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ANUL LXV.

w&azeta« iese înfltee ți.
Abonamente pentru Attstro-Dngaria: 
Pe un an 24 oor., pe șrige luni 

12 aor., pe trei luni 6 cor.
N-rii de Dumineca 2 fi. pe an.

Pentru Komânla sl străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe șdse 
lunî 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franot
Se prenumoră la trite oii- 

ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii coloctorî.

Abonamentul penirț Brașc-v
Administrațiunea. Piața n a?e. 

Târgul Inului Nr. 30, etngiu 
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luni IO cor., pe trei luni 5 oor. 
Ou dusul în casă : Pe un an 
24 oor., pe fi Iun 112 0., p«, trei 
luni 6 corâna. — Un oAumplar 
10 bani. — AtAt abc nzunantele 
cAt și inaerțiunile aunt a se 
plăti înainte.

Nr. 227. Brașov, Marți-Miercuri 16 (29) Octomvrie. 1902.

A perit rușinea.
Die Schande nimmt ah 

mit der wachsenden Sunde.
Schiller, Fiesco III. 2.

(a) Intre multele miserii interne, 
de cari sufere națiunea nostră, ocupă 
un loc principal miseria școlară.

Sub șeblă noi n’am înțeles nici 
odată edificiul, unde se adună elevii 
și învățătorii, ca se facă împreună 
ceea ce se numesce instrucție și edu
cație.

Era odată o vreme, când învă
țătura nu era împărtășită de pe ca
tedră la o sumă de elevi, cari șe
deau în bănci, ci măestrul. — care de 
sigur va fi întrecut în sciință și vir
tuți pe mulțl meșteri-strică în ale 
dăscăliei, cari în timpurile nostre 
pbrtă cu atâta mândrie titlul de pro
fesor, — îșl comunica învățăturile pe 
la răspântii, preumblându-se în sus 
și în jos, âr elevii se preumblau ală
turea cu densul și pândeau cu sete 
cuvintele, ce răsunau de pe buzele 
maestrului.

Școla era.. însuși învățătorul.
Mai târziu, înaintând civilisațiu- 

nea, s au ridicat edificii pompăse, ca 
să fie adăpost sciințelor, er profe
sorii savanțl tîlcuiau de pe catedre 
înălțate învățăturile miilor de ascul
tători, cari ședeau la piciorele lui.

Și acuma însă, ca și în vechime 
învățătorul era acela, care făcea școla. 
ăr edificiul cu tbte aparatele, de cari 
făcea us întru predarea sciințelor, nu 
erau decât nisce instrumente vile, 
cărora învățătorul le insufla spiritul.

A rămas deci pănă în fiiua de 
astăcjî adevăr netăgăduit, că învăță
torul este șcăla, și... când aucjim 
vorbindu-se, că în cutare său cutare 
loc este școlă bună, tot-deuna trebue 
să ne gândim în prima linie, că acolo 
este un învățător bun, care face re- 
numele școlei.

Era un timp, când noi Românii 
nu aveam edificii pompose de școlă, 
er cartea, multă puțină câtă se în
văța, se învăța în tinda bisericei. 
învățătorul era inspirat de princi
piile creștinismului și prima virtute 
pe care o practica el însu-și și pe 
care o transmitea elevilor săi, era 
frica lui Dumne4eu și rușinea de 
ămenl

Și era bună școla aceea, pen- 
tru-că buni erau învățătorii. Puțină 
carte vor fi sciut, ce e drept, dăr 
ceea-ce scieau ei, se prefăcea în os 
și sânge în elevii lor, și asta era: 
alipirea cătră biserica strămoșc-scă, 
pentru-că aveau frica lui Dumnefieu, 
și păstrarea limbei și a datinelor 
strămoșesc!, pentru-că le era rușine 
de omeni a se face lăpădături.

In jumătatea a doua a veacu
lui trecut s’au organisat și la noi 
șcălele confesionale.

Cu multe jerte șî-au ridicat Ro
mânii edificii școlare și și-au plătit 
învățătorii.

Nu e vorbă, acele edificii în 
multe locuri nu corespund tuturor 
cerințelor didactice și pedagogice și 
higienice. Nici salarele învățătorilor 
pănă în cj’ua de astăcjî nu sunt așa 
de bune, încât se nu mai lase ni

mica de dorit. Aveam însă mân
gâierea, că biserica avend sub con
ducerea sa educarea corpului didac
tic, pe la preparandiile diecesane, 
învățătorii ce vor eși de acolo, vox. 
fi cu frica lui Dumnezeu și vor avă 
rușine de omeni.

Corespondența, ce ni-se trimite 
din Selagiu și pe care o publicăm 
în numărul de astăcjî, ne arată, că 
și acestă unică mângâiere, ce o mai 
aveam, încă n’a putut să ne rămână 
deplină și neturburată

Doue-cjeci și unu de învățători, 
de sigur mare parte, decă nu toți, 
eșiți din preparandia din Gherla, 
unde ca băieți săraci erau hrăniți 
de pomană în tot cursul studiilor, 
cu prisosul ce rămânea de la hrana 
clerului tînăr, — se scdlă astăcjî în 
potriva superiorilor lor legali și na
ționali și într’un fel de manifest pu
blicat în organul oficial al comita
tului Sălagiului, adreseză mulțumiri 
unui funcționar administrativ, care 
nu seim cu ce drept, intervenind 
într’o anchetă ordonată de cătră 
autoritatea bisericescă contra unui 
învățător, „l’a salv-at“.

Acești învățători, percjendu-și 
rușinea de ămenî, promit că vor fi 
în prima linie de bătaie în acel res- 
boiîl cultural, pe care ore care poet 
laureat l’ar fi inaugurat întru recu
cerirea Ungariei și îșl încheie mani
festul cu cuvintele sacrilege: „SJ 
trăiescă toți aceia, cari își dau silința a 
ne libera din cătușele conaționalilor 
noștri\*

Am aucjit despre certe ivite 
între cei doi factori importanți dintr’o 
comună, între învățător și preot, am 
aucjit chiar și de scandaluri, dăr ca 
lipsa de rușine să se potențeze pănă 
la o așa măsură,, asta n’am fi pu- 
tut’o crede despre „luminătorii'1 blân
dului și tolerantului nostru popor.

Și unde se întemplă acăsta?
In patria lui Bărnuțiu! In clas- 

șicul Sălagiu, unde interesele învă
țătorilor tot-deuna au fost spriginite 
cu cea mai mare căldură de cătră 
inteligența bisericescă și mirenă!

In adevăr, nu putem să stigma- 
tisăm acăstă apariție stranie, de cât 
cu cuvintele lui Schiller, puse în 
fruntea acestui articol și cari pe ro- 
mânesce sună:

„Rușinea piere în măsură ce 
cresce păcătoșenia!"

Proiectul despre înrolarea re- 
serviștilor de întregire seim, că nu 
se va desbate curând în comisiunea pen
tru armată a camerei. Guvernul însuși a 
amânat desbaterea, dând prin acesta a-se 
înțelege, că se vor face modificări în proiect 
„Neue Freie Presse" crede a sci, că s’au 
stabilit deja în principiu modificările și 
nu se așteptă, decât declarația parlamen
tului austriac, pentru-ca modificările din 
cestiune să fie introduse de fapt. „Pester 
Loyd", care întreține legături cu cercurile 
guvernamentale și este bine orientat și 
în afacerile militare, spune și mai mult. 
El dă proiectului sentința de mdrte într’un 
articol panegiric, în care dojenesce — 
blând, ce e drept — pe guvernul maghiar 

pentru acest nenorocit proiect și dice, că 
ar fi fost mai bine, dâcă guvernul eșia pe 
față cu pretensiunea înmulțirei contingen
tului armatei.

„Ajutorarea" bisericelor. In bud
getul pe 1903 guvernul a urcat sumele, 
ce se dau diferitelor biserici, ca ajutor din 
partea statului, cu 600,000 mai mult ca în 
1902. Suma totală face 2.949,344 cor. Aju
torul bisericei aug. evang. va fi de 226,000 
cor. (cu 74.000 cor. mai mult,); al biseri
cei reformate 330,500 cor. (cu 119,500 cor. 
mai mult); al bisericei unitare 30,000 cor., 
al bisericei rom. cat. 40,000 (înainte 30,000;; 
al bisericei greco-catolice 234,000 (mai 
înainte 198,000); al israeliților 38.500. Oon- 
grua preoților prevăzută în art. de lege 
14 din 1898, s’a urcat de la 1.450,000, la 
1.700,000 cor.

„Procesul de pressă al ministrului 
de culte". Sub titlul acesta aduce o fdie ma
ghiară din Budapesta scirea, că la ordinul mi
nistrului de culte și instrucțiune publică 
piocurorul a pornit proces de pressă în 
contra fdiei naționale slovace „Narodnic 
Novini“, ce apare în Turoț-St.Mărtin pen- 
tr’un articol în care se atacă ordonanța mi
nistrului Wlassics privitdre la instrucția 
obligătdre a limbei maghiare în șcdlele 
primare. Judecătorul de cerc Lang din 
T.-St.-Mărtin a citat la 21 Oct. pe d-1 
Ambros Pietor, redactorul rerponsabil al 
lui „N. N.“, care a declarat, că autorul 
articolului este colaboratul său d-1 Sveto- 
zar 'Hurban Vajanszky. In partea încri
minată a articolului se dice, că oricât de 
mari și mărețe au fost scopurile ministru
lui Wlassics când a dat ultimul său ordin 
circular cătră inspectorii de șcdle, totuși 
ho lucru e necondiționat adevărat: măsura 
acăsta involvă în sine intenționata și si
gura tîmpire a băeților școlari. Ordonanța 
contravine legei scrise și legei morale, se 
apune minții și conseienței. Porunca mi
nisterială vatămă art. de lege 44 din 1868 
calcă în picidre limba maternă a altora, 
sentimentul național și asupresce în mod 
tiran pe om în ideile sale cele mai sfinte 
în amintirile și necesitățile sale spirituale....

Pentru aceste și altfel de constatări 
Wlassics a cerut să fie tras la bara jus
tiție autorul articolului din „Nar. Nov“, 
er foile șoviniste die, că acest proces este 
„al ministrului de culte". — Forte ni
merit 1

înfrângerea răsvrătirei macedo
nene. După cele mai nouă soiri, răsvră- 
tirea din Macedonia e complet înfrântă. 
Satele de la graniță sunt seu pustii, fără 
locuitori, său în flăcări. Populațiunea fuge 
în> Bulgaria. — Se confirmă scirea despre 
luarea pasului Kresna de cătră trupele 
turcesc! — In Djumaia a sosit un batalion 
de Aibanesi mahomedani. — Se anunță, 
că generalul 7>ontceff, care s’a dus să 
lupte în Macedonia, ar fi fugit în partea 
dreptă a rîului Struma. — Partisanii celor 
două comitete bulgaro-macedonene, se 
tradăză reciproc.

Din Sofia se telegrafăză, că guvernul 
bulgar a adresat marilor puteri o notă 
circulară prin care respinge acusațiunile 
Turciei cum că ar protegea mișcarea ma- 
cedonănă. Prin aceeași notă guvernul bul
gar atrage atențiunea puterilor asupra si- 
tuațiunei amenințătăre din Macedonia, ru- 

gându-le, ca reforme să fie Introduse în 
conformitate cu tratatul de la Berlin; altfel 
va fi imposibil guvernului princiar de a 
înfrâna mișcarea din principat în favdrea 
macedonenilor.

Din sursă diplomatică se confirmă 
scirea, că guvernul german a intervenit ofi
cios pe lângă Părtă pentru a pune capăt 
stărei precare din Macedonia. In acest de
mers, se vede explicația energiei deosebite 
desfășurată de guvernul din Constantino- 
pole în reprimarea mișcărei revoluționare.

Noul archiepîscop și metropolit al 
Bucovinei.

Vestea despre numirea I. P. S. Sale 
Dr. V. de Repta ca archiepiscop și me
tropolit al Bucovinei și Dalmației, a um
plut de bucurie inimile fraților noștri ro
mâni din Bucovina, căci persona nou nu
mitului archipăstor e părtașă de ’iubirea și 
venerarea generală. Activitatea sa atât 
ca preot, în diferitele grade hierarchice 
ce a ocupat, cât și ca om de sciință, este 
apreciată de tote cercurile și i-a garantat 
încă de mulți ani încrederea fiilor bise
ricei.

Noul metropolit a sosit în Cernăuți 
Vineri sera. La gară i-s’a făcut o frumosă 
primire așteptat fiind aici de sutele de fii 
ai bisericei în frunte cu archimandritul 
M. Calinescu, care a ținut o scurtă vor
bire urând metropolitului ajutor de la 
Dumnedeu, ca să pdtă purta noua și 
grăua sarcină, ce a primit’o asupra sa. De 
la gară metropolitul a plecat cătră pala
tul reședinței archiepiscopale. Trăsura ce 
o ocupa I. P. S. Sa. era urmată de un șir 
lung de trăsuri, formând un cortegiu im- 
posant. In vestibulul reședinței era aștep
tat de alumnii seminarialf în frunte cu 
spiritualul lor G. Teleaga, care rosti câ
teva cuvinte de bineventare. întâmpina
rea lipsită de oficialitate, a avut un ca
racter însuflețitor și intim.

Din acest incident „Deșteptarea" din 
Cernăuți scrie următdrele:

„...Biserica drept măritore din Buco
vina nu este limanul liniștei și păcii, sub 
manta se acopere multe dorinți și dureri. 
Multe glasuri se ridică cătră stăpânul ei, 
cerând alinarea durerilor și împlinirea do
rințelor. In noul archipăstor residă spe
ranța, că pururi va fi înclinat a da ascul
tare glasurilor îndurerate, că la vederea 
problemelor complicate și multe, departe 
de intimidare, va păși cu putere oțelită 
în toiul lor, spre a le da resolvarea bună 
și folositdre. Dela noul archipăstor se pot 
aștepta multiplele reforme, cari sub pre
siunea vremii cer intrare în organismul 
bisericei, spre a o face capabilă de îm
plinirea esactă a dumnețleescei misiuni.

Situația bisericei nostre este cu atât 
mai grea fiind-că ea — deși statul de 
mai multe decenii acum a primit forma 
constituțională — încă și astădi trăesce 
în atmosfera absolutismului. Ea nu are 
for legislator™. normele pentru regularea 
afacerilor ei se baseză pe ordonanțe, față 
de ea nici măcar legile fundamentale de 
stat nu se află in deplină aplicare. Pen
tru legiuire statul are parlamentul, țările 
dietele, biserica nostră nu are nimic, de 
cât unilateral ordonanțele. Acestă situație 
este insutinabilă. Este deci cel mai în
semnat postulat al vremii ceea ce cu 
atâta insistență de peste jumătate de se
col se cere: constituirea definitivă a con
gresului bisericesc. Dee bunul Dumnedeu, 
ca sub noul archipăstor să capete ființă 
acâstă dorință, a cărei realisare este o 
condiție de vieță pentru biserica ndstră"....
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Păment — Maghiarului.
Intr’un articol pe șese coldne „Buda

pest Hirlap* de la 26 Octomvrie se ocupă 
cu cestiunea de a-se da țăranului' ungur 
păment cât mai mult.

După ce arată importanța proprie
tății pământului și după-ce se plânge amar, 
că pământul „fuge“ de sub piciorele Ma
ghiarilor, ocupându-1 „străinii", etă ce scrie 
foia șovinistă:

„Trebue se ne oprim odată pe ca
riera, ce promoveză, seu care nu pote re
ține nimicirea caracterului național ma
ghiar al Ungariei. A face să posedă Ma
ghiarul pământ cât mai mult, a întinde 
proprietatea Maghiarului pe teritoriu cât 
mai vast: etă ceea-ce vestim noi! Așa- 
der,păment țăramilui maghiar, dăr numai 
țăranului maghiar, care este cel mai bun 
soldat pentru apărarea țării, e cel mai 
acomodat pentru civilisâție și are aptitu
dinile cele mai mari pentru cultivarea pă
mântului (!) Pretutindeni acesta trebue să 
străbată patria celor patru rîurî, ca un cu
vânt sfânt. Ceea-ce pănă acum a fost nu
mai o rugă țărănâscă, aceea este acum 
condiție sine qua non a caracterului ma
ghiar al țării, •—păment țăranului maghiar, 
pământ în măsură, ca nu numai să vege
teze pe el, ci să se sporâscă și să se întindă. 
Trebue să satisfacem acestă pretensiune 
grabnic și conscient...

„Calea pe care să facem, ca țăranul 
maghiar să ajungă la ceea ce-i lipsesce 
și ceea-ce este o pretensiune a scutirei și 
desvoltării caracterului național, ni-o arată 
împrejurările. Trebue se satisfacem pe 
țăranii maghiari din pămentul posedat 
de Nemaghiari și de cei cari nu vor se 
devină Maghiarii Mica său marea proprie
tate nu altereză acăsta. Nu ne gândim la 
confiscare neîndurătăre, ci numai la măsu
rile legale, cari oferă despăgubire completă, 
la procederea ale cărei cheltueli le-ar su
porta statul, marea și mica proprietate.

„Audim deja țipetul ce-1 va deștepta 
ideia acesta a nostră (!) nu numai la streini, 
ci și la naționalitățile nostre. Etă tirănia 
de rassă (!) — față cu care ne răspund cu 
cjicerea: flat justiția et pereat mundus. Se 
pote că așa este. Se p<5te, că din punctul, 
de vedere al celeilalte lumi, dicerea nos
tră să fie nedreptă. Noi însă vedem (?) (jilnic 
lacrimile ce curg în rîuri, simțim durerea 
arderei jăratecului, vedem ranele deschise 
ale caracterului nostru național și ruina
rea fatală a viitorului, când țăranul ma
ghiar, cu sufletul sdrobit, îșî părăsesce 
vatra părintâscă și când clasa mijlocie 
maghiară merge spre ruinare. Este o <Ji- 
cere istorică, ce-i drept: fie justiție, seu 
pieră lumea. Der dăcă mundus, pământul, 
piere pentru noi, pe săma cui rămâne 
justiția ?...

...„Nu este dreptate, ceea-ce ser- 
vesce spre paguba nostră. Nu ne trebue 
doctrina din care resuflă peirea națională. Se 
se prăpădâscă lumea, decă a nostră lume 
nu pote fi menținută, pustiescă-se cu ideile, 
frumsețile, bucuriile și adevărurile ei, decă 
noi nu putem rămâne în ea ca Maghiari 
și decă nu ne putem desvolta ca Ma
ghiari. Din punctul de vedere al imperia
lismului maghiar scriem acesta cu litere 
înflăcărate, ca fie-oine se o- pdtă ceti: pe
reat justiția, sed flat Hwngariau.

Mai vreți comentar?SOIRILE DILEI,
— 15 (28) Octomvri».

Ministrul Wlăssics în Brasov. 
Luni ministrul Wlăssics, care sosise în 
Brașov Duminecă sera și a petrecut nop- 
tea într'un vagon-lit la gară, a visitat fără 
de veste gimnasiul nostru românese pe 
la orele 9 diminăța. S’a uitat la planul de 
6re, voind să asiste la prelegerea din 
limba maghiară a uneia din clasele gim- 
nasiale superiore. Pedelul i-a dat de scire 
însă ministrului, că fiind sărbătore, tote 
clasele sunt închise, De aici ministrul 
Wlăssics însoțit de docentul de la uni
versitate Renyi, care, se (lice este secre
tarul său, s’a dus la gimnasiul evang. să

sesc visitând acolo câte-va clase, a ple
cat apoi la școla reală de stat și la gim
nasiul confes. rom. cat. La 12 6re minis
trul a luat prândul la restaurantul Ianura 
de la villa Kertsch. După masă s’a urcat 
în apartamentele villei săodihnescă puțin 
și apoi a plecat la Reșnov. Peste nopte 
ministrul a durmit tot la gară. Astădi 
Marți dimineța d-1 Wlăssics, însoțit de 
consiliar ministerial Victor Molnâr și de 
docentul Renyi, a visitat gimnasiul român 
și în special prelegerile de limba germană 
latină și maghiară din clasa a șeptea și a 
opta. A adresat școlarilor diferite între
bări tot numai în unguresce, ca să vadă 
cât pricep și cum sciu răspunde ungu
resce. I-a pus să traducă din limba ger
mană, ba chiar și din cea latină în ungu
resce etc. A mai visitat apoi clasa a 3-a 
comercială și școla română de fete. De 
aici a plecat la Săcele și cu acceleratul 
dela2 și45min. s’a reîntors luând direcția 
spre Budapesta. Decă ministrul-călător se 
va duce direct acasă seu va mâi face 
incognito încă unde-va vr'o surprisă cu 
visita sa, nu putem sci.

Masa studenților academici din 
Clușiu, înființată de „Economul" în Clușiu 
prosperâză. încet încet tot mai picură 
câte un ajutor și se mai creeză câte-un 
loc liber. Mai în urmă „Șomeșana" din 
Deșiu a oferit 180 cor. și d. Dr. Al. Mocso- 
nyi 200 cor. De present sunt 12 benefi- 
ciați între cari, după cum află „Unirea", 
afară de cei publicați deja, sunt: A. Gre- 
avu st. iur., Traian Petrașcu med., Oct. 
Popa iur., Iustin CI. Iuga iur. și Emil 
Pop iur. — Se mai speră mult de la băn
cile românesc! și de la generoșii particu
lari, dintre cari pănă acum numai d-nii 
Havasi și Mocsonyi s’au arătat.

Congregația comitatului Arad s’a 
deschis ieri, 27 Oct. Protopopul G. Popovici- 
Șiria a criticat convocarea congregației 
pe di de sărbătdre românâscă. Fișpanul a 
promis, că pe viitor va fi cu atențiune la 
sărbătorile Românilor. D-1 M. Veliciu a 
interpelat în oausa unor neregularități 
de la alegerile de notari, la ce ocârmuirea 
comitatensă a răspuns, că s’a deschis cer
cetare. — D-1 Dr. Ștefan 0. Pop, advocat, 
a critisat raportul vice-șpanului, stăruind 
asupra miseriilor administrative și combă
tând neinteresarea autorităților față de 
locuitorii comitatului Arad. Raportul vi- 
ce-șpanului nu-1 ia Ia cunoscință. Vice-, 
spânul se ocupă și el pe larg cu obiec- 
țiunile făcute de membrii români. Rapor
tul i-se ia Ia cunoscință.

închiderea esposiției industriale 
românesci din Sibiiu. In dina de 26 
Octomvrie la orele 3 p. m. a avut loc în 
Sibiiu solemnitatea de închidere a esposi
ției industriale române din Sibiiu. D-1 V. 
Tordășiahu â rostit discursul de închidere 
și pe urmă s’au distribuit premiile. Sera 
a fost teatru de diletanți și bal. Esposiția 
se îmbogățise în dilele din urmă prin ma- 
șinele mehanice de țăsătorie, venite din 
România. Albumurile mustrelor de lucru 
manual, cari au fost espuse, se vor foto
grafia și se vor scote în colori Ia institu
tul artistic Drottlef. — Esposiția a fost 
visitată în timpul de la 19 pănă la 26 
Octomvrie de cătră 5971 persâne.

Promovare. D-1 Vasile Meșter, re
dactor la „Tribuna" din Sibiiu a fost pro1 
movat în (jiua de 25 Octomvrie doctor 
în sciințele juridice la universitatea din 
Clușiu. — Felicitările ndstre!

Mausoleu pe mormântul poetultii 
Bolintineânu. Administrația casei biseri
cesc! (Bucurescî) a deschis un concurs 
pentru ridicarea unui mausoleu pe mor
mântul neuitatului poet Dimitrie Bolinti- 
neanu, care este înmormântat în curtea 
bisericei satului Bolintinul din Vale, din 
județul Ilfov. Valdrea monumentului va fi 
de 5000 lei. Fondurile au fost oferite de 
cătră primăria Capitalei. D-1 Carol Stork 
a presentat o ofertă în acestă privință, 
la casa bisericei.

Ingineri noi. D-nii Victor Blășah 
(Săcărâmb) și loan Andrea (Ighiu) au ob
ținut diploma de ingineri montani.

Protopop român la înmormânta
rea unei calvine. Ni-se scrie: „In săptă
mâna trecută preotul calvin din Chendi 
Lona îșî înmormânta pe mamă-sa. Actul 
înmormentărei îl îndeplinesc 3 preoți de 
confesiunea lor. Mortul e transportat în 
cripta familiară la Dobâca. Protopopul ro
mân gr. cat. al tractului Lugerdiu, diecesa 
Gherlei, ca se se recomande la osul de 
ros pe viitor — la ajutorul ministerial — 
alergă întru întâmpinarea cortegiului și, 
spre batjocura clerului românesc, îmbrăcat 
în ornate bisericesci a rostit în „o ungu- 
răscă fdrte bună" predica. E dureros, că 
în mijlocul nostru se află unii preoți pă
timași și loviți la creeri, cari nu se sfiesc 
a debuta cu asemenea porniri desbrăcate 
de ori-ce respect față cu biserica lor. Tot 
am audit, dăr n’am putut crede, că așa de 
pătimaș se fie protopopul „de Vilma 
karujfalva Sabin Coroian". Cu alegerile 
dietale din anul trecut a întrecut pe ori 
și care corteș maghiar, în anul acesta în
cepe a preamări pe calvini în ornat bise
ricesc cu predici ținute în limba maghiară. 
Ore unde este ordinariatul de la Gherla? 
Așa de nepăsător să fie, încât se ierte 
participarea protopopilor la înmormân
tări calvine și acolo se țină predici în 
limba maghiară? Der încbeiu cu latinul: 
„Pelle sub agnina latitat mens saepe 
lupinâ".

„Apărarea Națională", diarul na
ționalist și antisemit din Bucurescî, care 
de mai multe luni a încetat de a mai 
apare, cu diua de 20 Octomvrie își va 
reîncepe apariția.

Succesul unui chirurg român. Am 
amintit deja de ondrea, ce î-s’a făcut doc
torului Toma Ionescu din Bucurescî, ca
re a fost invitat de a face o opera
ție la Paris. Se pare, că membrii congre
sului, cari au asistat la operațiunea făcută 
de savantul și abilul chirurg român, cre
deau, că va fi imposibilă, și cu tote aces
tea a fost esecutată cu cel mai complet 
succes. — De atunci doctorul Ionescu a 
repetat aceeași operație încă de două-ori 
la Paris, la 22 Octomvrie la clinica pro
fesorului Pozzi și la 23 Octomvrie la spi
talul Lariboisiere (serviciul profesorului 
Reginir). Pentru Luni, în 27 Oct. doctorul 
Ionescu a fost invitat să facă aceeași ope
rație la Viena la clinica profesorului 
Schauta.

Viriliștii comitatului Alba-inferi- 
oră. Viriliștii români pe anul 1903 în 
congregațiunea comitatului Albei-inferiore 
sunt următorii: Escel. Sa Dr. Victor Mi
halyi din Blașiu, Dr. Augustin Dumitreanu 
din Budapesta, loan Cirlea din Alba-Iulia, 
1. M. Moldovan din Blașiu, Dr. Alesandru 
Pop din Blașiu, Nicolae Adamovicifi din 
Bucium, Petru Fizeșan din Abrud, Con
stantin Colbazi din Spring, Mihail Oirlea 
din Abrud, Rubin Patița din Alba-Iulia 
loan Rusan din Mesentea, Ioachim Toto- 
ian din Chișfalău, Ioachim Fulea din 
Alba-lulia, Dr. Laurențiu Pop din Abrud 
George Vancea din Blașiu, Iosif Muntean 
din Bărăbanț, Ioan Serb din Oărpiniș, 
Ioan Bitea diD Cut, George Bocăniciu din 
Roșia-de-munte. Gregoriu Ordace din Blaș 
George Ivașcu din Abrud, Vasiliu Orășan 
din M.-St.-Iacob, Antoniu Pop din Bu- 
cerdea-vinosă, Simeon Henzel din Roșia- 
de-munte, Artimon Blășan din Obreja, 
Dr. Emil Gerasim din Aiud, Nicolau Flo- 
rescu din Ighiu, Avram Grec din Cârna, 
Moise Meteș din Cricău, Silvestru Nestor 
din Blașiă, Iosif Cirlea din Alba-Iulia, 
Teofil Faur din Abrud și Silviu Lazar din 
Abrud.

Tomna lungă. In grădina d-lni prof. 
Bonfiniu din Blașiu, o viță de fragi de 
grădină a produs a doua <5ră trei fructe 
mari și frumose, cari s’au și copt.

Din vîrful Tîmpei. La restaurantul 
din grotta de pe vîrful Tîmpei este un 
registru, unde visitatorii obicinuiesc a-și 
scrie numele, eventual și impresiile, pe 
cari li-le inspiră momentul. Găsesc! aici 
fel de fel de note în limba română, ma
ghiară, germană, francesă, armenâscă și 

greceseă. Mai tote se referă la frumuse
țile naturei și la priveliscea admirabilă, ce 
se oferă asupra terii Bârsei. In notele 
scrise de jidovi și Unguri însă predomi- 
neză nuanța patriotică, esclamațiunile re- 
feritdre la Arpad, pe care îl invocă să 
protegă națiunea maghiară. Jupanul Her
mann Stein de pildă la 28 Iunie a scris 
pe jidovesce următorul salut: „Schollem 
lehem den Arpad*1. La 17 Iunie un patriot 
nedescifrabil a înscris în registru următd- 
rea esclamație: „Când va veni timpul, ca 
în acest registru se nu vedem, decât rân
duri curat maghiare?" — De desubt tot 
un necunoscut răspunde pe românesce: 
„Nici odatăl* Interesantă este constatarea, 
ce o face un visitator ungur înscris sub 
numărul curent 893, la 14 Iulie și espri- 
mată prin următdrele cuvinte :

Adevăratul maghiar de aici din vîrful Tîm
pei vede, cât de mici sunt Dacoromânii și Sașii, 
cari umblă pe stradele Brașovului!“

Colosal!

Oltenii la Paris. Alaltă-eri au ple
cat. cu trenul de Predeal doi-spre-dece 
Olteni angajați de un impresarii! pentru 
capitala Franței, cu scop de a dansa pe 
diferite scene dansurile naționale româ
nesci. Acești Olteni au fost proveduți cu 
nisce costumur! naționale fdrte frumose 
și cu un frumos drapel român. Oltenii 
vor ave, în afară de spesele de călăto
rie, și întreținerea întregă, câte 200 franci 
pe lună.

Asasinul lui Stambulow condam
nat. In procesul contra asasinilor lui Stam
bulow, s’a pronunțat sentința Vineri, prin 
care Mihail Stawrew, supranumit Halju, a 
fost condamnat prin verdictul unanim al 
juraților la morte prin ștreng.

a vis. Se aduce la cunoscință celor 
interesați, că la „Filiala Albina*, cu în
cepere din 1 Nov. n., drele de birou se 
vor ține: dimineța de la 9 — 1 și d. a. de 
la 3-5.

Academia Română a însciințat fa
milia Șuțu din Iași, că tdte cărțile găsite 
în cafasul bisericei Bărboiîî, acum 5 luni, 
și cari aparțin familiei, vor fi luate de 
Academie. Familia va fi despăgubită cu 
80 = 100,000 lei, dice „Liberalul" din 
Iași. Cărțile sunt de mare valăre și multe 
din ele au aparținut bibliotecei Voevodu- 
lui Al. Mavrocordat.

De ale ortografiei. D-1 Dim. Teleor, 
cunoscutul publicist, va ține săptămâna 
acăsta la Ploesci, în sala „Cooperativă", 
o conferință: Trei-decl de ortografii în 
limba română.

Zăpadă. In Predeal și Sinaia a nins 
alaltă-eri o (li și o ndpte întregă. Munții 
sunt acoperiți de zăpadă.

Teatru român de diletant! în Si
biiu. Representația teatrală dată în tea
trul comunal din Sibiiu de cătră societa
tea meseriașilor români în favorul esposi
ției, a fost frecuentată de un public forte 
numeros. Teatrul era atât de plin, încât 
jumătate din spațiul destinat orchestrei a 
trebuit să fie cedat publicului. S’au dat 
piesele „Vlăduțu mamei11 și „Ruga de la 
OhiȘeteu*. Eroul serii a fost d-1 D. Axente, 
care a secerat furtuna de aplause. Nu 
mai puțin a fost aplaudat și d-I N. Bratu. 
Corurile au fost forte reușite, soliștii și 
solistele s’au distins. După teatru a urmat 
dans pănă în zori de cj>-

Cutremur. Din Agram ni-se scrie, 
că în 24 Oct. n. săra a fost acolo un cu
tremur de pământ, care a durat 2—3 se
cunde. Pagube nu a causat, căci cutre
murul n’a fost așa de vehement ca cel de 
la 17 Decemvrie 1901.

Teatru german. Mâne Miercuri va 
fi beneficiul d-lui regisor Karl Maidh și 
se va da piesa „Die Philosophic des 
Geldes*.
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Lipsă de demnitate națională.
Reuniunea învățătorilor gr. cat. din 

Sătmariu-Ugocia și-a ținut anul acesta 
.adunarea generală în Baia-Sprie, cu care 
ocasiune s’a dat și o petrecere cu dans, 
învățătorul din Baia-Sprie d-1 Atanasie Lu
pan, ca aranjor și cassier a dat socotelă 
despre înoassările și cheltuelile petrecerei, 
■cu care comitetul societății pe semne n’a 
fost mulțumit, căcî însuși președintele reu
niunii d-1 loan Leșianm îl someză pe d-1 
Atanasie Lupan, în numele comitetului, 
să dea socotelă cu piese justificative, în 
tdtă regula, dedrece „însuși d-1 Lupan ar 
fi declarat, că încassările au fost mult mai 
mari, decât cheltuelile și nu vre să pre
supună, că d-1 Lupan ar dori să fie re
tribuit în bani pentru ostenelele depuse 
■ca aranjor".

Cum-că aranjorii și cassierii balurilor 
.și petrecerilor trebue să dea socotelă cu 
piese justificative, credem că este lucru 
natural. Și că ddcă respectivii aranjori nu 
•dau socotelă în tdtă regula, ori că celor 
interesați și chemați a controla li-se pare, 
c.ă cheltuelile au fost prea mari și n’a 
rămas pentru scopurile filantropice seu 
culturale, de cât o sumă prea neînsem
nată, tot așa de natural este, ca aranjorii 
să fie somați în public a se justifica. 
Asemenea lucruri s’au mai întâmplat și în 
alte părți, d. e. cu ocasiunea unei petre
ceri, ce s’a dat vara trecută în comuna 
Vlădeni, comitatul Făgărașului. Aici ș’au 
spălat rufele ei între ei, publicându-se so
mația și răspunsul într’o foie românescă.

Ceea-ce e nefiresc din partea co
mitetului reuniunii învățătorilor români 
din Sătmariu Ugocia, este că președintele 
d-1 loan Leșianu seadresdză în chestiunea 
acesta la diarul „Felsobanyai Hirlap*.tra
tând o afacere internă a unei societăți 
românesc! într’o foie străină, al cărui pu
blic cetitor rîde în pumni de „învățătorii 
valahi", cari nu dau „socotelă curată" des 
pre banii, ce-i manipuleză.

*
Din Sălagiu ne trimite acum un amic 

al foie ndstre o declarație semnată de mai 
mulți învățători români și publicată în 
limba maghiară în organul oficial al comi
tatului. Declarația acesta, sub care și-au 
pus iscălitura 21 de învățători români, 
conține laudă și mulțumită adresată unui 
solgăbirău, care cu ocasiunea unei anchete 
ordonate de superioritatea legală confe
sională contra învățătorului din Periceiu, 
a sărit în ajutorul acelui învățător și „l’a 
salvat". Pamfletul se termină cu cuvintele:

„S6 trăiescă toți aceia, cari își dau silința 
a ne libera din cătușele conaționalilor noștri !u

Corespondentul nostru esprimându-șl 
indignarea ce o simte în urma unui ase
menea manifest, emanat de la nisce în
vățător! români, revoltați contra autorității 
lor legale, caută motivele acestei dege
nerări în educația lor primită, la prepa
randia din Gherla, unde — după cum 
spune d-sa — lipsesce îngrijirea necesară, 
ce ar trebui dată viitorilor educatori ai 
poporului român.

Fără să insistăm asupra acestei acu- 
sări, dăm mai jos în traducere pamfletul 
învățătorilor români, atrăgând atențiunea 
autorității bisericesc! competente asupra 
miseriei morale din Sălagiu, din care a 
putut să iesă numitul manifest, ca un 
fruct din cale afară întristător.

Amicul nostru ne rdgă să ‘nu publi
căm numele învățătorilor motivându-șî pă
rerea cu cuvintele: „Pentru ce se le dăm 
prilej binevenit, ca sd alerge cu numărul 
„Gazetei* în care se vor publica acestea 
pe la inspector și solgăbirău, arătându-și 
numele tipărit și cerend se fie numiți la 
vr'o școlă de stat, dedrece cu Românii, cari 
■îi „persecută*, nu mai pot trăi*.

Nu suntem de acord cu părerea co
respondentului nostru si odată cu făimosa 
lor declarație, trebue să le punem și nu
mele, pentru-ca să rămână dovadă pentru 
tdte generațiile viitore, pănă la ce punct 
de decadență au ajuns acei 21 de învă
țători români într’un timp când interesele 
bisericei și neamului ar cere jertfe desin- 
teresate... \

Etă acum faimdsa elucubrațiune :

Redeșteptarea ndstră.
Cu ocasiunea intrării în vigdre a art. 

XXVI din 1893, referitor la regularea sa- 
larelor învățătorescl, în potriva intențiunei 
nobile a corpurilor legiuitore din iubita 
ndstră patrie la forte mulți învățători gr. 
catolici din Sălagiu, în loc de bucuria 
sperată, li-s’au pricinuit numai neplăceri, 
când, față cu cei ce susțin șcdla, cereau 
esecutarea legii, căci aceia cari ar fi tre
buit să lumineze poporul despre scopul 
sublim și salutar al legii, vrășmașii sdrtei 
mai bune a învățătorilor — pe ascuns au 
ațițat poporul, ușor de sedus, contra învă
țătorului și din scânteia pusă, în multe 
locuri a isbucnit incendiu atât de mare, 
încât cei ocrotiți de lege, au trebuit să 
ardă în el. (Horrehdum!)

Prada deplorabilă a unui asemenea 
incendiu a fost și' colegul nostru, repau- 
satul Ilie Poușan din Badon, care a is
pășit cu vieța prigonirile nedemne, Și cu 
durere vedem, că victimele de pănă acuma 
încă nu au satisfăcut pe deplin dorințele 
ciudate ale stăpânilor noștri (hiiber uraink- 
nak) față cu noi, ci aleșuesc după nouă, 
victime.

Drept țintă a fost luat de-ocamdată 
Oltyan Lăszlo, învățător gr. cat în Peri
ceiu și vice-președinte al reuniunei ndstre, 
în potriva căruia s’a ținut (jilele acestea 
pentru a doua 6ră cercetare disciplinară 
și dăcă în comisia investigătdre n’ar fi 
fost de față ca personificare a justiției 
maghiare d-1 solgăbirău Tarpai Miklos, pe 
care cu acestă ocasiune între marginele 
dreptului și ale dreptății nu l'a intimidat 
nici un fel de presiune, nici chiar even
tuala denegare a voturilor membrilor ro
mâni din congregațiune, atât de prețiose 
la alegerile administrative,—colegul nostru 
Oltyan, în vederea prea onoratei inteli
gențe române din Sălagiu, ar fi ajuns la 
sortea repausatului Ilie Poușanu.

Noi nu putem resplăti în alt chip 
genorositatea față cu colegul nostru și 
față cu noi toți, generositate manifestată 
de cătră onor, domn solgăbirău cu risicul 
și sacrificarea propriilor sale interese, de 
cât că punând la o parte orice servilism, 
declarăm în fața lumei și a țerei, că in 
resboiul cultural proclamat de poetul lau
reat pentru recucerirea Ungariei, vom lupta 
in tot-d’auna în prima linie', de bătaie cu 
estremul curagiu, și vom îndemna la acest 
răsboiu sfânt și pe ceilalți colegi ai noștri; 
pentru-că din evenimentele de pănă acuma 
ne-am cumințit și am scos destulă învăță
tură. pentru-ca să seim distinge, cari sunt 
adeverații noștri binefăcători.

Și pănă atunci, noi cei mai jos sem
nați îl rugăm pe on. domn solgăbirău, ca 
să primescă espresiunea cea mai căldurdsă 
a mulțumirei, respectului și a sincerei 
ndstre recunoscințe pentru binefacerea cea 
mare arătată față cu colegul nostru per
secutat pe nedrept și față cu toți învăță
torii români din comitat! Să trăiescă re
gele! Să trăiescă patria! Se trăiescă toți 
aceia, cari își dau silința a ne libera din 
cătușile conaționalilor noștril (...kik min- 
ket sajât' vereink bekdibol kiszabaditani 
igyekeznek.)

Semnați: Barna Lăszlo, învățător în 
Doba; Papp Gyorgy, învățător în Gininel- 
ciș; Hengye lanos, învățător-diriginte în 
Recea; Kovăcs Iânos.învățător în Gehalul- 
român; Pap Miklos Pokola Emil, Marosdn 
Cicero, Csupe lănos înv. în Stârciu; Orosz 
Demeter înv. în Marin; Galgo Găbor, înv. 
în Halmosd; Dobricinai idos Graur Da
niel, înv. în S. Giurtelek, Flonta lands, 
înv. în Bădăcin; Gliile Illes, înv în Pria; 
Buckenthal Todor, înv. în Marca; Cordis 
Victor, înv. în Chinese!: Degar lănos înv. 
în Cehiiu; Talpos lănos, înv. în Giorocuta ; 
Păska Demeter înv. în Siciu; Gozmen lâ- 
nos înv. în Fetindea.

Deschiderea alumneului din Lugoșiu.
Lugoșiu, 26 Octomvrie n. 1902.

AstătJI am avut în Lugoșifi o di de 
sărbătdre, săvîrșindu-se cu mare solemni
tate deschiderea și sfințirea noului inter
nat lăsat de fericitul advocat Dr. Liviu 
Marcu pe sema studenților gr. or. români 
de pe lângă gimnasiul de stat din Lugoșiîi.

Dimineța la orele 8'/2 s’a oficiat în 
biserica rom. gr. or. de aici parastas pen
tru odihna sufletului regretatului fondator, 
luând parte tinerimea de ainbe secse de 
la șcdla capitală română, elevele de la 
claustru, studenții români de la gimnasiu, 
on. Epitropie a fundației „Dr. Liviu 
Mârcu“, un numeros public, precum și stu
denții interniști. După sfânta liturgie am 
mers cu toții la internat, unde Prea Ou. 

d-n Dr. Popovici, protopresbiter, cu asistența 
parochilor Ios. Tempea și Nic. Bireescu a 
făcut feștanie, dr după sfințirea apei 
stropiră cu apă sfințită camerile din alum- 
neu. Acum d-1 protopop Dr. G. Popovici 
prin o pătrunțlătdre vorbire puse la inima 
studenților buna înțelegere între ei, iubi
rea de aprdpelui,-și-’i înddmnă la silință și 
purtare bună față de toți dmenii și de 
superiorii lor și mai presus de tdte să se 
temă de Dumnezeu și să se rușineze și 
ferescă de tot ce este rău și necuviincios. 
Face istoricul bisericei ndstre și arată ve- 
curile întunecose prin cari a trecut și pro
gresul făcut prin ajutorul capetelor lumi
nate și fețelor bisericescl. Arată mai de
parte, că dorința înființărei unui atare 
alumneu de mult au avut’o conducătorii 
bisericei, însă lipsele materiale au împe- 
deoat acesta până acum când provedința 
ne-a', trimes pe acest binefăcător, și astădi 
ne putem mângâia de acest institut, care 
sperăm cu toții, că va fi de mare folos.

Cu acestea se finesce partea oficiosă 
și se declară alumneul dat destinațiunei 
sale.

D-1 1. Vidu în fruntea corului său a 
datîn tot decursul serviciului responsoriile, 
er partea neoficiosă cu piesa „Etă diua 
triumfală pentru al nostru protector!"

Se face acum gustarea pomenei, în 
decursul căreia d-1 G. Joandrea ține o 
vorbire, în care laudă activitatea d-lui pro
topop, care e spiritul conducător al aces
tui internat.

Frumosa și impunătdrea serbare se 
încheie cu rugăciunea: „Odihnesce Ddmne 
sufletul robului Tău Liviu!“

N.

Literatură.
/Teologia pastorală", de Dr. Isidor 

Marcu, canonic metropolitan. Volumul I. 
Didactica pastorală. Cu aprobarea Prea- 
veneratului ordinariat archiepiscopesc gr. 
cat. de Alba-Iulia și Făgăraș. Blașiu 1902. 
Tipografia seminariului archidiecesan. Pre
țul 4'cor. Pentru România 4 lei 50 bani.

In limba română literatura teologică 
nu a fost cultivată pănă acuma așa de 
intensiv, cum o vedem acesta la alte na
țiuni, în special la Germani și Frances!. 
Cu deosebire lipsa unei opere sistematice 
din disciplina teologiei pastorale se simția 
fdrte mult. Cu o viuă plăcere anunțăm 
deci apariția unui volum 8° mare de peste 
400 pagine, eșit din condeiul laboriosului 
și eruditului rector seminarial din Blașiu, 
d-1 Dr. Isidor Marcu. Teologia pastorală 
a d-lui canonic este destinată în prima 
linie ca manual pentru candidații de preoți, 
studenții în teologie, der va fi de mare 
folos pentru ori care preot, și ca atare 
umple un gol simțit în literatura nostră 
teologică. Clerului din archidiecesa de 
Alba-Iulia este recomandată cartea acesta 
prin circulara Nr. 5730.

ULTIME SC1R1.
Roma, 27 Octomvrie. Din Mo

dica (Siciliaj sosesc soiri despre 
enorme pagube causate de revărsă
rile de apă. Partea remasă intactă 
a orașului de când cu primul de- 
sastru, e amenințată se fie și ea dis
trusă.:

Londra, 27 Oct. Lui „Standard" 
i se depeșeză din Washington, că în 
proximul nunciu al presidentului 
Roosewelt se va cere congresului în
mulțirea forțelor ofensive, pentru-ca 
armata se potă răspunde orî-cărui 
atac din afară.

„Daily Telegraph" află, că Ța
rul Nicolae va merge în Ianuarie se 
visiteze curțile din Roma, Cetinje, 
Atena și, probabil, Constantinopol.

Diverse.
Col&rea și caracterul. Etă după 

studiile unui psiholog engles, cum se 
pdte cundsce caracterul femeilor după 
coldrea rochiilor lor:

Femeile cari se îmbracă de predi
lecție în rochii de coldrea portocalei au 
un caracter ale cărui principale elemente 
sunt: îndărătnicia și năcazul.

Acelea cari preferă verdele, seu gal
benul deschis, se supără repede și au pa
siuni violente.

Acelea cari se îmbracă de obiceiu în 
violet seu negru, și tdte acelea cari nu 
se îmbracă de cât în rochii de coldre în
chisă, sunt femei cari înclină spre melan
colie și cari se plictisesc ușor de tdte.

Rochia de culore cenușie este pre
ferită de femeile nervdse și triste, dispuse 
a se crede nenorocite pentru un fleac de 
nimic și a se preocupa și plânge nu nu
mai pentru desilusiunile proprii, der și 
pentru acele ale altora.

Femeile cari au predilecție pentru 
rochiile albe sunt lipsite de caracter și 
flexibile ca frunda la vânt.

Acelea cari se îmbracă în roș sunt 
gentile, spirituale, vesele, amabile, cu 
inimă; și cele ce se îmbracă în albastru 
sunt afectudse, timide și amoresate ve
cinie.

Rochia de culore lilas este rochia 
femeei care nu vrea să facă.... con- 
chiste.

Mediez originali. In unele orășele 
din Anglia, din Old England, bătrâna An
glie, sunt obiceiuri, pe cari nu le vei găsi 
nicăieri.

In tdte țările din lume, bolnavul își 
învită medicul la masă; într’un orășel en
gles numit Moreton-Hampstead e contrar : 
medicul învită pe clienți.

Acdstă mică ceremonie are loc odată 
pe an, la Crăciun.

Savantul își învită clienții la o co- 
pidsă cină și are pentru toți! cele mai de
licate atențiuni.

Unuia îi dă un aliment, pe care 
stomacul seu pdte să-l digereze, altuia o 
beutură prețidsă pentru piept, altuia îi 
oferă un condiment, care escită apetitul, 
și așa mai departe.

La ora ceaiului, pe când toți se’des- 
făteză bând roșcatul lichid, stăpâna casei 
său fiica ei, seu vre-o rudă ore-care a 
doctorului, se așeză la piano și cântă un 
menuet bine cunoscut în Anglia, care 
sfîrșesce cu cuvintele: „Plătiți! plătiți! și 
veți fi bine îngrijiți...11

In acest moment, doctorul ia la 
rând pe toți invitații, îi întrebă de sănă
tate și le streedră în mână nota onorarii
lor lor anuale.

Bine înțeles că, petrecerea nu prea 
e pe gustul clientelei, der așa e obiceiul, 
n’au ce face.

In genere însă nota e plătită.

Duelul lui Li-JELung-Oiang. Sunt 
puțini cei ce sciu originea norocului lui 
Li. El la 30 de ani, încă necunoscut la 
curte, se dusese în Europa să-și facă stu
diile.

Stătea într’un mic oraș din Olanda, 
atunci când, într’o di, trecând pe stradă, 
simți o mare durere la cefă. Era un ofi- 
cer, căruia îi venise pofta de a trage de 
codă pe Li-Hung-Ciang.

Li se întorce și dă o palmă sdravănă 
acelui insolent. Se schimbă martorii și are 
loc un duel.

Un duel! Un chinez care se bate! 
E un eveniment așa de sensațional, încât 
representanții fiului cerului simt datoria 
de a comunica faptul împăratului. Acesta 
nu pdte să-și crădă urechilor sale. Cum? 
Unul din supușii săi să facă asta? Tre
buia să cunoscă pe acest original.

Li se îmbarcă pentru Peking, întră 
în palatul imperial și.... onore supremă.... 
împăratul îl puse să stea lângă dânsul pe 
canapea.

In curând și împerătdsa i-a dat ace
eași ondre și de atunci a început noro
cul lui.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 27 Octomvrie 1902.

Pomul verde: Pasekol, Mandella, Brăila ; 
Barthos, Toth, Pesta.

Europa: Ld'vy, Steiner, Pesta; lakab, Cs. 
Szereda; Tanzer, ClușiU; Ludwig, Majinovsky, 
Boss, Blumrich, Viena; Stutd Berlin; Stanzl, Boi- 
sits, Weiner, Vi-na ; Ibry, Kienast, Gyomori, Pesta; 
Griinhut, Briinn; Genis, Palafrugel (Spania) Mol- 
nâr, Sătmariu; Lâzâr, Kaszinsky, Glușiil.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din Brașov, 

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

i e lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
rec omandație.)

Cărți de rugăciuni și predici.
Anghira Mântuirei, cărticică de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă Ediț. IV. corectată. Gherla. Pre
țul unui es. în păreți tari colorați 70 bani. 
(-]- 10 b. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
tr-buințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 343 pag. Legată costă 1 oor. 
(-)- 10 b. porto).

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată oostă 44 bani (-}- 5 b. porto).

Carte de 'rugăciuni, cereri și 
laude intru onorea Preacuratei Fecidre 
Maria pentru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-j- & b. porto).

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

Cuventărl bisericesci de /->«•’ Pa
piu •. tomul I, III și IV cuprinde cuvântări 
bisericesci acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tote săi bstorile de peste an. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor (pl. 10 b. porto)

Predici pe tote Duminecile și 
sărbătorile de peste an, Vol. I. de Em- 
Ehflercscu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românescl din număros le sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (-J- 20 b por.)

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christ/-. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuventărl funebrali și iertațiuni ppntru 
d ferite ca' se do morte, de loan Papiu 
Preț. 3 cor. pl. 30 b.

Cuventărl bisericesci pre serbătorile de 
pr ste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. pl. 30 b. porto.

Cuventărl funebraleși iertăciuni 
pentru diferite cașuri de mârte, în
tocmite de loa” P- p‘<<. Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3 corone (-|- 20 b. porto.)

Mama sfântului Augustin de En.li 
Bougaud, traducere d-Salba. E-iit-nra d-iui 
prof. Dr. E Dăia»u. Tipografie archidie
cezană din Blașiti. Cartea a e 31 oble de 
tipar (500 pagini) și este fructul ozt-rele 
lor unor labor oșl stndențl în teologie dela uni
versitatea dtu Budapesta Ouveniul „Sali>a“ 
ne reamiutesce societatea literară cu ace
lași nume a teologilor d n șemiuaru'l desfi
ințat „S-ta B«rba'a“ din Viena. cărei so 
cierățl îi mulțumim publi area Fabiolai și 
a unei părți din oatechiemul cel ma e al 
lui Deharbe. Traducătorii t e ofer o e itură 
edifieătore în stil îngrijit,, tiparul cina', 
hârtia bună. Prețul unui ese^plar lega1 
elefant în pânză este 4 corbne (-j- 30 b 
p rto) Un esemplar broșat 3 oordne' (-|- 
30 b. porto).

Scir-ierî istorice.
Memorii din 1848-49 de Vas. 

Moldova», fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul c r. 1 (cu posta cor. 1.10)

„Colonel David baron Urs de 
Margina la. Solfermo și Lissa", inte
resant,» și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Franasc Riiaer 
în reuniunile militare dela Brașov și 
Sibiiu. Broșura convine și două portrete 
bine reușite aie baronului Urs,, unul din 
anii de mai înainte, când încă era major, 
6r altul din timpul mai recent; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiu- 
nea mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. tplus 6 b. porto.)

Viața și operile lui Andreiu Mu 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Pa 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașih- 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa
randii din Blașiti.

„Pentru memoria lui Avram 
lanciP, api-lul dat cătră miuisterul de in
terne D. Pcrcz-1 priu d 1 Dr. Amos Fiâncu 
in eausa fondului pentru monumentul lui 
Iancu. Prețul este 1 coronă. Iu România 
2 lei plus 5 bani porto.

„Pintea Viteeul*, tradițiunl legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Heferianul. 
Cea mai completă scriere despre erou. 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb at Pintea. Prețul 40 batil plus 
6 bani porto.

„Românul in sat și la ăste*. 
Aoesta este titlul unei nouă cărticele, oe 
d-1 Ioan Pop Releganul, ounosoutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera- 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

„ David Almășianu*, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acâsta, pre
santă și multe momente de însemnătate 
istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

Lupta pentru drept de Dr.Rudolf 
de Ihering traduc-re de Teodor V. Păcă- 
ț>an. Prețul 2 cor. (-|~ 10 b. port ,).

„lăranul român șl ungur din 
Ardeal*, studiu psihologic poporal de 1. 
Paul. Prețul 1 cor. (4- 6 b. porto).

Mănăstirea Putna în Bucov'na de 
Irac’ie Porumbcscu. Prețui 20 b. (-(- 3 b. 
porto.)

Cursul la bursa din Viena,
Din 27 Oetomvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4%................... 120 10 ,
Renta de coroue ung. 4% • • • V7 65
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/20/() . 90 10
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2%. 97.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 201 — 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 157.—
Impr. ung. cu premii...................  100 70 I
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.15 I 
Renta de argint austr......................... 120.55
Renta de hârtie austr.........................100.20
Renta de aur austr............................... 91.00
LosurI din 1860.................................  150 50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.70
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 7l0.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 670.— 
NapoleondorI.................................. 19 06
Mărci imperiale germane . . . . 116.87'/2
London vista.............................. 239.10
Paris vista.......................................95.15
Rente austr. 4% de corone . . 95 05
Note italiene..................................—.

Cursul pieței Brașov.
Dm 28 Oetomvrie n. 1902.

Baucnot rom. Cump. 18.90 Veud. 18 94
Argint român. J5 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. 71 19.04 71 19.07
Galbeni 71 11.20 71 10.30
Ruble RusescI 71 2 54 71 —
Mărci germane 71 117.25 yi —
Lire turcescl 21.40 71 21.50
Scris fonc. Albi na 5%, 101.- 102 -

Tergul de rîmătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 21 

Oct. n. de 46,945 capete, la 22 Oetomvrie 
au intrat 1393 capete și au eșit 824 capete, 
rămânând la 23 Octomvre n. un număr de 
47,572 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 112—114 fii. tînără g r ea dela
114— 115 fii., de mijloc dela 118- 120 fii. 
ușdră dela —.— fii. — Serbescă: grea
115— 116 fii.,de mijloc 112—115 fii., ușorii 
112—114 fii. kilogramul.

rv, 10630-19(2.
ukvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvânvszek, mint lelekkonyvi hatosăg, kbzhirrâ teszi, 

hogy Teusch Jânos es Fia vAgrehajtatânak David-ecu GyO'gy vegrehaj- 
tâst szenvedâ elleni 400 kor. tdkekoveteles âa jârulekai jrănti vegichaj- 
tâsi iigyeben a brassoi kir. torvenyszek (a braszoi kir. jar. birosâg t> ru- 
Ieten levo a brassoi 3540 sz. tlji<vben foglalt 4470, 4471 hrsz. egesz 
ingatlanra 1264 koronâban ezenuel megâllapitott kikiâltâsi Arban elpen- 
deite 6s bogy a fennebb megjelblt ingatlanok az 1902 evi November ho 
19-ik napjân deleiotî 9 orakor ezeu kir. tdrvenyszâk 5 sz. ârveresi helyi- 
segeben megtartandO nyilvmos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi ăron 
a 61 is eladacni fognak.

Arverezni szândâkozdk tartoznak az ingatlanok beosărânak l.C'7((-at

kâszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881. Avi november l-6a 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigyminisz- 
teri rendelet 8. §-âban, kijoJdlt dvadbkkâpes ârtâkpapirban a kikiildott 
kezâhez letenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a ertelmâben a bânat- 
pânznek a birâsâgnâl elfileges elhelyezesârdl kiăllitott szabâiyszeru elis- 
mervănyt âtszolgâltatni.

Kelt Bras s 6, 1902 evi October ho 1-sO napjân.
A brassoi kir. tor. szek, mint tlkbnvvi hatosăg.

K o v â c s,
1 1.(724) al bird.

Sz. 11392—1902.
tlkv.

Arveresi hîrdetmenyi kivonat
A fogarasi kir. jârâsbirdsâg, mint telekkdnyvi hatosăg kOzhirr^ teszi, 

bogy Vulcu Zevedeiu NicoJae vâgrehajtatdnak Vulcu Pamfil Denes vâ- 
grehajtâst szenvedO elleni 120 kor. — fii. tdkekoveteles es jârulâkai irânti 
vâgrehajtâsi ugyhben a brassâi kir. torv.-szek (a fogarasi kir. jârâsbird-
sâg) teruletân Szkore kbzseg hatârâu fekvâ, a szkorei 209 sz. tljkvben

503 hrsz egesz ingatlanra 64 kor. 3687 hrsz. egesz ingatlanra 15 kor.
742 n 51

U
n ' 9 4904| 71 71 51 4 57

835 71 71 75 11 11 49061 55 7? M *»

859/2 11 71 j’ 8 55 4996/2 15 71 71 11
1249/1 71 v 4 75 5565/1 15 57 5? 13 51
1372 11 11 55 33 55 5751/1 L 51 .. n
1651/2 J1 11 11 12 15 5753/1 P 51 îl r
17 14/1 Ti 71 15 3 n 5798/1 71 n 71 12 71

1747/1 r> n 75 3 71 5935/1 55 11 26 W

2184 r> 55 16 5948/1 U 51 n 25 77

2186 n 57 5 » 6433/2 77 51 17 53 Ti
2190 ii •1 51 4 71 6575/1 n W 71 39 n
2393 n 1» n 28 55 6583/1 55 77 5' 13 r

2661 51 J» 55 16 75 6685/1 77 n li 20 w
2692/a 11 55 13 75 7056/1 n •1 11 n

3088/2 51 15 51 10 77 7090/1 77 W 38 77

3623 51 15 2 75 7184/1 71 55 n 8 77

3674 55 7» 51 18 51 1409/1, 1409/2, 1410, 1415 1416/1
hrsz. egâsz ingatlanra 392 koronâban ezennel megâllapitott kikiâltâsi
ârbau es pedig a C/l alatt Vulcu Paraschiva Dionise ozvegy javâra be- 
kebelezett 1/6-od elethossziglani haszonblvezeti jog sArelme nelkul elren- 
delte, As hogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 1902 evi Deczember 
ho I 6ik napjăn delelott 9 orakor Szkore kOzsâgben megtartando nyilvâ- 
nos Arverâsen a megâllapitott kikiâltâsi ăron aloi is eladatni fog.

Arverezni szăndekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10° , -ât 
kâazpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november l-6u 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijelblt bvadâkkâpes ertekpapirban a kikiîl- 
dott kez'hez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § a erteim ben a
bânatpenznek a birosăgnâl eldleges eiheiyezeserdl kiăllitott sz bâlyszeru 
elismervenyt âtszolgăltat.ni.

Fogaras, 1902 6vi szepteinber ho 10-ik napjân.
A kir. jărâsbirosăg, mint tlknyvi hatosăg

Schupiter,
G9.1 1 kjj.. albiro.

s

ABONAMENTE

Pentru Austro-Uugaria: 
ts'Qâ luai 

laal 
aa as . .

Prețul abonamentului este:
r> Pentru România și străinătate:✓

=O ©A© O =

Y Y v.Y-'f

Abonamente Ia numerele cu data de Duminecă’.
Pentru Austro-Ungaria:
aa . . .

Hai
îs iirsi Hal.

Abonamentele

. 4
. 2
. 1

6 6S*.

li

ș 
ș

*

A
V

Pentru România și streinătate:
aa...................
ș@s@ Hal . . 

Pe ir si Hal . .

prinse fac mai ușor și mai repede
----- o mandate poștale, o-----

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoesCcă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Adniinistrațhmea 
GAZETEI TRANSILVANIEI.

Tipgiafia A. Mureșiaim, Brașov.


