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-J- Rudolph Virchow.
Vinerea trecută a răposat în 

Berlin învățatul profesor german, 
marele medic al timpului mai nou 
Rudolph Virchow. Spre binele ome- 
nimei i-a fost dat acestui ales al 
provedinței să ajungă etatea fru- 
mosă de 81 de anî.

Numai c’un an înainte alergase 
la Berlin representanțî ai tuturor 
statelor culte din lume spre a-1 feli
cita cu ocasiunea aniversării a opt- 
decea a cjilei nascerii sale și spre a-1 
sărbători, ca pe un uriaș al sciinței 
internaționale.

Reuumele lui Virchow este tot 
așa de mare în Franța, ca și în 
monarch!a nostră, în Englitera, ca 
și în America, căci pretutindenea a 
fost cunoscut și admirat acest mare 
scrutator pe terenul sciințelor natu
rale, acest ilustru antropolog, etno
log, archeolog și erou al higienii so
ciale moderne. In Germania, patria 
sa natală, Virchow era vestit și 
ca politician și parlamentar de-o 
elocință rară, concisă, care pe vre- 
mile așa flisului „Kulturkampf11 de
venise forte incomod lui Bismarck, 
așa că nu odată a avut conflicte cu 
el. Virchow era un aderent sincer și 
convins al democratismului și aparți
nea partidei progresiste, la a căreia în
ființare a și contribuit, partidă, cu 
care Bismarck în acel timp se avea 
forte rău.

Un vechili amic personal al lui 
Virchow cj’se înainte cu două cjile 
despre acesta cătră un <4iarist: „Eu 
nu voiu mai întelni nicî-odată un 
om atât de minunat, ca acesta. El 
a fost un bărbat de o curățenie, ca 
aceea, ce ne-a descris’o Christos; a 
fost bunătatea însăși. Omul și istoria 
omenimei au tost studiul său, și el 
urmărind acest studiu nu numai că 
a făcut cele mai mari descoperiri 
scientifice, ci a învățat să și simță 
cu omenii. Nu cunosc un al doilea, 
căruia umanitatea să-i fi zăcut atât 
de mult la inimă, ca luiu.

Nu puțină spaimă causase în 
cercurile împietrite birocratice din 
Prusia, Virchow prin broșura sa, ce 
a fost publicat’o la 1848 în calitate 
de membru al comisiunii trimise în 
Silesia superibră pentru a studia cău
șele epidemiei de typhus, care grasa 
acolo în mare măsură. El flicea în 
acea broșură: „de la medicamente 
î’aștept nici un succes, epidemia nu 
ie pbte vindeca decât prin reforme 
lociale și farmacia, din care trebue 
jă se ia medicamentele se chiamă: 
iDeplină și nelimitată democrație! 
Jultură, cu fiicele sale : libertate și 
nmăstare !u

Din causa principiilor sale de- 
nocratice Virchow fu isgonit din 
jerlin și în anul următor merse ca 
i.rofesor ordinar la Wiirzburg, unde 
. fost activ 7 ani, câștigându-șî prin 
crierile sale medicale tot mai mare 
enume. La 1856 fii rechemat la 
niversitatea din Berlin, unde înființă 
/imul institut patologic, unde în- 
epu colecțiunea sa renumită pato- 
igică-anatomică și unde proclamă 
xioma: „Omnis cellula a cellula*, a

decă fîe-care celulă derivă dela o 
celulă; din nimic nu se pote nici
odată forma viață; nu esistă o des- 
voltare spontană, ci numai una con- 
tinuativă. Pe acest timp Virchow 
șî-a desvoltat și sciința sa celebră 
despre patologia celulară.

Ca antropolog și etnolog Vir- 
chov a studiat construcția craniului 
diferitelor popore și a urmărit mi
gra țiuniile Germanilor și Slavilor. 
Ca higienic el a studiat căușele epide
miilor și le-a aflat în relele sociale, pre
cum miseria. nesciința, murdăria ș. a. 
Ca remediu el a cerut lumină și aer, 
nutrire mai bună, locuințe sănetose. 
Pe calea acesta deveni sufletul hi- 
gienei publice moderne, creatorul 
apăductelor, a nouelor construcții 
de școle, spitale și canalisărl în tbtă 
lumea.

Mortea lui Virchow, care a fost 
deopotrivă mare, ca medic și ca 
om, va întimpina un răsunet dure
ros în tote țările culte, cari parti
cipă viu la doliul Germaniei pentru 
pierderea acestui fiu glorios al său.

Pactul Vineri și Sâmbătă s’au ur
mat tratările asupra pactului în palatul 
minisțrului-president ungar. Nu s’a ispră
vit însă nici de data asta, și a rămas, ca 
guvernele să trateze săptămâna acesta 
mai departe asupra diferențelor, cari esistă 
încă. Ministrul președinte austriac Koer- 
ber a plecat Sâmbătă la Viena, er Szell 
s’a dus la Pojun, ca să asiste la deschi
derea esposiției economice.

Un diar, care pretinde că e bine 
orientat spune, că Dr. Koerber nu va fi 
în stare a face să trecă pactul prin par
lament, din causa oposițiunei Cehilor. 
Koerber să fi primit veste, că guvernul 
unguresc nu va accepta un pact oc- 
troiat pe basa §-lui 14, din care causă 
pactul nici nu se va pune la ordinea di- 
lei în desbaterile „Reichsratliului.

Diarele oposiționale maghiare răs
pund la acesta prin amenințarea, că par
tidul independist va face obstrucțiunea 
cea mai violentă în dietă și că țera n’a 
vădut încă o oposiție atât de strașnică, 
cum va fi aceea, care se pregătesce în 
contra pactului. (??)

Modificarea legei electorală. Con
gregația comitatului Cianad a adresat die
tei o petiție privitdre la modificarea legii 
electorale. In petiție se dice, că actu
almente nu esistă egalitate de drept 
și miile de muncitori sunt despoiați de 
acest drept cardinal. Aici zace causa în
tindere) socialismului în clasa muncitori
lor. Petiția arată rend pe rend greșelile 
actualei legi și în fine rdgă dieta: a) să 
facă o nouă arondare a cercurilor electo
rale; b) să unifice censul; c) să se pre
tindă cunoscerea limbei maghiare în scriere 
și cetire d) să se introducă votarea după 
comune.

Archiducele Francisc Ferdinand 
amiral al flotei austro-ungare. Archi
ducele Francisc Ferdinand a fost numit 
amiral al flotei. Ordinul imperial prin care 
acestă numire este adusă la cunoscința 
marinei, reamintesce participarea marinei 
austro-ungare în acțiunile internaționale 
din Mediterana și acum în urmă în Chiria, 

apoi espnmă deplina recunoscință a împă
ratului pentru reușita manevrelor combi
nate ale armatei de uscat și ale marinei.

Unele din foile maghiare îșl esprimă 
nemulțumirea față cu acestă numire. Ele 
regretă, că despre evenimentele, ce se în
tâmplă la curte nu au scire directă, ci 
trebue tot-deuna să-și ia informațiile din 
isvor vienes. Din acest isvor diarele un
guresc! mai sunt informate, că prin numi
rea amintită s’a completat posiția înaltă 
ce i-s’a dat archi du celui Francisc Ferdi
nand pe lângă Majestatea Sa, și de aici 
înainte moștenitorul de tron a căpătat o 
sferă de influență și mai mare în tote di
recțiunile, asupra întregei armate.

România și Bulgaria. Guvernul 
bulgar a adresat guvernului român o a 
doua notă diplomatică cu privire la șcdla 
română din Sofia, care ar refusa de a 
primi inspecția revisorilor școlari bulgari.

Domnitorul și dieta. „Fiigg. Ma- 
gyarorszâg" vorbesce erăși de-a călare la 
adresa coronei. De rândul acesta pune în 
paralelă pe Majestatea Sa cu dieta, căci 
vorbind despre deschiderea solemnă a die
tei în Octomvrie a. c. scrie: „Festivitatea 
acâsta va fi estraordinar de strălucită. Se 
vorbesce, că la serbarea de deschidere va 
asista și regele, și e corect așa. Nu dieta 
are să mergă la palatul cu stâg negru-gal- 
ben din Buda, ca să-și facă omagiile, ci 
regele să vină la representanța poporului (!) 
în casa sfatului națiunei maghiare. Tot- 
dâuna ar fi .trebuit să fie așa ; der decă 
pănă acum, fie din slugărnicie seu din alte 
cause s’a făcut altfel — adî a sosit tim
pul să revenim la calea corectă.... Regele 
maghiar trebue să fie de față la deschi
derea dietei. Asta nu ;pote fi mărinimie, 
nicî grație, nicî succes. Regele va da o do
vadă de sentimente bune, dâcă nu va dori 
ca națiunea se mergă la el, ci el va veni 
la națiune. Națiunea — adecă dieta — 
este o putere tot așa de considerabilă, ca 
și regele11.

Disolvarea comitetului macedo
nean. Din Șofia se telegrafeză, că guver
nul bulgar e firm decis să deschidă ac
țiune publică contra comitetului macedo
nean pentru uneltiri contra siguranței 
statului.

Ordinele lui Wlassics.
Ministrul unguresc desculțe și instruc

țiune publică n’are astîmpăr. Acum la în
ceputul anului școlar 1902/3 a adresat 
erăși ordine inspectorilor de școle cu pri
vire la „kisdedovu-urî, școlele primare, șcd- 
le.le de repetiție, controlarea cu rigore a 
predări! limbei maghiare și visitațiunile 
școlare. Wlassics șî-a adresat ordinul său 
și autorităților bisericesc! și comisiunilor 
administrative.

In ordinul dat cătră inspectorii de 
șcdle ministrul atrage atențiunea acestora, 
ca activitatea diferitelor catagorii a învă
țământului să fie în nex strîns, adecă 
activitatea „kișdedov“-urilor, a șcdlei 
primare cotidiane și a șcdlei repetițio- 
nale. Atrage în deosebî atențiunea inspec
torilor, să aibă de grije, ca nexul amintit 
să se realiseze nu numai între „kisdedo- 
vurile" și șcălele primare de stat, ci și 
între institutele, carî nu sunt ale statului.

Inspectorii să îngrijescă și de aceea, 

ca instrucția în ,,kisdedov“-urile nema
ghiare se se aducă în legătură cu intro
ducerea elevilor în limba maghiară, ca limbă 
a statului.

Ministrul pretinde, ca obiectele de 
învățământ obligătore în școlele primare 
să se predea împărțite în 6 cursuri anuale 
și ca la cele 6 cursuri ale școlei primare să 
se alăture în mod organic cele trei cur
suri ale șcdlei economice de repetiție.

Ordonă mai departe ministrul, orga- 
nisarea reuniunilor tinerimei și accentueză 
că aceste reuniuni vor forma capacul ac
tivității patriotice maghiare. El va premia 
pe învățătorii, cari vor arăta resultate în 
direcția acesta.

D-l Wlassics provocă din nou pe in
spectori să pretindă dela tote ;categoriile 
de școle cu caracter primar, predarea lim
bei maghiare in numărul de ore stabilit prin 
ordinul seu dela 5 Iunie 1902 și învățarea 
cu succes a limbei maghiare in vorbire și 
scriere. Școlele comunale și confesionale 
ajutorate de stat să le visiteze cel puțin 
odată în an și să ia proces verbal despre 
acesta.

Pentru șcdlele de repetiție va da un 
plan nou. Și până atunci însă școlele aces
tea trebue să fie înființate.

Intr’alt ordin ministrul accentueză, 
că dă o deosebită importanță învățămân
tului primar cu 6 cursuri, pentrucă 
instrucția primară numai atunci îșl va 
resolva problema, decă copiii obligați a 
frecventa șcdla, au trecut prin tdte 6 cur
surile.

In fine ministrul așteptă dela inspec
tori să-și pună tdte forțele în interesul 
unei desvoltări intensive a învățământu
lui primar „în direcție patriotică14 (!)

Ministrul Wlassics îșl merge drumul 
său orbiș înainte. Pe noi Românii însă, 
în momentele de față, ne intereseză mai 
cu semă atitudinea, ce vor lua-o în defi
nitiv autoritățile nostre supreme biseri
cesc! față cu acest povoiii de ordonanțe, 
E cu neputință, după părerea ndstră, ca 
cele două metropolii române, într’o Ges
tiune atât de gravă și vitală pentru bi
serică, șcdlă și autonomia lor, să tacă în
fundate, seu să se acomodeze în tăcere, 
fără a face nici un pas pentru a-și vali- 
dita drepturile față cu procederea volnică, 
nelegală și irațională a ministrului actual.

Și credem firm, că așa va și fi. Pe 
cât am înțeles atât la Sibiiu, cât și la 
Blașiii se va lua posițiă hotărîtă în fața 
ordinului ministrului Wlassics.

Adunarea
Societății pentru fond de teatru român 

în Bistriță.
(Dela raportorul special al „Gaz. Trans.“)

Bistriță, 7 Septemvrie 1902.

Astădi se începe aici adunarea societății 
pentru fond de teatru român. Despre eve
nimentele dilei deeri, vă pot raporta însă 
următdrele:

Plecarea din Brașov; sosirea la ClușiQ 
și Bistrița.

Vineri sera cu trenul personal am 
plecat din Brașov în societatea d-lui Nic. 
Petra Petrescu, casierul societății pentru 
fond de teatru, și d-l Dr. Iosif Blaga, se
cretarul aceleași societăți. Mai era cu noi 
și tînărul student Horia P. Petrescu.
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După înțelegerea avută dinainte la 
gara clin Clușiit, unde sosirăm Sâmbătă 
dimineța, pe membrii comitetului plecați 
din Brașov îi aștepta președintele socie
tății d-1 losif Vulcan, care sosise la Clușiu 
scurt timp înainte de noi, însoțit de alți 
doi membrii în comitet: d-1 Em. Ungurianu 
din Timișora și d-1 V. Goldiș din Arad. 
Spre întâmpinarea comitetului eșiseră la 
gara din Clușiil d-1 protopop Dr. Elie Dă- 
ianu, d-I V. Ranta Buticescu, V. Podobă 
și alții, ale căror nume îmi scapă.

Din Clușiu am plecat după o aștep
tare de 25 minute cu trenul de pe valea 
Someșului. Afară de cei amintiți deja, ni-se 
mai asociaseră și d-1 Dr. Parasca, medic 
în Hațeg, cu soția născ. Penciu, și tînărul 
student universitar V. Moldovanu. După 
o călătorie de 5 bre, în care am avut oca- 
siune a discuta cu d-1 Vulcan diferite ces- 
tiuni mai ales din trecutul societății pen
tru fond de teatru, am sosit în Bistriță 
pe la orele 12 și 20 minute.

Primirea la gara din Bistriță.
La gara din Bistriță eșise spre întâm

pinarea președintelui și a ospeților sosițî 
cu același tren comitetul arangiator aprope 
în număr complet, apoi un frumos număr 
de popor, precum și coriștii și coristele. 
Dintre cei ce ne-au întâmpinat la gara din 
Bistriță, mi-am remarcat în fuga condeiu
lui pe următorii: D-1 protopop gr cat. din 
Bistriță și președinte al comitetului aran
giator Gerasim Domide, protopopul gr. or. 
din Bistriță Simeon Monda, Dr. Ginta, ca
pelanul Ciril Negruț, preoții I. Dologa (B. 
Tiha) și Eliseu Pan (B. Suseni), Mih. Baciu 
preot în Feleac, d-1 Cuteanu, asesor la se- 
dria orfanală cu două drăgălașe domnișore, 
cari purtau la piept, ca și ceilalți membrii 
arangiatorl, o pantlică în colorile roșu-gal- 
ben. pe care erau tipărite cuvintele: „Societa
tea pentru fond de teatru român, Bistriță, 
7, 8—IX, 1902“. Mai departe: domnii Dr. 
Linul, advocat și fiscal la comitat, Dr. 
Scridon, Dr. Login, Leonida Domide, T. A. 
Bogdan și Iulian Chitta, ambii acești din 
urmă învățători în Bistriță, Aurel luga, 
stud, jur., Ioan Jarda, stud, jur., Ilie Scur
tul, I. Corbul, Beloiu, Tonceanu, etc.

Intre cei sosiți cu trenul mai era, 
afară de cei amintiți, și d-na Pop din 
Gherla, apoi d-1 Tincu, preot într’o comună 
de lângă Gherla, și Milea notar în Tilișca 
comit. Sibiiului.

D-1 protopop Domide în numele co
mitetului arangiator și al Românilor din 
Bistriță salută pe d-1 președinte prin un 
frumos discurs, la care d-1 Vulcan răs
punde în câte-va alese cuvinte. Ospeții 
sunt conduși apoi în trăsuri la hotelul 
„Regele Ungariei", unde li-s’au pregătit 
odăi și unde fiind tocmai timpul prându- 
lui, ne-am întrunit cu toții la o masă 
table d’hotes.

După amladi comitetul a ținut șe
dință, er noi ceștialalți am visitat orașul, 
care ne-a făcut cea mai plăcută impresie 
cu strădile lui largi și curate.

Sera de cunoscință.
Tot la hotelul „Regele Ungariei“ a fost 

sera de cunoscință, la care am remarcat 
mulți Năsăudeni, domni și domne, cari so
siseră sera cu trăsurile. In fuga condeiu
lui, cu gândul de a reveni, amintesc din
tre Năsăudeni pe d-1 vicar C. Deac, profe
sorul Virg. Șotropa, Gheție etc.

S’au pronunțat mai multe toaste în
tre cari cel dintâiă d-1 președinte losif 
Vulcan pentru Bistrițeni, cari prin pregă
tirile frumose, ce le-au făcut pentru acestă 
serbare, au dat o dovadă splendidă despre 
dragostea, ce o au pentru progresul cul- 
turei naționale. Releveză în fine cu bucu
rie fortificarea elementului românesc și 
progresul economic și cultural al acestuia 
în orașul Bistrița.

D-1 protop S. Monda ridică un toast 
pentru comitet și președintele său, er d 1 
Aurel luga, stud, universitar, salută ospeții 
în numele tinerimei universitare.

Luând apoi cuvântul d-1 Augustin 
Paul arată însemnătatea sforțărilor Româ
nilor îndreptate într’acolo, ca să-și creeze 
un teatru, unde prin cuvintul vorbit să aibă 

scolă pentru cultivarea limbei. Der tot 
așa de important factor este și cuventul 
scris seu tipărit, adecă pressa. D-1 Vulcan 
înainte de a se face propagandist zelos 
pentru crearea unei instituții românesc! a 
cuvântului vorbit, era deja între protago
niștii cuvântului scris. D-sa a cultivat 
aprope tote speciile literaturei frumose: 
romanul, novela, poesia. Cel mai mare fo
los l’a adus însă ca jurnalist, prin revista 
sa „Familia". Vorbesce despre importanța 
pressei si despre dificultățile, ce le întâm
pină pressa la noi Românii. Ridică paharul 
în sănătatea d-lui Vulcan, veteranul jur
nalist român și — pentru publicul,- care 
sprijinesce pressa.

D-1 Eliseu Dan, preot în B. Suseni, 
rostesce un frumos și mult aplaudat toast 
în prosă și versuri, pe cari le-a și cântat, 
acompaniat de conmeseni. D-1 Dan,astădi 
preot, în tinerețele sale fragede a jucat 
teatru. In „Nunta țărănescă“ a făcut pe 
Moș-Trohin (încă la 1868). Din versurile 
caracteristice cântate în cursul toastului 
și potrivite textului, mi-am notat urmă- 
tdrele:

De-ai călca din piatră ’n piatră
Din strein nu-i face tată, 
De-ai călca din urmă 'n urmă 
DiD străin nu-i face mumă.

*
De-ar da Dumnedeu s6 deie
Cine mi-e dușman să pieie.
S6 mi-1 bată Dumnedeu 
Numai cum oiA dice eu : 
De noue bole s6 zacă, 
Masle tot mereu s6-șl facă, 
Dintr’unn se se ridice 
Alte nouă s6-l apuce, 
Să zacă mereu in pat 
Din arat pănă 'n sărat, 
Cin culesul cânepii 
Pănă ’n ruptu cămeșii. 
Din culesul giilor (viilor) 
Pănă ’n spartu buților, 
Aibă casa cucului 
Și liodina ventului.

După d-1 Dan lua cuvântul d-1 pro
fesor Dr. losif Blaga din Brașov, vorbind 
despre teatru, ca factorul cel mai impor
tant al cultivării simțului estetic. Acest 
simț estetic este cu deosebire însușirea 
damelor. Ridică paharul în sănătatea da
melor, cari îndemnate de inima lor, de 
sentimentalitatea lor, au realisat multe lu
cruri frumose și au contribuit în special 
și pentru realisarea țintei societății ndstre. 
— D-1 V. B. Muntenescu toasteză pentru 
d-1 Vulcan.

D-1 Vulcan ia cuvântul pentru a doua 
<5ră, relevând mulțumirea, ce o simte vă- 
dând, că sforțările lui au fost înțelese și 
sprijinite de publicul român. Pentru d-sa 
nu recompensa materială, ci consciența 
datoriei împlinite a fost normâtiv. In tdtă 
viața sa a fost pioner al idealismului, și 
constată cu multă satisfacție, că în rîndu- 
rile tinerei generații vede adepțî de ai 
Bărnuților și ai Mureșenilor.

Părintele protopop Domide mulțu
mesc© acelor Bistrițeni, cari au contribuit 
la pregătirile pentru serbarea culturală de 
astădi, și acelora cari au venit din afară 
(Năsăudeni, Someșenî, Bărgăoani, Tîrgo- 
venij ca să-și dea concursul, er d-1 Vulcan 
luând cuvântul încă 'odată, închină păntru 
părintele Domide.

In sfîrșit octogenarul Toma Honiilă, 
fost subprefect de pe timpul, când esista 
încă districtul Năsăudului, a ridicat un 
toast mult aplaudat pentru d-I Vulcan și 
„Familia".

Astfel a decurs sera de cunoscință, 
fărte animată și forte instructivă.

Când termin aceste rânduri, clopotul 
dela frumdsa și spațiăsa biserică românescă 
ne chiemă la sf. liturghie.

După liturghie se va ține prima șe
dință, nu însă în biserică, cum se anun
țase, căci autoritatea a interdis acesta, ci 
în sala comitatului.

Despre cele ce vor urma, vă voiu ra
porta.

Rep.

Arta și adeverul.
Discursul președintelui losif Vulcan 

la deschiderea adunilrii generale din Bistrița a 
Societății pentru crearea unui fond de teatru 

român, în 7 Septemvrie n. 1902.

Domnilor și dd-mnelori
Decă studiăm artele, vedem, că ele 

tote au același scop, d’a reproduce vieța. 
Reproducerea reușesce cu atât mai per
fect, cu cât ea ne presintă mai fidel apa- 
rința realității. Stăruința principală a ar
telor trebue să fie der observarea și co- 
piarea cât mai adevărată a evoluțiunilor 
vieții; prin urmare sufletul conducător al 
tuturor artelor este adevărul.

Constatând acesta, din capul locului 
putem se enunciăm conclusiunea, că nu
mai acel product al minții omenesc! este 
o operă de artă, capabilă a impresiona 
generațiunea actuală și a susține critica 
posterității, care represintă adevărul.

Minciuna, pe orî-ce teren, trăesce și 
se răsfață o ții două, apoi, dată de gol, 
se risipesce și dispare în mijlocul hoho
telor; ast.-fel și obiectele de artă înțoțo- 
nate și sulemenite atrag cât-vatimp aten
țiunea lumii curidse, apoi studiate mai 
înadins, lipsa de fond real ese la ivelă și 
admirația trece în dispreț.

Întocmai cum tote instituțiunile mari 
omenesc! au legile lor fundamentale și 
organice, pe cari toți omenii trebue să le 
păzescă, — ast-fel și artele, expresiunea 
cea mai sublimă a geniului omenesc, se 
întemeiază pe anumite legi, de la cari ar
tistul nu se pote abate nici-odată, la cari 
trebue să țină neclintit. Aceste legi au 
drept temelie a lor adevărul.

Adevărul! Etă condensat într’un cu
vânt întregul codice al legilor artei.

Acest singur cuvânt ajunge, pentru- 
ca artistul să scie, care e datoria sa, în ce 
direcțiune are să plece și cum trebue se 
muncescă.

Cuvântul acesta cuprinde o indica- 
țiune lămurită, un program bine stabilit, 
un plan de muncă precis codificat.

Cuvântul acesta e sorele, care îi lu- 
mineză calea, pământul care îl hrănesce și 
aerul care îl împresdră în dumnedeescile 
momente de inspirațiune.

Arta este o schinteie a divinității 
vecinie adevărate. Ea are menirea d’a a- 
priîide aici pe pământ focul sacru al sen
timentului divin, care înalță pe om și-i 
deschide orisonturî mai largi, unde, lipsit 
de micile griji, uită par că ce este, se 
desfăteză în univers, admiră frumusețile 
naturei și creațiunile minții omenesc!, se 
bucură de atâtea minuni necunoscute și 
se simte fericit, că trăesce.

Menirea artei e minunată. Ea are 
darul d'a vărsa lumină, d’a răspândi cul
tură, d’a oferi plăceri intelectuale; d’a ne 
face să cunoscem mai bine frumosul, să 
desprețuim urîtul; să admirăm ce-i bun și 
să ne ferim de ce-i rău, să ne închinăm 
moralei și să ne ’ngrozim de păcat.

De aceea își îndeplinesce misiunea 
prin diverse forme. Ea instrueză și des- 
vață, clădesce și distruge, laudă și doje- 
nesce, recompenseză și pedepsesce, învie 
și omoră, tot-deuna servind același scop 
moral, tot-deuna susținând adevărul.

Artistul, representantul artei, este 
apostolul propagator al adevărului. Gura, 
lira, penalul, dalta, mintea și inima, cree- 
rul care plămădesce și mâna care înde
plinesce, au să stea vecinie în serviciul 
adevărului. El nu pdte să mintă nici
odată, presintând drept adevăruri nisce 
născociri deșuchiate, căci în momentul în 
care publicul le-ar recundsce. ar rîde de 
el și l’ar doborî de pe pedestalul de 
artist.

Poetul, care vre să fie bardul națiu
nii sale, nu pdte să cânte decât ceea-ce 
frământă cugetarea poporului său, căci 
decă lira lui ar întona nisce sentimente 
străine sângelui din care se trage, n’ar 
mai representa sufletul aceluia și neamul 
său l’ar huidui ca pe un simbriaș plătit.

Autorul dramatic, care și-ar permite 
a călca în piciore psychologia și ne-ar 
aduce pe scenă caractere nenaturale și 
ciocniri dramatice imposibile, — ar pro
duce o lucrare fără valore.

Romancierul, care ne-ar înjgheba un 
subiect în lipsa de cunoscință a istoriei 
seu a vieții sociale moderne, care ne-ar 
zugrăvi figuri istorice cu deprinderi din 
epoca actuală, care ne-ar înfira în salone 
conversația obicinuită în popor: n’ar stârni 
decât rîsul nostru.

Pictorul, care ne-ar pofti să-i admi
răm tabloul a cărui concepțiune e forțată, 
la care a abusat de colori său care n’are 
aer: de sigur și-ar atrage condamnarea 
tuturora.

Sculptorul, care din blocul de pietră 

ne-ar ciopli nisce figuri și grupe certate 
cu anatomia, n’ar fi decât un cârpaciu.

Oratorul, care la tribună, pe catedră 
și în amvon, vestind evanghelia dreptății 
și a luminii, ar vrea să îmbete ascultătorii 
numai cu nisce frase sforăitore și fără 
miez, n’ar ave decât nisce succese vre
melnice, după cari lumea desmetecită l’ar 
desprețui.

Artistul dramatic, care ar ^îngâna cu
vintele în loc să vorbescă și el, ca lumea, 
care ar declama unde nu are decât să 
converseze, care ar bâlbăi ca papagalul 
unde ar trebui să fie plin de simțire, 
care ar striga necontenit: ar provoca flu- 
erături.

Adeverul e sufletul artistului. Fără 
acesta el nu pote să trăescă. Fără acesta 
el nu mai este artist.

Numai acela se pdte numi artist, care 
e capabil a ne face impresiunea să-l cre
dem. Și nu credem decât pe acela, care 
ne convinge, că presintă adeverul.

Numai acela ne cuprinde inima și 
mintea; numai acela ne imprimă felul său 
de cugetare; numai lui ne închinăm cu 
devoțiune; numai el pote să ne domnescă 
sufletul; numai el este artistul nostru.

Căci el tâlcuesce ceea-ce și noi sim
țim, plânge ceea-ce ne dăre și cântă ceea 
ce ne înveselesce, — cugetarea, inima, 
lumea lui — este și a nostră.

Numai ce-i al nostru ne intereseză, 
numai bucuriile și durerile nostre le sim
țim, numai aceia sunt artiștii noștrii, cari 
au darul și curagiul a-le interpreta, căci 
numai ei spun adevărul.

In tote timpurile cultul căruia s'a 
închinat fruntașii artei, a fost adevărul, 
căci au seiut, că acesta este o putere 
dumnedeescă, singura care pdte să le im
prime vecinicia.

Au urmat vâcuri după vecuri și s’au 
produs nenumărate opere de artă, dar din 
tote nu s’au conservat posterității decât 
acele, cari au fost inspirate de adevăr, 
căci numai ele au viața vecinică.

Etă pentru-ce tragediile elene și 
după- mii de ani mai stău încă și astădi 
în piciăre; etă pentru-ce creațiunile ma
relui Shakespeare au se trăăscă pentru 
totdăuna.

(Va urma.)

SOIRILE D1LE1.
26 August v.

Numărul comunelor după națio
nalitate. D-1 Balogh Pal, care a publicat 
importanta scriere „Rassele în Ungaria*, 
vrend se dovedescă preponderanța ele
mentului maghiar în Ungaria, publică în 
„Bud. Hirlap" un articol cu privire la nu
mărul comunelor după naționalitate. El 
spune, că Unguri» numără adi (dimpreună 
cu Fiume) 16,838,255 locuitori civili, mai 
mult cu 1,558,586 decât în 1890. Maghiarii 
s’ar fi sporit în timp de țlece ani cu 
1,230,898, er celelalte naționalități numai 
cu 237,668 suflete. Actualmente sunt: Co
mune: maghiare 4749, române 2991, slo
vace 2683, germane 1073, rutene 594, 
sârbesc! 129, croate 222, de alte limbi 
176. Cu totul: 12.612. Elementul maghiar 
a câștigat față cu elementul român 20, a 
pierdut 6. Elementul român a câștigat 27. 
a pierdut 21. De la Maghiari a câștigat 6. 
de la Germani 19, de la Șerbi 2 comune 
In Ardeal a câștigat elementul româr 
între Maghiari 4, între Sași 17; a pierdui 
în favorul Maghiarilor 11, în favorul Sa 
șilor 1. Față cu 4744 comune maghiari 
sunt aprope 8000 cornuue de altă națio 
nalitate. Și totuși Maghiarii să se fi spo 
rit? Etă o întrebare, căreia numai „sta 
tisticianii“ maghiari sciu să răspundă.

Dela ,Asociațiune.“ Membrii comite 
tului central al „Asociațianiiu au ținu 
Vineri în 5 Septemvrie n. 1902,' o confe 
rență, în care au stabilit timpul plecăr 
lor la adunarea generală, care se va țin 
în Oravița la 14 și 15 Septetemvrie a. < 
Membrii comitetului central vor pleca di 
Sibiiu Vineri la 12 Sept. a. c., cu treni 
de dimineța, și vor sosi sera la Timișor 
Aici vor sta peste ndpte și vor pleca api 
Sâmbătă dimineța, la orele 6 spre Oi 
vița unde vor sosi la ărele 11 a. m. su 
conducerea presidentului „ Asociațiunii11 d 
Dr. Alesandru Mocsonyi, și însoțiți de d 
legații despărțămintelor, cari vor fi repr 
sentate la adunarea generală.
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Demonstrație în contra unui preot 
român. Mare turburare printre șoviniștii 
din Bichiș-Ciaba. Primăria de acolo a 
cerut oficial preotului Victor Popovici să 
dea estras de botez unui credincios al seu, 
— der să-l dea în limba maghiară. Preo
tul, om corect, a dat estrasul în limba 
română și numele localității în care păs- 
toresce l’a scris românesce: Bichiș-Ciaba. 
Primăria a refusat estrasul și a pretins de 
la preot să-l facă din nou în limba ma
ghiară („limba oficială a statului14) fiind-că 
„așa cere respectul cătră legile statului 
maghiar14. Preotul a răspuns, că numai cu 
concesiunea autorității bisericescî pote da 
un estras de botez în limba maghiară și 
că nu primesce în privința acesta lecții 
de la nimenea. In urma acesta — spun 
foile din Budapesta — locuitorii „patrio
tici44 din Bichiș-Ciaba s’au revoltat în 
contra preotului „valah44 și o miie de 
ămenîadunându-se dinaintea locuinței sale, 
i-au spart ferestrile. Popovicî abia s’a pu
tut refugia dinaintea demonstranților. — 
Par’că am fi pe vremile Curuților.

Isgonirea limbei germane din sco- 
lele din Budapesta. Representanța comu
nală din Budapesta a decis, să elimineze 
cu desăvîrșire din șcălele primare ale 
„capitalei44, limba germană. Decisul acesta 
a fost înaintat ministrului instrucțiunei pu
blice. — Progres în regres!

Urmărirea unui deputat naționalist. 
Tribunalul penal din Neutra (Nyitra) a 
pus sub acusă pe deputatul naționalist 
slovac. I. Valasek pentru agitație. Valasek 
a înaintat recurs.

Afacerea lui Lyubomir Pavlovici.
Se scie, că procuratura din Chichinda- 
mare a ridicat, pe motiv de agitație, acusă 
contra deputatului sârb Lyubomir Pavlo
vici. Tribunalul din Ohichinda a luat (fi
lele acestea în primire escepțiunile redac
tate de apărătorul Tetelleni Armin. Ele 
constată în primul rend, că mărturisirile 
băeților ascultați în afacere, sunt atât de 
șovăitore, încât pe basa lor nu se p6te 
ridica acusă. Nicî cei-lalți martori n’au 
putut aduce date positive contra deputa
tului și e caracteristic, că din numărul 
mare de public, care se afla pe peronul 
gărei din Ohichinda, nicî unul n’a aflat 
despre pretinsele atrocități comise de Pav
lovici.

Dece mii de emigranți. In broșura 
de pe Iulie a publicațiunei „Sztatisztikai 
Havi Kozlemenyek44 se arată, că în de
cursul acelei luni au emigrat din Ungaria, 
10,000 de persone. Pentru America s’au 
dat 3231 pașaporte, pentru România 3431 
— „Statistictanii44 unguri nu spun însă 
câți percinunațî din Galiția au imigrat în 
Ungaria.

Cununii. D-ș<5ra Eugenia Mețiami 
din Zerneștî și d-1 Constantin Proca din 
Râșnov. anunță cununia lor, ce se va ce
lebra Duminecă la 21 Septemvrie n. în 
biserica Sf. Nicolae din Zârnești. — Feli
citările nostre.

— D-șora Matilda Strimbul și d-1 
Antoniu Hangea, învățător la șcdla de 
fetițe din Năsăud, îșî vor celebra cununia 
religiosă la 28 Septemvrie st. n. în biserica 
gr. cat. din Sângeorgiul-român.

înscrierile la gimnasiul din Bla- 
șiu s’au terminat. S’au înscris cu totul, în 
cele 8 clase gimn., 484 elevi, față cu anul 
trecut o diferență de 14 în plus. Joi s’a 
făcut în catedrală invocarea Sp. Sfânt și 
s’au început prelegerile.

Procese de pressă. Foile unguresc! 
aduc soirea, că s’a jintentat un proces de 
pressă diarului național slovac „Narodnie 
Noving* pentru un articol în care ar fi 
calomniat oficiul statistic maghiar. — Din 
Clușitî i-se anunță lui „Bud. Hirlap'4, că și 
„Tribunei* din Sibiiu i-s’a intentat un 
proces de pressă pentru un articol, în care 
a combătut ordonanțele lui Wlasics cu 
privire la maghiarisarea învățământului.

Reforme în Macedonia. rNovoje 
Vremja* asigură, că în palatul ambasadei 
austro-ungare din Constantinopol se țin 

dilnic consfătuiri între ambasadorii pute
rilor marî și ministrul de esterne tur
cesc în cestiunea macedonenă. In același 
timp Sultanul a numit o comisiune, care 
să plece în Macedonia, spre a aplica re
formele.

Tolstoi în România. Marele scriitor 
Lew Tolstoi va visita pe Regina României 
la Castelul Peleș, în cursul acestei tdmne. 
El va întră în țeră prin punctul Ugheni. 
Ieșenii vor ave der cei întâi neașteptata 
plăcere de a vede pe unul dintre cei mai 
talentațî și originali scriitori ai secolului 
care s’a sfîrșit și al secolului care s’a în
ceput.

Congresul orientaliștilor s’a des
chis la 5 1. c. în ^Hamburg. Sunt repre- 
sentate aprope tote guvernele și țările din 
Europa. Congresul a adresat telegrame 
împăratului Wilhelm, regelui Oscar al Sve7 
diei și archiducelui Rajner.

Scufundarea unui vapor în Dunăre. 
Din Cernovadă se anunță ciocnirea pa- 
quebotului unguresc „Ferenez Ioszef44 cu 
vaporul român „Radu-Negru44. Vasul un
guresc s’a scufundat. Pasagerii și echipa- 
giul de pe bordul său au fost salvați. 
Vestea acestui naufragiu a produs în lo
calitate o. mare emoțiune.

Esposiția de vite din Orăștie pro
iectată pe diua de 30 Sept. a. c. n. de 
„Reun. Econ. din Orăștie44, promite deja 
de pe acum succes frumos, judecând ho- 
tărîrea crescătorilor de vite a expune cât 
mai multe și mai frumose vite. Diua ex- 
posiției a fost forte fericit alesă, în ajunul 
târgului celui mare de vite, fiind-că expo- 
nienții și tot-odată vândătorii și cumpă
rătorii vor ave ocasiune a face o revistă 
asupra unui însemnat număr de vite alese.

Boicotarea Croaților în Serbia. In 
urma turburărilor anti-sârbesci din Agram, 
populația din Belgrad a ținut un mare 
meeting, hotărînd să boicoteze pe fie-care 
Croat.

Meetingnrî în Bulgaria. Joi săra 
s’au întrunit Macedonenii marcanți din 
Sofia și au hotărît se țină ineetingurî în 
tăte provinciile Bulgariei pentru liberarea 
lui Tzonceff, vice-președintele comitetului 
bulgaro-macedonean. — „Neue fr. Presse44 
e informat, că Tzonceff voia cu ocasia 
sărbărilor de la Șipka, să trimită o bandă 
mare în Macedonia. Arestarea lui a fost 
prin urmare pe deplin motivată.

Memoriile Iui Dewett. Până în mo
mentul plecării sale în Anglia, generalul 
Dewett s’a ocupat cu activitate de redac
tarea memoriilor sale privitore Ia răsboiul 
anglo-bur. Generalul speră, că aceste me
morii vor fi sfrîșite peste o lună. De când 
a început acesta lucrare el s’a sculat în 
fie-care di la 5 dimineța și a lucrat totă 
diua, neîntrerupându-se decât spre a mânca. 
Aceste memorii sunt scrise în dialectul 
sud-african și vor fi traduse în diferite 
limbi europene. Aceste sunt amintirile per
sonale ale autorului din timpul răsboiului. 
Beneficiile resultate din vândarea acestor 
memorii, vor fi consacrate fondurilor de 
ajutore, pe cari generalii sunt pe cale de 
a le organisa în folosul Burilor. Generalii 
Botha, Dewett și Delarey vor redacta mai 
târdiu istoria oficială a răsboiului din su- 
dul-Africei Acestă istorie va cuprinde do- 
cumente oficiale și va ave aceeași formă 
ca publicațiunile statului major general al 
armatei germane. Se crede, că generalul 
Dewett va fi autorul celei mai mari părți 
a acestei ultime opere. Generalul Viljoen 
se ocupă de asemenea cu scrierea unei 
cărți asupra răsboiului.

Scire polițienescă. Se aduce la cu
noștință din partea căpităniei polițienesc! 
din loc, că în comitatul vecin al Făgă
rașului, pe teritoriul comunei Bran s’a ivit 
la vite boia de gură și unghii. De 6re-ce 
acestă bălă este forte contagiăsă, sunt 
provocați toți aceia, pe car! ’i intereseză, 
să păzescă strict ordinele legale în pri
vința acesta, și a face cunoscut la oficiu 
imediat îmbolnăvirea vitelor lor.

Concerte în Brașov.
Concertul-recital al d-lui I. Scăr- 

lătescu director musical dela capela ro
mână gr. or. din Paris și compositor, — 
despre care am făcut deja amintire în co
lanele făiei ndstre — se va ține în diua 
de Joi 5 (1<9) Septemvrie a. c. sera în sala 
de Concerte (redută) din Brașov. Valoro
sului compositor român îi vor da amabi
lul concurs la acest concert dămna Char- 
lotta Leria, distinsa cântărâță a Curții re
gale române, și tânărul virtuos în pian d-1 
Georges Boscoff din Paris. D-na Leria și 
d-1 Boscoff vor interpreta în cea mai 
mare parte composițiun! proprii ale d-lui 
Scărlătescu, între cari și o doină admira
bilă (poesia de Eminescu) pentru care 
compositorul a fost cu deosebire lăudat și 
felicitat de Maj. Sa Regina României cu 
ocasiunea concertului, ce l’a dat sub au
gustul patronagiu al Reginei în primă
vara anului acestuia la Ateneul din Bu
curești. Intr’un număr următor vom vorbi 
îp special despre aptitudinile concertiștilor, 
publicând pe urmă și programa prea inte
resantă și mult variată a concertului.

Concertul d-șorei Honigberger, ce 
s’a dat aici Joia trecută, a întrecut aștep
tările nostre. Cunosceam pe d-ra Honig
berger ca o escelentă violinistă din ora
șul nostru și sciam, că e dusă în străină
tate pentru a se perfecționa în acest ins
trument. Descoperindu-se însă în vocea 
dânsei un tesaur mai mare, ea și-a culti
vat și perfecționat vocea așa de mult, în
cât ne-a surprins cu desăvârșire progre
sul artistic, ce l’a făcut. D-șora Honigber
ger, care are o voce de un volum forte 
mare și de un puternic timbru dramatic, 
a cântat cu cea mai perfectă modulațiune 
artistică a vocei și c’o minunată interpre
tare un program splendid, care făcea să 
o admirăm tot mai mult punct de punct. 
Am admirat’o atât în ariile gingașe lirice 
ale lui Schubert, Lassel etc., cât și în cele 
înălțătăre dramatice din operele: Fidelio, 
Hugenoții, și Oberon. Artista îșî acomo
dezi! vocea ei cu multă ușurință dela cel 
mai fin și ales pianissimo pănă la splen- 
dorea celei mai puternice intonațium dra
matice, care s’a presentat în grandiosa 
Arie „Ocean du Ungeheuer44 din opera 
„Oberon44. O sală plină, florile multe ce 
i-s’au dat, și primirea căldurosă, ce i-s’a 
făcut de cătră publicul orașului său 
natal, au recompensat pe artistă pentru 
ostenelele avute în decursul studiilor, 
dela conservatorul berlines și au încu- 
ragiat’o pentru cariera frumosă ce-o aș
teptă. — e —

D-șora Irena de Brennerberg, cu
noscuta și distinsa artistă în violină, va 
da Marți în 16 Septemvrie a. c. un concert 
cu concursul binevoitor al ddmnei Maria 
G. Rima și al d-lui dirigent musical R. 
Lassel. Tînăra artistă a secerat și anul 
acesta cele mai strălucite succese în străi
nătate.

„Berliner Lokal-Anzeiger44 vorbind 
de un concert de sine stătător, ce l’a dat 
d-șora Brennerberg în Berlin în sala Bech- 
stein, dice că în concertul de violină al 
4-lea D-moll de Vieuxtemps, artista a des
fășurat estraordinara ei abilitate, mai ales 
în jocul acordic, perfecta ei singuranță 
și foc în predare, er în Adagio religiose 
(Es-dur) frumseța tonului și adâncimea 
sentimentului a captivat pe ascultători în 
mod neobicinuit. In alte piese mai mid 
solo de Bach, Faure, Marsik predarea ei 
admirabil de gingașă a secerat aplausele 
generale. Fără îndoială, dice numita foie, 
între multele violiniste tinere de atji, d-șdra 
Brennerberg este cea mai însemnată.

Bilete pentru concert se vând înce
pând de la 9 Septemvrie n. în librăria 
Hiem.esch.

Literatură.
A apărut:

Nr. 5 din Lucăfărul, revistă literară, 
ce apare la 1 și 15 a fie-cărei luni. Pre
țul unui esemplar 50 bani. Nr. 5 cuprinde: 
Biserica satului (schiță), de V. E Moldo
van; Pe drumuri (poesie), de Melin; Per
spective (Memoriei lui loan Mureșanu), de 
G. Todică; La anticar, de Agog; In pă
dure (poesie), de Horia; Satul meu (Flo
riile), de Tullius; Literatură poporală, de 
Oct. C. Tăslăuanu; De la cei ce nu mai 
sunt (Scrisori de ale lui A. Pumnul); Cro
nică; Bibliografie. Ilustrații: A fost odată, 
și Pe gânduri.

NECROLOG. Subscrișii în numele 
lor și al numeroșilor consângeni, cu inima 
frântă de durere aduc la cunoștință prea 
durerdsa scire, că mult iubitul fiu, frate 

și nepot Iulian Aldica, teolog anul al 
IlI-lea, după un morb greu, împărtășit cu 
sfintele sacramente ale muribundilor, a 
trecut la cele eterne, Sâmbătă în 6 Sept, 
a. c. la 11 <5re sera, în anul al 24-lea al 
etății. Remășițele-i pământești se vor 
aședa spre odihnă întru sperarea învierii 
în cimiteriul gr. cat. din loc, Luni în 8 
Septemvrie la 3 ore după amiaji. Fie-i 
țărîna ușdră și memoria binecuvântată!

Blașiii, în 7 Sept. 1902. Elisa Iozon 
n. Pop, ca mamă. Valeriu, Emil și Alex. 
ca frați. Maria Pop măr. G. Grozea, Dr. 
Alesandru Pop și soția Camila Pop năs. 
Nistor, ca unchi și mătuși.

ULTIME SOIRI.
Bistriță, 8 Septemvrie. (Telegr. 

part, a „Gaz. Trans.4*) Erl în prima 
4i a adunării Societății pentru fond 
de teatru român, toți membrii s’au 
întrunit mai întâiu la sf. liturghie, 
unde protopopul Domide a ținut o 
predică frumdsă. Ședința I a decurs 
după program. Fondul a sporit cu 
22,000 cor. A urmat banchetul, apoi 
petrecerea poporală și concertul cu 
teatru, domnind peste tot însuflețire. 
Astăzi s’a ținut ședința II. S’a de
cis, ca statutele societății se nu se schimb . 
Adunarea viitore va fi în Șebeșul- 
săsesc. Conferențe au ținut profesorii 
Pecurariu și Dr. Blaga, apoi Dr. V. 
Branisce. De seră bal. |IncassărI s’au 
făcut 2000 de corone. Membri funda
tori s’au înscris (indiscifrabil — Red.); 
membri pe vibță trei.

Diverse.
Bucătăriile regelui JPluard. O 

revistă englesă dă interesante amănunte 
asupra bucătăriilor regelui Angliei, care 
se compun din opt săli vaste, în cari lu- 
crâză un personal de 200 de bucătari, co
mandați de un șef, care e plătit cu o lefă 
de 25.000 de franci pe an. Afară de bu
cătarul șef, mai sunt alți optsub-șefi, cari 
câștigă 8000—20000 de lei pe an.

Regele Eduard, ca și defuncta re
gină Victoria, este fărte punctual când e 
vorba de ora mesei. Ori unde ar fi suve
ranul, la Windsor, la Londra seu pe yach- 
tul seu, clopotul electric pentru masă sună 
la 7'/2 ore, la 10'/2 ore, la 5, la 8 ore și 
la ll*/2 sera; totă lumea trebue să fie 
gata la prima lovitură de clopot.

Numai materialul bucătăriilor de la 
Windsor — crătițî, furculițe, cuțite, far
furii etc. — are o valore de vre-o 45 mi- 
lione de lei.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 6 Septemvre 1902.
H. Pomul verde: Homonnai, Cluș; Da- 

villa Brod ; Popescu. BucurescI; Bernthal, Buda
pesta ; Klein, M. Sziget.

H. Bucai-est: Mânu, Sinaia; Paseu, Bu
curescI; Komlossy, Weisz, Viena ; Dr. Elek, Reva ; 
Berczy, Berger. Lengyel, Delia. Budapesta; Dr. 
Bocskor, Ciuc-Sereda; Motoc, Făgăraș; Capian, 
Rădăuți.

H Europa: Pascu, BucurescI; Szikszay, 
Szobotka Budadesta; Dobretsberger Linz ; Bauer 
Viena; Pușcariu, Bran.

Proprietar: Dr. Aurel Mareșianu. 
Redactor responsabil: Traian IL Bop.

Stabiliment de hydrotherapie

W allischhof
— stațiunea de tren Brunn—Maria Enzers- 
dorf 30 minute depărtare dela Viena —

arangiament modern, prețuri moderate, 
(medicul, folosirea băilor, locuință, provi- 
siunea întregă 21—32 fl. la săptămână, 
amăsurat locuinței).

Cu prospecte și informațiuni detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovici, Dr. Marius Sfurza, 

medic consiliar medic tirigent în Wăllisch- 
Viena XV Mariabilfer- hofp. u. Maria-Enzers- 

strasse Nr. 136. dorf bei Wien.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din SSrașov, 

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

ț>.« lângă portul postai arătat, încă 2b bani pentru 
enomandație.)

Taiita iiorocwZui seu Povestea sa
tului NemernicenI de Tache Brânduș. Acesta 
carte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costa 1 cor. (-|~ 10 b- P-)

Balade poporale da Avram Corcea 
costă cor. 1.60 plus 10 b. porto. Prntm 
România 3 lei 20 b.

Banca de șcâlă de I. Bariu, 30 b. 
dlus 10 b. p.)

Disciplina in serviciul educa- 
țiunii de I. Bariu, 40 b. (plus porto 10 b)

Idealul învățătorului român de 7. 
Bariu, 40 b (plus porto 10 b.)

Tragedia. Calvarului de abat. 
Henry Bolo traducere în românesce de 
membrii soc. de lect. „Inoeențiu M. Claim" 
din (Blașiu. Prețul 2 cor. pentru România. 
3 lei pluș 20 b. porto).

Lilice dela Bind, poesii macedo- 
nene-originale și dapo-române de P. Vulcan, 
cor. 2 (pi. porto 10 b.)

Cartea Șatenului, novele <de Em. 
Părăeanu cor. 1 (pl. 5 b. por.)

p/n veltâre* novele și impresii de 
Vlăhuță, cor. I-25 (porto 10 b.)

„Amicul tinerigieP, Anul I. foiă 
de ounosoințe folositbre de prof. I. 7hmsi7, 
legat în păreți tari costă 5 cor. (por. 20 b.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită oonsiderațiune la modul de vețuire a țe- 
ranului român, de Simeon Stoica, medic 
pensionat. Conține vre-o 25 figuri în text. 
Șe vinde acum în loc de cor. 1.60 cu 1 cor.

10 b. porto;
Umbre șilumini poesii de Em. Pă

răeanu, cor. 2*50 (porto 20 b.)
Cugete și consider ațiuni din es 

periențaviețiilui Arghirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scose din pățania 
Vieții. Prețul 20 b. (cu posta 24 b.

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

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

Povestea, despre prințul Ahmed 
al Kiirnel sdn Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de Br. T. Prețul 60 b. (-}- 6 b. porto.

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 50 b. (cu porto 56 b.)

B.îsete și zîmbete, de T. V. Gheaja, 
cu 264 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glu,mețe. Prețul 60 b. (cu posta 70 b.)

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

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

Opșa.gurl, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 7. A Re'eganul. Vre-o 
60 de poesii glumețe. Pr. 80 b. (-}- p. 10 b.)

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

Amintiri din Grecia de Teodor 
Bule-; prețul cor. 1.20 (plus 10 b. porto).

Poesii poporale despre Avram 
lancu aduuate șt publi ate de Simeon FI. 
Marian. Prețul 1 cor. (-|- 10 b. porto)

Mttsa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsâudului, culese de [uliu Bogrwvu, 
Prețul 50 b. (cu posta 56 b.)

Teoria, dramei cu un tractat intro- 
du-tiv despre frumos și artă de prof. Dr. , 
Io if Blaga. Prețul corbne 3.60 (plns 30 b., 
p rto.)

rPe pragul mormfâidulWiV d'e 
pr-t tul G. Sitriu, conține ver-uri fu- ebode 
pentru popor ș- pentru inteligența. P.-. ®0! 
bn i (-ț- 6 b. port.o .

Nu me uita! Colecțiuue de versuri 
pentru o-'asiunl funebrall. Aranja1 ă prin 
N. F. N'-.aruțm. Ediț. IV. Preț >.l 50 bani. 
(+ 5 b. p.)

Bocete ad că cântări =la niorțT, adu
nate de 1. P,p- Kdtgarml. Prețul 80 ba<I 
(+ 10 b. ; .)

Cursul la bursa din. Viena,
Din 6 Septemvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4%...................
Renta de corone ung. 4% • • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0.
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4% ....
Bonuri rurale croațe-slavone .
Impr. ung. cu premii....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedjn . 163 15 
Renta
Renta
Renta
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 739.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 689.50 
NapoleondorI...................................... 19.07
Mărci imperiale germane . . .. J17.021/2
London vista....................
Paris vista........................
Rente austr. 4°/o de corone
Note italiene...................

Sz. 6868—1902.
tlkv.

121.05
98.15

97.65
98.-

204.50

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

. 101.80

. 101.70
. 121.45
. 152.25

15.92

239.70
95; 15

101.25
94.60

Cursul pieței Brașov.
Din 8 Septemvrie n. 1902.

Bancnot rom. Oump. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 73 19.07
Galbeni n 11.20 71 10 30
Ruble RnsescI n 2.54 7J —.—
Mărci germane n 117.25 n
Lire turcescl 21.40 n 21.50
Scris fonc. Albina 5°/0 101.— n 102 -

Tergal de rîmători din Steinbruch.
Starea rî mă t orilor a fost la 4 

Sept. n. de 45,471 capete, la 3 Septemvre 
au Intrat 957 capet-' și au eșit 541 capete, 
rămânend la 4 Septemre n. un număr de 
45,887 capete.

Se noteză marfa ungurescă: veche 
grea dela 104—106 fii. tînără grea dela 
112—114 fii., de mijloc dela 111 — 112 fii. 
ușor ă dela 111 — 112 fii. — Serbescă: g rea 
109 — 112 fii., de mijloc 108—110 fii., uș 6r ă 
106—1 OS fii. kilogramul.

Arverâsi hirdetmenyi kivonat.
kir. jărășbirosâg, mint telekkonyvi hatosâg kOzhirre teszi 
takpânztâr vegrehajtatonak Meternea Filip Zevedei v6- 

- fîllâr tâkekoveteles es jârule- 
torv.-szek (a fogarasi kir.

A fogarasi 
hogy „Furnica“ 
grehajtâst szenvedb elleni 294 korona 
kai irânti vegrehajtâsi ugyhben a brassoi kir. 
jărâsbirosâg) teriiletân fekvb a felso-visti 41. sz tljkvbeo foglalt Meter
nea Rahra, Meternea Mâyia es v6grehajtâst szenvedett nevdn âllo 
81, 82 ’ “ ' 'hraz. egtisz ingtlnra 384 kor. 6132 hrsz. egesz ingtlnra 9 kor.

âlethossziglani haszonâlve-

886, 887 » n n 32 6140 55 n 6 31

1245 n o 7 31 6548, 6549 53 n 33 8 53

1552/1 r r 11 55 7178 J1 39 42 37

2333 n n 35 6 31 7190, 7191 n n 26 31

2930/1, | o D 5? ^22 D 7869 35 îl 33 7 33
2956, 3060 j D n D 31 8275 11 ii 3? 14 3?

3118 w D 31 6 n 8386 r> » 13 1 5?

3798,3869 ÎJ n 31 7 31 8655 51 p 2 3?

4161 D D 5? 20 35 10303 D n 13 6 3?

5333 D n D 5 35 10591/1 n 15 16 57

6675 D D 3.3 7 Ti 10657 D 3) 51 16 37

5898. 5899 •1 n 35 10 n 10701 31 55 33 72 55

koronâban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendeltetik, a C . 2
alatt Meternea Zevedei javăra bekebelezett 
zeti jog serelme nelkiil, ha az ingatlan 400 koronân vagy azon felul 
adatnek el, ellen esetben az ârverbs nyomban hatalytalannâ vâlik s az 
ârverâs az hlethossziglani haszonelvezeti jogra valo tekintett nâikul fog 
megtartatni 6s hogy a fennebb megjelolt ingatlan az .1902 evi Szeptem- 
ber ho 22. napjăn delelott 9 orakor Felsb-Viaten megtartandb nyilvânos 
ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât 
kâszpenzben. vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyam mal 
szâmitott es az 1881 november l-.dn 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyuii- 
niszteri rendelet 8. Șâban, kijelblt ovadâkkbpea ertâkpapirban a kiktil- 
dott kezehez le.tenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-a ârtelmeben a
bânatpenznek a birosâgnâl elbleges elhelyezeserdl kiâllitott sz-bâlyszern 
elismervenyt âtszolgâltațni.

Fogaras, 1902 6vi junius ho 21-ik napjân.
A kir. jârâsbirosâg, mint tlknyvi hatosăg.

Schupiter
kir. albiro.

<3
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Berea de BncurescI 
iti i 3 Sept 1902.

W a i o i* it
1 >ts* o

<ă3
Scad, 
cup.

Cu 
ban 1 
gata

Renta ainortisabilă..................... ■”/o ipr.-Ocl 99?/,
„ „ Impr. 1892 . . lan.-lul. 99.—
„ „ din 1893 . . . 5 » 99.—
„ „ 1891 int. fi mii. Ățr.-Oci. —
„ „ Impr. de 32'/, mii. 1 „ lan,-Iii). 86?/,
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 n » n 86?/,
,, ,, Impr. de 2<4 m. 1890 1 „ a n 87?/-.
„ „ impr de 45 m. 1891 4 » n b 87.—

„ Im de 120 mii. 1894 4 „ 87.—
„ Impr de 90 mil. 189G 4 „ 88. -

Oblig, de Stat (Conv. ru-ale) ,! n Xai-Nov. 88.—
„ Casei Pensiunilor fr. 900 10 n it —.—
„ comunei BncurescI 18-3 '•"/o iBB.-IUi.
n „ n din 1^84 Msi-Nor —
n » » 4‘n 188^ * ,, Iu,-Dec. —
n „ n fh'n 1890 fi n Mai-Kor. —

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 „ 1U.-U1. 99.
Set îs. fonciare rurale din 181'0 4 „ 87-3/<

„ „ urbane Bucuresc r. 89.—
„ n n 1 ași . fi n a n 82—

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6„ n Jî — —
V. N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 50'» 150 v.
Banca Națion. uit. iv. 8n.— !,C0 intr. V.
Banca agricolă............................... 500 150 v. 2375
Dnca-Homânia uit. div. 35 lei 2(0 ititr.v. 260--
Naționala de asig. uit. div. lei 43 2tO b n 156—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 2'0 402 —
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 )i n 400—
Soc. rom. de bănie uit. —.— IOC
„Patria" Soc. de asig. uit. 4 1-1 100 —
Soc. rom.de petrol l em. u. d.O 200 n n —. rf

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. (>0 1. 300 —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 1 10(0 n n
Sociat. p. Constr de Tramaxs 200 n h —
20 franci aur............................... — —
Fabricile Unite de gazd.se. . . 12 J •3 „ - .—

Banca na . a Rom.
Avansuri pe efecte
Banca 'agricolă
Londra . . . .
Viena.........................

«'7o i‘tiri< .... 3%
7 ,. P tersburg . . fi”/,,
9-10%
3

Berlin ....
Belgia . . . 3-

3‘h El.ve'ția .... 37, |

£loi u
se primesce cu îutrâga 
întreținere la

Julie Gntsch.
Scheiu, Strada Cătălinei 30.
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A
brașov, ImaSinis I^r.

Acest stabiliment este provedut cu cele 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot S 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine

♦

♦
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!
4
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4
>
4
4<
4
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE S.CIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOÎ PERIODICE.
BILETE DE VI.SITĂ

DIFERITE FORMATE.

PR0GB.AME_ELEGANrH3.BILETE JE LOGODNĂ Șl DE NUNTĂ
DUFÂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandeie eventuale
tipografiei., Brașov Tergul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
mandele

a put6 esecuta ori-ce 
și acurateța, precum: 

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri

Compturl, Adrese^ 
Circulare, Scrisori. 

Gou/ve-tia., in Iotă măz/vmea- 

TAWi WipqiOp 
LNBUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.preturi-cureȘe și diverse
BILETE DE LNM0RKENTARI.

se primesc în Muroul

din afară rugăm a le adresa la
Tipografia. A. MUREȘLANU, Brașov.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei' 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

tt

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul ă 10 iii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcn și 

la fremîas Nepoții.
Tipografia A. Mureșiauu, Brașov-.

rom.de
gazd.se

