 
a Din 27 Maiu n. 1902.

Bancnot rom. Oump. 19.- Vend. 19.04
Argint român. w 18.40 îl 18.44
Napoleond’orL 7Î 19.- fi 19.10
Galbeni îl 11.30 Jî 11.40
Ruble R isescI n 126.- îl 127.—

Nr. Mag. 5950 -1902.

Publicatiu ne.
Pentru darea în arendă a dreptului de vânat în revirurile aparține- 

tbre orașului Brașov dela 1 August 1902 pănă la 32 Iulie 1908, se va 
ține licitațiune publică cu oferte Luni in 9 Iunie a. c. la 10 bre a m. în 
cancelaria oficiului silvanul orășenesc în Brașov (sub Bucium Nr. 9.)

Licitația va fi publică, der și cu oferte închise, pe basa condițiunilor 
cari sunt depuse și se pot lua în vedere (tot-dbuna dela 8—12 bre a. 
m.) în cancelaria oficiului silvanal orășenesc.

i

AVIS
Subscrisul Institut artistic are ondrea a face cunos

cut On public, că pentru a corespunde și celor mai moder
ne și eschisite cerințT, au angajat puteri de rangul prim, și 
garantbză executarea exactă și escelentă a lu rări lor ce cade 
în branșa acesta.

Pentru a se convinge on. public de exactitatea acestor 
date, se eonfecționeză de ocamdată

TABLOURI de probă gratis.
De o cercetare numerosă se rogă cu tbtă stima

Atelierul Rembrandt.

LEOP. SZINBERGER,
Atelier artistic, pentru fotografie și pictură.

miiiiiiiiitiiiii Brașov, Strada v&inii IO. ............. |

Revirurile orășenesc! sunt următorele:
Iu hotarul Crisbav 1500 jug. catastr., prețul esclămării 22 cor

îî ViădenI 703 n îî D „ 10 n

îî îî Apața 1842 v îî îl „ 30 îî

îî Zerneștî' 9836 n îî D „ 63 n

* îî Bran 2868 n îî îî „ 20 îi

n Cernat 2515 îî D îî „ 40 îî

îî Satu lung 7181 îî îî r» „ 50 n

« Zizin .4301 w 11 w „ 20 îî

Tot-deodată se face cunoscut publicul ui, că ofertele, provăcjute
10°/0 vadiu, tin.biate cu timbru de 1 coionă și sigilate după recerință 
au se fie presentate cel mai târcjiu până la 10 ore din (pua de licitație 
d lui silvicultor Iuliu Orlovsky în cancelaria oficiului silvanal oră
șenesc

Aceste oferte au se conțină în textul lor suma oferită, esprimată 
în cifre și în litere, numele și locuința oferentului și declarațiunea, că 
cunosce condițiunile de ofert și ale arendării și că li-se supune necon
diționat.

Brașov, în 5 Maifl 1902.
2—3.525. Magistralul orășenesc.
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Arveresi hirdetmenyi kivonat
A brassbi kir. torvbnyszek mint telekkonyvi hatosâg kozhirrb teszi 

hogy Gutt Rudolf vegrehajtatonak, Ghisu Anna szl. Thausz vbgrehajtâst 
szenvedb elleni 162 kor. 04 fii. tokekbveteles es jăr irânti vbgrehajtâsi 
ugybben a brassbi kir. trvszek (a brassbi kir. jbiro^âg'l teruletbn levb, s a 
foldvâri 539 sz. tljkvben foglalt 3719 hrsz. fekvbre 923 korban ezennel 
megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverbst elrendelte, bs bogy a fennebb 
megjelolt ingatlanok az 1902 evi Junius ho 2-ik napjăn delelott 9 orakor 
Foldvăr kbzseg bâzânâl megtartandb nyilvânos ârverbsen a megâllapi
tott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Ârverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak l0°/0 -ât 
keszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-â.ban jelzett ârfolyammal 
szămitott es az 1881 november 1-bn 3333. sz. alatt kelt igazsăgugymi- 
niszteri rendelet 8. § âban, kijelblt bvadbkkbpes ertbkpapirban a kikul- 
dbtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § a brtelmeben a 
bânatpenznek a birosâgnâl eloleges elhelyezeserbl kiăllitott sz;-bâlyszerfi 
elismervenyt âtszolgăltatni.

Brass o, 1902 evi mârczius ho 16-ik napjân.
A kir. torvszek mint tlknyvi hatosăg. 537.1—1.
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A. Mureșianu
I?raș®v, Ternul SiBiihai ftTr. 30.

Acest stabiliment este prov<5(jlut cu cele mai 
bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, eta- 
giuî I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-XTVTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.PROGRAME_ELEGANTE.BILETE DE LOGOCNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AABÎ^ÎJMi.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî

Compturi, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

Coil/l’CZ/t^ in lolă măviwiea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE

BILETE DE M0RMENTARI.

se primesc în biuronl

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot face ori și când, pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Tipografia A. ilureșianu, Brașov.
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„Gazeta Transilvaniei~ 
cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. 1. Ciurcu și 
la Iremias Nepoții.


