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Alegerea de Episcop la Arad.
Astăcfi avem înaintea nostră res- 

criptul ministrului de culte Wlassies. 
publicat de foia arcliidiecesană, prin 
care acesta face cunoscut Metropoli 
tului Meț.ianu, că Maiestatea Sa nu 
s’a îndurat a întări alegerea vicarului 
și protosincelului Vasilie Mangra de 
episcop al diecesei române gr. or. a 
Aradului.

Șese luni și jumătate trecură de 
când s’a severșit actul alegt rei de 
cătră sinodul eparhial electoral. Un 
interval mult prea lung în împreju
rări normale, a căruia lungime se 
contrarieză nu numai cu interesele 
de ocârmuire ale diecesti văduvite, 
dâr chiar cu prescrierile precise ale 
statutului organic.

Legea acdsta pretindea, ca scau
nul episcopesc se fie ocupat în timp 
de trei luni dela data, când a deve
nit vacant prin mortea Episcopului 
Iosif Goldiș.

Numele Goldiș, cu voia fără voia, 
ne îndreptă privirile asupra unui pe
riod de cele mai triste și pătimașe 
frământări, de cele mai periculose și 
condamnabile certe și intrigi în sinul 
diecesei Aradului.

Cine le-a provocat?
Cum s’a aprins focul blăstemat 

în sînul acestei mari și însemnate 
diecese române și cum au putut 
ajunge lucrurile așa de departe, ca 
fii aceleiași biserici și ai aceluiași 
neam se se resboiâscă unii pe alții 
c’o vehemență și întărîtare ne mai 
pomenită ?

Mai fost’au și în trecut alegeri 
de Episcop!! De ce nu s’a întâmplat 
atunci ceea-ce cu consternare ve
stirăm, că s’a petrecut de tând cu 
alegerea răposatului episcop Goldiș 
și în deosebi de când cu alegerea 
despre care vorbim? Fost’au atunci 
altfel de omeni, mai cu inimă pentru 
marea causă, său avut’au ei altă fire 
mai bună și mai conciliantă decât 
cei de adi? Fost’am atunci noi Ro
mânii mai vrednici decât acum? Ori 
că ne simțeam mai liberi, și nu 

eram așa de încătușați și espușl 
influenței jocului diabolic al intri- 
gelor dușmane?

Cine ar pută răspunde de odată, 
la tote aceste întrebări?

Și totuși un răspuns trebue să 
găsim, un răspuns scurt și cuprin- 
dător, care să esplice și să marcheze 
nenorocita fașă, ce a percurs’o ces- 
tiunea ocupărei scaunului episcopesc 
din Arad, nenorocită din causa pe- 
riculului, ce l’a provocat pentru in
teresele mari ale bisericei, ale așe
zămintelor ei și pentru buna înțe
legere și solidaritate între fii bise
ricei și ai nemului.

Cum se întâmplă așa-dâr’, că 
astădi nu se mai pote ce s’a putut 
mai ’nainte, că astădi cei șese-decl 
de bărbați, clericali și mireni, tre
ceți prin școle, cari compun sinodul, 
nu se mai pot apropia și înțelege și 
nu pot cădâ de acord când se tra- 
teză de a pune capăt certelor și 
scisiunei fatale și stricăciăse binelui 
obștesc ?

Ori dâra nu așa se presentă 
tabloul, care prin conturile lui urîte 
deșteptă adi numai bucuria și mul
țumirea ceior ce nu ne voiesc bi
nele?

Aparițiunile triste și durerbse 
din diecesa Aradului, ce nu se mai 
pot contesta, nici înfrumseța, și 
cari ori-ce s’ar Zice și ori cum s’ar 
tălmăci lucrurile, au produs resulta- 
t.ele negative de astădi, de sigur că 
se datoresc unor împrejurări deose
bite, de cari s’au folosit cei ce au 
introdus de un șir de ani încoce 
în diecesă spiritul de nedisciplină, de 
desprețuire a autorității in biserică și 
cari, verînd zizanie în popor, și-au 
cultivat egoismul și ambițiunile lor, 
ascundându-le sub haina așa Zisel°r 
interese locale.

Resoluțiunea prea înaltă, prin 
care, la propunerea guvernului, se 
nimicesce votul sinodului, adus după 
tbte formele prescrise de legea bi- 
sericescă, trebue să stîrnescă în 
asemeni circumstanțe și mai mari 
îngrijiri.

Nu păte servi nici-decum spre 
întărirea instituțiunilor bisericescl, în
temeiate pe statutul organic, ceea ce 
s’a petrecut acuma și sinodul epar- 
chiei Aradului va avă să și dea sâmă, 
decă în alegerea sa a procedat cu 
destulă prevedere, între împrejurările 
critice ce le străbate biserica și na
țiunea nostră.

Ar ti însă, după părerea nostră, 
o adevărată calamitate, pentru bi
serică și aședămintele ei. decăcei-ce 
trebue să ’nțelâgă n’ar învăța ni
mic din acesta pățanie.

Schimbarea în ministeriul de res- 
boiii. Maiestatea Sa a dat următOrele prea 
înalte autografe :

„Iubite generale de cavalerie baron 
de Krieghamrner 1 încă înainte de asta cu 
un an și acum de curend eră-și mi-ațî 
adresat rugarea să Vă dispensez la mo
mentul potrivit de grena sarcină a oficiu
lui d-vostre. După-ce a-ți servit peste 
cinci-deci și trei de ani activ în armata 
mea, er de nouă ani a-ți condus resortul de 
răsboib atât de responsabil, V’ațî câștigat 
dreptul de menagiarea, de care aveți tre
buință spre păstrarea sănătății la o etate 
așa de înaintată. Imp!inindu-Vă prin ur 
mare în grație cererea, de a fi trecut la 
pensie, îmi reamintesc cu recunoseință nu- 
merosele servicii eminente, prestate în 
timp de pace și răsboiu. Doresc în mod 
sincer, ca reprivirea asupra acestor servi
cii se Vă servescă și d-vdstre spre mul
țumire tot așa. ca și espresiunea reînoită 
și asigurarea constantei mele grații.

Viena, 17 Decemvrie 1902.
ss. Franciso Iosif, 

Goluchovski.
„Iubite Feldmareșal-locotenent cava

ler de Pitreich! Vă numesc ministru al 
Meu comun de răsboibu.

Viena, 18 Decemvrie 1902.
ss. Francisc losif, 

Goluchovski.
Afară de acestea s’au mai trimis au

tografe ministerialul de esterne, precum 
și ministrului președinte austriac și celui 
ungar cărora li-se comunicăschimbarea efec- 
tuită în ministeriul de resboiu.

N’au isprăvit nimic. Seim, că mi
niștrii maghiari Col. Szell și Lufcacs Lâszlo 
s’au dus Sâmbătă la Viena. Ei au avut 
Duminecă o lungă conferență cu miniștri 
austriac! Koerber și Bohm-Bawerk. După 
amiadi Szell a fost primit de Maj. Sa 
într’o audiență mai lungă. Szell a conferit 
apoi cu ministrul Goluchowski, er mai 
târdiu Koerber, Bohm-Bawerk, Szeli și 
Lukacs au avut o conferență comună în 
afacerea pactului. Coloman Szell luându-și 
adio de la Koerbor a dis:

— „Se pare, că va trebui se ne mai 
întâlnim odată, pentru a clarifica situa- 
țiunea.“

Din cuvintele acestea ale lui Szell 
reiese, că nici de astă-dată miniștri n’au 
isprăvit nimic. Szell și Lukacs s’au întors 
Duminecă sera la Budapesta.

Răspunsul Cehilor la propune
rile germane. Miercuri în 17 1. c. n. 
Cehii — proprietarii mari conservativi și 
Cehii tineri, căci Cehii agrari nu au apro
bat răspunsul din motivul, că prea s’ar 
abate de la dreptul de stat boem — au 
înaintat premierului și partidelor germane 
răspunsul la elaboratul german. Pretensiu- 
nile din elaboratul cehesc diferențiază fun
damental de principiile stabilite de Ger
mani. Cehii cer, ca pe tot teritoriul fostei 
corone a Boemiei, adecă în Boemia, Mo
ravia și Silesia limba cehescă internă de 
oficiu să fie introdusă în virtutea dreptu
rilor vechi și a legilor esistente, și refusă 
ori ce ajutor pentru decretarea limbei ger
mane ca limbă de stat. Numai contra uni
tății limbei armatei, întru cât acesta este 
absolut necesară, Cehii nu se opun. împăr
țirea Boemiei în departamente adminis
trative nu este recunoscută de Cehi de 
o urgentă necesitate și nu ar pute-o privi 
decât ca-o simplă reformă administrativă. 
Lâ ea ar pute consimți, numai decă ar fi 
destule garanții, că principiul autonomist 
prin împărțirea nouă nu ar suferi, ci din con
tră s’arîntări.Tot tenorul răspunsului se dis
tinge prin deosebita lui fineță și hotărîre. 
Cehii se declară gata a întră în confe- 
rențe de împăcare. Memorandul Cehilor a 
făcut la Germani cea mai penibilă impre
sie și proposițiile le interpreteză de indis-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“Caracterul lui Alexandru loan.
Un capitol din lucrarea d-nului A. D. Xonopol 

„Domnia lui Guza-Vodă'\

Individualitățile au fără îndoială un 
rol în istorie, prin intervenirea personali
tății lor în daraverile omenesc! și prin 
ciocnirea acestei a lor personalități cu 
aceea a altora, ce iau parte la desfășura
rea împrejurărilor. Personalitatea seu ca
racterul unui om este productul mai întâiu 
al genezei sale fisice, în care jocă un mare 
rol ereditatea ; apoi al împrejurărilor, cari 
au înconjurat a lui desvoltare; cu alte 
cuvmte, ale germenului și al mediului în 
sînul căruia a crescut. Acest din urmă 
agent, mediul, lucreză fără încetare asu
pra ca1' <'t’erului și-l schimbă necontenit, 
încâ' "-'e potrivit a se considera ca- 
racte. • ii om, ca element neschimbă
tor, de începutul chiar a arătărei lui în 
câmpul m'iei. Totuși de la o vârstă ore- 

care. unele apucături mai fundamentale 
rămân neschimbate, și mai ales, când ro
lul personalității nu a ținut mult timp, se 
pote socoti pănă la un punct statornic 
părțile mai de semă ale caracterului ei — 
și fiind-că acest caracter ne esplică o mare 
parte din faptele în cari personalitatea va 
interveni, este bine, ca în asemenea ca
șuri, se se schițeze prin câte-va trăsături 
generale feliul de a fi al individualităților 
istorice. Cuza a domnit numai 7 ani, scurt 
răstimp din vieța omenăscă, și când a fost 
ales era în vîrstă de 39 ani, deci om 
format, în care se cristalizase acum însu
șirile cele mai de semă ale caracterului 
său. Să le schițăm, întru cât ne învoescîn 
acesta lucrare amintirile contimporanilor.

Mai întâifl ca fisic, Alexandru Cuza 
era „un bărbat de statură mijlocie, însă 
arătos ca o înfățișare plăcută și ademeni- 
tore. Manierele lui erau distinse, ceea ce 
nu puțin îi ajuta în isbândile sale diplo- 
matice“. (Bolintineanu, Vieța lui Cuza- 
Vodă, p. 40 Comp. p. 17). Când îl atin
geai, nici-odată nu-țl rămânea dator cu 

răspunsul. El era fdrte sincer și prieten 
adevărat; der și cătră cine nu-i plăcea, se 
arăta îndată, căci el nu sciea să fățărescă. 
El nu iubea pompa și arătările esteridre 
și făcea forte puțin cas de ovații și de 
sărbători, pe care cele mai de multe ori 
le scia că sunt de comandă. (Asupra aces
tui punct vedi salutarea ce i-o făcură ță
ranii la 11 Decemvrie 1861, „Românul^, 
20 Ianuarie 1862). Era nelacom de bani, 
și cea mai bună dovadă despre acesta 
este, că după cum spune Bolintineanu. ei 
a fost unul din domnii ce a eșit din dom
nie, fără să fi făcut avere mare (Bolinti
neanu, Viața lui Cuza-Vodă,p. 132. Comp. 
Anghel Dimitrescu Discursurile lui Barbu 
Gatargiu, Bucuresci 1886, p. LV). El însă 
nici nu avea nevoi prea mari; nu iubea 
luxul; masa și traiul său erau cumpătate; 
avea însă mare plăcere pentru cai fru
moși, cu tote că nu era bun călăreț. In- 
tr’un grad înalt era desvoltat la el simță- 

i mântui dreptății, pe care o recunosceâ 
chiar și cătră dușmanii săi. Așa când apăra 
pe mitropolitul Meletie, care era să fie 

dat în judecată, pentru-că făgăduise legi
timitatea adunărei din 1858; când cerb să 
se recundscă prințului Grigore M. Sturdza 
însușirea de deputat în aceeași adunare; 
când anulăză, în afacerea antreprizei șo
selei din Galați, sechestrul pus pe averea 
lui Lascar Catargiu, care cu t<5te aceste 
devenise unul din dușmanii lui cei mai 
rostiți. (Vedi decretul din 6 Octomvrie 
1865 în Monitorul Oficial din 8 Octom
vrie 1865).

Pe lângă dreptate avea însă și o 
mare delicateță de simțăminte. Asupra 
acestui punct, domnul I. Zâne spune, că 
pe când Bolintineanu, fostul ministru și 
prieten al lui Cuza, stătea în casa părin
telui d-lui Zâne și era plin de datorii, pe 
lângă eă era și greu bolnav, Cuza sciin- 
du-1 mândru, întrebuințase următorul mij
loc pentru a-1 face să primescă un ajutor. 
Pusese pe un neguțător să-i scrie, că 
odată l’a înșelat cu o sumă de bani : der 
că mustrându-1 consciința, i-o restitue. 
(Scrisorea d-lui Iuliu Zâne cătră A. D. 
Xenopol, publicată în Archiva, XII, 1901
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cutabile. Cu tote acestea vor lua parte la 
conferențele, ce se vor convoca probabil la 
2 său 3 Ianuarie.

Alegerea de la Arad,
Sub acest titlu cetim din „Te- 

legr. Român“ de acțl.
La manile înalt preasfințitului domn ar- 

chiepiscop și metropolit loan Mețianu a sosit 
Sâmbătă, 7 Decemvre v., următorul act 
oficial trimis din partea Escelenței Sale 
Domnului Dr. Wlassics Gyula, ministru 
de culte și instrucțiune publică :

Nr. 4485 Preș. — Inaltprăsfințitului 
domn loan Mețianu, archiepiscop și me
tropolit gr. or. român în Sibiiu.

înalt' presfințite d-le archiepiscop și 
metropolit! M. Sa ces. și apostolică regâscă 
prin prea înalta resoluțiune datată în Viena 
la 15 Decemvre a. c. nu s'a îndurat a 
întări alegerea vicariului episcopesc gr. 
or. român de la Oradea mare și protosin- 
cel Vasilie Mangra de episcop gr. or. ro
mân al diecesei Aradului, săvârșită în si
nodul ținut la 12 Iunie a. c.

Despre acesta cu provocare la repre- 
sentațiunea Inaltprâsfinției Tale dto. 27 
Iunie a. c. nr. 204 și pe lângă restituirea 
comunicatelor, am onorul a te încunosci- 
inta, cu acea recercare, ca amăsurat îm
puternicirii mele primite prin mai sus pro
vocata preaînaltă resoluțiune, se binevoiescî 
în propria sferă de competință a face cât 
mai curând disposițiunile de lipsă pentru 
îndeplinirea vacantului scaun episcopesc 
gr. or. rom. aradan, conform normelor în 
vigore.

Primesce înaltpresfințite espresiunea 
sinceră a considerațiunii mele.

Budapesta, 17 Decemvrie 1902. 
Wlassics m. p

Legea naționalităților în dietă.
In ședința de la 20 Decemvrie a 

dietei referentul Daroczy a presentat 
adresele a 17 comitate și orașe în cestiu- 
nea revisuirei legei naționalităților.

Haydin Imre se încercă a arăta în 
colori vii pretinsa muncă de subminare a 
agitatorilor naționaliști din Ungaria-de- 
nord. Organele naționaliste slovace scriu 
cu cel mai mare dispreț despre organisa- 
ția maghiară. Convingerea oratorului este, 
că față cu elementele acestea nu se pote 
procede de cât cu brachiulțl) Un organ 
de pressă principal califică revolta lui 
Hurban de rescolă națională a Slovacilor 
și lui (oratorului) i-a dis ticălos, fiind-că 
într’un discurs în dietă a dis că revolta 
lui Hurban a fost o espediție de hoți.

Kovacs Pal declară, că primesce pro
punerea comisiunei petiționare. (Să se 
dea adresele ministrului de interne). Se 
cercetăm, dice, care este causa că ultra- 
iștii graseză în timpul din urmă așa de 
mult. Legea naturală este, că orî-ce acți
une nasce reacțiune. întreb, ore lucreză 
corect acei domni, cari vorbesc frumos,

der fac contrarul. Nu pot de cât să con
damn pe omenii, cari conlucră la aceea, 
ca terenul ăsta să devină priincios pentru 
astfel de mișcări. Cine sunt aceia, decă nu 
funcționarii administrativi? Eu am um
blat prin slovăcirae și pot spune din es- 
periență ceea-ce spun și am spus’o și 
altă dată, că adecă omenii sunt espuși la 
adevărate prigoniri. Pe cine văd ei în 
funcționarii din administrație ? De sigur 
că pe dușmanii lor. Și fiind-că acești func
ționari representă acolo oficial ideia de 
stat maghiar, atacă însăși ideia de stat, 
și astfel tocmai funcționarii pregătesc te
renul pentru activitatea elementelor nena
ționale. (Aprobări pe băncile partidului 
poporal). De aceea eu doresc, ca funcțio
narii noștri din administrație să aibă de 
grije și să lucreze așa, în cât poporul 
să nu-i considere drept asupritorii lui, ci 
din potrivă să-i stimeze ca pe părinții lui. 
Decă se întâmplă acesta, ușor vom lua 
terenul de sub picidrele ultraiștilor. Nu 
va mai fi atunci causă de a ațîța poporul 
acesta în contra ideii de stat maghiar și de 
a-1 sili se se concentreze. Decă poporul o 
face acesta, o face din instinctul de proprie 
apărare. Și decă vedem, că aici e vorba 
de luptă de apărare, atunci trebue să ne 
dăm silința a ne apropia acești dmeni 
cu binele, cu tratament uman, er nu să-l 
speriem, să-l împingem de căt.ră noi și 
să-l tractăm ca dripit. Acesta este punc
tul de vedere drept și echitabil de care 
trebue se fim conduși.Ludovic Mocsary

despre eestiunea naționalităților.
— Urmare. 11*)  —

Trebue să alegem între cele două 
politice: orlmaghiarisare, ori independență. 
A le urma serios pe amândouă, nu se 
pdte. Decă persistăm în politica de ma- 
ghiarisare, trebue ca atunci să renunțăm 
la lupta de drept public; trebue să se 
esploateze și garanteze permanent mijlă- 
cele, ce stau la disposiție pentru realisa- 
rea acestei politice. Decă vrem să conti
nuăm lupta pentru independență, atunci 
trebue să părăsim sprijinirea politicei de 
maghiarisare și să ne luăm drept problemă, 
ca pe basa dreptății și echității să se 
caute un modus vivendi corect în cestiu- 
nea naționalităților.

Partidul (independist) nici pănă adi 
nu șî-a dat cont de situația acâsta. El 
simte, pote, că între sentimentele și ac
țiunea lui esistă o contradicție internă, 
n’a putut însă să ajungă la o concepțiune 
clară a situațiunei. Ține strîns și la ma
ghiarisare și la eluptarea independenței. 
Programul seu de acțiune este așa-der, ca 
mai întâiu să câștige întrega maghiarime 
pentru principiile sale, — decă îi va suc
cede a face acesta pe deplin, — apoi 
se pune față ’n față cu puterea de-oparte, 
și cu naționalitățile de altă parte. Vrâ cu

*) A se vede n-rile: 251, 252, 255, 256, 257 
260, 262, 263, 266 și 267.J

alte cuvinte să pună întrega maghiarime 
între două pietri de rndră, să creeze ace
eași situație ca la 1848. Ori cât de mult 
îi va succede a îmbiba maghiarimea cu 
principiile independiste, nu va pute însă 
a-o face să repete pe 1848 în modul cum 
s’a întâmplat atunci. Națiunea numai 
atunci va ave consciența puterii și încre
derea suficientă pentru acțiunea indepen
denței, decă va soi, că spatele nu-i stă 
descoperit, decă va sci, că aici lucreză cu 
puteri unite o națiune care numără 20 
milione. Trebue se te gândesc! la sfârșit, 
la desvoltările ulteriore, decă vrei se faci 
politică națională, și decă nu vrei să te 
restrîngi la aceea, ca se te măngăi cu 
accentuarea dorințelor sufletesc! și se fi 
un canal al aspirațiunilor sterpe.

Ambiguitatea, ce esistă în posiția 
duplă ce și-o ia partidul, trebue să se cla
rifice, și se va și clarifica odată negreșit. 
Unde va sparge însă buba?

De inima partidului e legată ideia 
independenței. Am cetit într’un scriitor 
frances: un sentimente quelque doux qu'il 
soit ne prevant jamais sur une situation, 
— ori cât de dulce ar fi un sentiment, el 
nici-odată nu va fi în stare se se pună 
de-asupra unei situațiuni date. Acâsta va 
esperia-o și partidul independist. Senti
mentul constă în calda alipire de ideia 
independenței, situația dată este zelul ce-1 
manifestă partidul pentru politica de ma
ghiarisare și gândul nemărturisit, der nici 
repudiat, că totuși ne este mai bună acestă 
stare afurisită a afacerilor comune, de 
ore-ce sub scutul ei putem săvârși munca 
maghiarisării. Sfîrșitul va fi, probabil, că 
partidul va pacta cu ideia iudependenței. 
El nu o va nega, va jura pe ea, ba va 
accentua-o în formă de credeu și program 
politic, însă în programul acesta ea nu va 
fi de actualitate, ci ideia independenței 
va figura din cas în cas mai mult seu 
mai puțin viu, numai ca o aspirație. La 
asta partidul guvernamental va dice : bine 
seim și noi, că pentru o țeră ca Ungaria 
deplina independență de stat ar fi situa
ția normală corăspundătore, seim și noi, 
că situația nostră actuală de drept public 
e mancă, acele aspirații trăesc și în noi, 
der noi dicem, că trebue se ținem cont 
de împrejurări, mai ales de situația de 
naționalitate, și de aceea nu trebue să 
atacăm status quo-, patrioți suntem și noi, 
și decă va suna dra, vom fi și noi acolo. 
Ce deosebire va fi între partidul guver
namental și cel independist, între cari 
esistă o deplină armonie privitor la o 
cestiune de prima importanță? Nici o de
osebire, de cât aceea, că partidul inde
pendist dă glas la ceea-ce retace partidul 
guvernamental. Partidul guvernamental 
răsplătesce acâsta, fiind-că ideia indepen- 
distă e atât de sfântă, în cât nu te poți 
apropia de ea, de cât cu respectul cuve
nit, răsplătesce și resignarea acelora^ cari 
s’au angajat, ca în timp potrivit și nepo
trivit s’o predice, insă partidul indepen
dist nu va fi considerat de parte belige
rantă periculosă seu chiar seridsă.

N’am ce face, der eu văd că de 
fapt lucrurile se desvoltăîn direcția acesta 
Pe pieptul partidului independist apasă 
ca un plumb neînțelegerea internă, la 
care a ajuns prin politica lui de naționa
litate...

Ce se va alege din ideia indepen
denței, ce va fi cu țâra, dâcă partidul 
independist merge pe calea acâsta, se 
slăbesce, și observă că s’a evaporat?

Și tdte acestea pentru ce? Pentru 
o utopie? Din causa acesta țera va fi 
lipsită de serviciul, pe care este chemat 
a i-1 aduce partidul independist....

(Va urma )

Lână brosc^scă.
Sub titlul acesta caracteristic (un- 

guresce rBekanyăl“) d-l Bartha Miklăs 
scrie un articol insultător în „Magyar- 
orszăgu din incidentul, că Hermann Schroff 
la procesul, ce l’a avut în Tergu-Mureșului 
și-a accentuat patriotismul.

„Așa sunt ei totî“, dice d-l Bartha, 
„când sunt trași la răspundere, își tăgă- 
duesc părerea. Convingerea lor cea mai 
intimă nu ține mai mult, ci numai pănă sunt 
chemați la răspundere. In fața judecă
torilor nu rămân fideli opiniei lor și sunt 
capabili, de frică, a cânta în fața juraților 
imnul maghiar“.

„Nu sunt, decât nisce gălăgioși. Ocă
răsc, murdăresc și scuipă între cele patru 
ziduri ale redacției totul, însă, dâcă îi iai 
de guler, atunci țipă, se râgă, se văietă, 
imploră umiliți iertare, să tîrăie pe pă
mânt și ling murdăria, pe care o arun
caseră asupra poporului nostru. încă n’am 
văcjut bărbați în fața justiției, cari să se 
fi numit Sași. Sunt reci și umedi, fără 
mușchi, ca lâna broscescă. Ei ne spurcă 
instituțiunile, ne murdăresc buna reputație 
și culeg cu zel ouăle clocite. Ei umplu 
patria năstră cu ură nesănătdsă și ne for- 
țeză să-i luăm la gonă. Pepiniera acestei 
lâne broscescî, sunt școlile lor secundare 
și seminariul. Aici se cultivă ura contra 
Ungurilor, aici predau ei istoria falsificată 
a Ungariei, aici negligâză ei sentimentele 
nobile ale iubirei de patrie 1“

„D. T. f. U.u reproducând pasagele 
de mai sus, răspunde, că nu școlile să
sesc!, ci articolele de felul celui reprodus 
sunt pepiniera urei. Er conaționalilor săi 
sași și șvabi le dă sfatul, ca de acum 
înainte să nu se mai apere în fața jude
cătorilor ci să pășescă cu capul ridicat în 
fața juraților și să dică cu Luther: „Nu 
pot altfel, Dumnedeu să-mi ajute AminF 
— „Tîrăitul și linsul nu este manieră 
germană,“ încheie „D. T. f. U.u „și acest 
reproș nu-i permitem nici d-lui Bartha, să 
ni-1 facă“.

SC1R1LE D1LEI.
— 10 23) Decemvrie

înmormântarea lui Mihail An- 
dreica s’a făcut Miercuri la 17 Dec. n. în 
Câmpeni. Serviciul divin funebru s’a să-

Nr. 1—2. Scrisorea neguțătorului a fost 
dată de d-l Zâne Academiei române. Vedi 
și Monitorul Oficial 4 Iunie 1892).

Cuza era apoi forte mândru și nu 
pleca ușor capul înaintea altuia. încă din 
timpul pârcălăbiei lui, pe când oștirile 
austriaco ocupau Galațul, soldații nemți 
obicinuiau a face multe necuviinți. Cuza 
ceru de mai multe ori de la comandantul 
trupelor din Galați să-și înfrâneze omenii, 
la care i-se răspundea tot cu glume. Intr’o 
di el trimise o companie de soldați români, 
ca să prindă pe cei austriac! prin crâșme 
și alte locuri publice, îi legă cot la cot 
și-i aduse la casarmă. Comandantul pentru 
a nu păți și altă dată o atare rușine, seu 
spre a nu fi nevoit a se opune cu putere 
și a vărsa sânge, luă măsura de a pune 
pe soldații săi la rânduială. Acestă notă 
a caracterului lui Cuza va domina mai 
ales în politica lui exterioră. Cuza era un 
înfocat naționalist și patriot, precum o do- 
vedesce mai întâiu răsunătorea lui dimi- 
sie, apoi ținuta sa mândră și vrednică față

cu tote puterile, în tot timpul domniei 
lui ținta lui supremă fiind ridicarea poli
tică a poporului seu, după cum o dove- 
desce și după eșirea lui din domnie refu- 
sul său de a reintra în țeră cu ajutorul 
baionetelor străine, cănd Franța îi făcu 
acâstă propunere. (Dovedile se vor aduce 
în cursul expunerei).

Față cu clasele țerei, Cuza era un 
protivnic al boerilor, un partisan declarat 
al poporului de jos și un luptător aprig 
și neobosit pentru egalitatea socială și 
pentru răsturnarea privilegiilor, și în acestă 
privire omul cel mai potrivit pentru pe- 
ridda de desvoltare în care întră poporul 
românesc și care trebuia să-l prefacă din 
starea de barbarie orientală în acea a oc
cidentului civilisat.

Dâr acest caracter ave ca totă făp
tura omenescă și umbre pe lângă lumină 
Era neserios, zeffemist, lua tote lucrurile în 
ușor și prea nepăsător de sortea lui, de 
care însă era legată aceea a poporului pe 
care domnea. (Valentineanu, alegerea, de-

tronarea, și înmormântarea lui Guza-Vodă, 
Bucuresci 1898 p. 17).

Cuza apoi, de și fdrte inteligent, cu- 
prindând ușor lucrurile, nu prea iubea 
munca. (Place c. Walenski 9 Maiu 1859 
acte IX, p. 336: „Tout ce qui sent l’app- 
lication et les affaires le fatiguent“. Același 
c. Walewsky, 34 (12) Ianuarie 1859, Ibidem 
IX, p. 242: „par une bizarrerie de son ca
ractere, ă la fois râsolu et paresseux, on 
ne le vit pas se placer au premier rang 
des lutteursqui repoussârent avec tant d’â- 
nergie les intrigues de la Turquie et de 
l’A utriche“.

Pe de altă parte îl plăcea mult a rîde 
și a-și bate joc de acei ce’l încunjurau 
mai de aprope și ținea în semă prin o mare 
simpatie, pe acei ce primiau glumele lui. 
Așa se făcu, de el lăsa adesea ori trebile 
pe mânile omenilor săi de încredere și de 
a se constitui așa numita lui camarilă (Li- 
brecht, Docan, Pisoschi) tocmai în momen
tul când el își îndușmănise într’un chip

așa de grav mare parte din clasa conducă- 
tore, prin lovitura de stat.

Conform cu aceste contrasturî în ca
racterul seu, îi plăcea loviturile sdravene 
și neașteptate. (Cât despre celelalte de
fecte ce i-se puneau în semă, Bolintinânu 
Viața lui Cuza Vodă, spune: „Se imputau 
domnului patima jocului. El nu mai juca 
alta de cât jocuri ordinare cu amicii de 
când se numise domn. 11 acusau de mân
drie.. In casă era amabil cu toți, îi pu
nea pe toți să șâdă, le permitea se fumeze 
să rîdă. 11 acusau de beutură, nu bea de 
cât apă la masă și un licor după masă. 
11 acusau de patimă pentru femei. Nu a 
despărțit nici un bărbat de femeia sa, nu 
ă făcut să plângă nici o mamă pentru fica 
sa răpită.")

Aceste puține îndegetări psichologice 
să slujâscă spre a esplica unele fapte, 
pentru a căror esplicare numai elementele 
obiective nu ar fi îndestulătore.

(Va urma.)
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vîrșit în casa răposatului de protopopul 
Romul Furduiu și de parochul Nicolaie 
Palade, er cântările le-a esecutat corul 
meseriașilor din Câmpeni. După sâvîrșirea 
serviciului, cortegiul plecă spre ciiniteriu. 
Cosciugul cu osemintele defunctului era 
purtat de patru voinici. Urmau membrii 
familiei, rudeniile, poporul din Câmpeni 
și din satele din împrejurime. In număr fru
mos a fost representată inteligența ro
mână din Certege, Bistra, Sohodol, Pono- 
rel, Roșia, Albac, Vidre și cu deosebire 
din Abrud. In biserică a ținut cuvântarea 
funebrală protopopul Furduiu, er la mor
mânt parochul N. Palade. Din pai tea in
teligenței a ținut un mișcător discurs d-1 
advocat Laurențiu Pop din Abrud, ară
tând durerea ce-o încercă toți Românii 
prin pierderea eroicului tribun de odini- 
<5ră. Era mișcător să vedi, cum în tot de
cursul drumului de la casa mortului și 
pănă la cimitir, după cosciug mergea adânc 
mișcat fostul soț de arme al lui Andreica, 
tribunul Clemente Aiudeanul. Osămintele 
lui Andreica au fost așezate în apropiere 
de mormântul tribunului Corcheș.

Necrolog. Sâmbătă a fost înmor
mântat în Brașov, bătrânul comerciant 
loan Florian care a reposat Joia trecută 
în etate de 93 de ani.

Răposatul a aparținut vechei bresle 
a comercianților noștri iubitori de neam, 
cari au adus atâtea jertfe pentru înfiin
țarea institutelor culturale,țcu cari ne pu
tem mândri astădi. Dumnedeu să-l odih- 
nâscă în pace!

Scade numărul Maghiarilor ? Foile 
unguresc! publică următdrele jeremiade; 
„0 veste tristă ne aduce telegraful din 
Sighetul Maramureșului despre scăderea 
numărului Maghiarilor. In ședința comite
tului administrativ ținută la 16 Decemv. 
fișpanul baron Rossner a atras atențiunea 
comitetului asupra împrejurării, că după 
ultimul recensământ în numărul locuitori
lor din Teceu în general și în numărul 
Maghiarilor în special se arată un mare 
regres. In numărul Maghiarilor în deosebi 
se arată o scădere de 2(P/0. Inspectorul 
Dr. Wekerle susține, că aici nu pote fi în
vinuită șcdla, dedre-ce șcdle mai ma
ghiare, decât școla r. cat., reformată și ru
tină din Teceu nu esistă în tot comita
tul. Directorul de la academia de drâpt 
Dr. Pap Tibor susține, că pricina scăderei 
numărului Maghiarilor este, că la 1890 
toți Rutenii, cari sein unguresce, au fost 
trecuți de Maghiari, pe când la 1900 co
misia de recensământ din esces de zel i-a 
trecut pe Maghiarii greco-catolici între 
Ruteni. Fișpanul Roszner, care a studiat 
recensământul, susține, că numai în Krics- 
falva, unde majoritatea covîrșitore este 
ruteană, s’a făcut greșelă în favorul Ma
ghiarilor, der în Cele-lalte localități ale 
comitatului pretutindenea s'au făcut gre
șeli în detrimentul Maghiarilor și cu deo
sebire în orașul Teceu. In sfîrșit s’a luat 
hotărîre a-se trimite o anchetă, pentru a 
constata, decă în adevăr au scădut Ma
ghiarii, seu că numai la recensământ s’au 
făcut greșeli la numărare".

Cetind comunicatul de mai sus, im
posibil să nu ți-se sugereze o impresie 
comică. Ce va să dică espresiunile An 
favorul'1 și „m detrimentul" vr’unei na
ționalități? Ce va se dică o anchetă în 
asemenea cestiuni? La recensământ Gestiu
nea principală trebue să fie realitatea, adecă : 
Sunt ori nu sunt? Decă sunt, atunci nu 
importă „detrimentul*,  decă nu sunt, atunci 
nu folosesce nimic „favorul".

*) „Szolnok-Doboka varmegye monogră-
pliiâja."

Nou protopop în Sibiiu. Aflăm cu 
plăcere, că consistoriul metropolitan din 
Blașiu a numit pe d-1 Nicolau Togan, ad
ministrator al tractului protopopesc gr. 
cat. al Sibiiului, protopop tractual și pa- 
roch al Sibiiului.

Societatea pentru cultura și lite
ratura română, din Bucovina și-a ținut 
Duminecă adunarea generală în Cernăuți. 
In primul interval de trei ani societatea 
a creat Internatul de băeți români, care 
adăpostesce adi 160 elevi. In al doilea 
interval societatea a înființat palatul na

țional, care e evaluat la valdrea de 
290,495 cor., în realitate însă represintă o 
valdre mult mai mare.

Noul tarif pe zone pentru circula
ția de persone pe căile ferate ale statului, 
care întră în vigore cu diua de 1 Ianuarie, 
conține următârele disposițil: Pentru cir
culația la distanțe mai mari s’au introdus 
16 zone, în loc de 14, câte erau mai na- 
inte. In urma acesteia, tariful pentru dis
tanțe mai mari s’a scumpit. Față cu acestă 
scumpire însă se pot semnala alte două 
înlesniri, ce se introduc. Una este, că la 
distanțe mai mari se va pute întrerupe 
căletoria pe timp de 24 ore, decă despre 
acesta este anunțat oonductorul și șeful gă- 
rei unde se face întreruperea. A doua în
lesnire este, că de acuma înainte se va 
introduce clasa III și la trenurile accele
rate. Zona XV cuprinde distanța de la 
301—400 km. dr a XVI de la 401 km. în 
sus. Prețurile trenului personal vor fi pen
tru zona XV cl. I 21 cordne, cl. II 14 cor., 
cl. III 9 cordne, trenul accelerat 27, 18 și 
10 cor. Pentru zona XVI, tren personal: 
24, 16, 10 cor., trenul accelerat: 30, 20, 
12 cor. Prețurile în amândouă zonele la 
clasa I se presentă cu câte 3 corone, la 
clasa II cu câte 2 corone, la clasa 111 cu 
câte 1 cordnă mai mult, de cât tariful de 
pănă acuma pe 14 zone.

Familia Humbert a fost arestată 
dilele acestea în Madrid. Povestea cu moș
tenirea de sute de milione a Humberteș- 
tilor a produs la timpul său mare sensa- 
ție. Autora escrocheriei uriașe, care a du
rat două decenii, domna Humbert, a dis
părut din Paris la 8 Maifi a. c. împreună 
cu membrii familiei sale, după ce înșelă
toriile ei deveniră imposibile prin faptul, 
că judecătoria a ordonat deschiderea du
lapului legendar, în care spunea ea, că se 
găsesc sutele de milidne moștenite de la 
Americanul Crawford. Atunci au fugit: 
Ddmna Humbert și soțul săir Frederic, 
sora ei Garcia Daurignac, fratele Roman 
Daurignac și fiică-sa Eva Humbert. Po
liția i-a căutat. în totă lumea. Se dicea, 
că au fost văduți în diferitele capitale 
europene, precum și în America. Afacerea 
fu esploatată și pe terenul politic și în 
camera francesă s’au întâmplat scene tu- 
multuose pe tema acesta. Despre arestarea 
familiei de escroci se scrie din Madrid cu 
data de 20 1. c.: Poliția supraveghia deja 
de mult casa, în care locuia familia sub 
nume fals, fiind-că personele se păreau 
suspecte. Au fost arestați: Humbert și 
soția, fiica lor Eva, apoi Roman, Emil și 
Maria Daurignac. Poliția a făcut după 
arestare inventarul mobiliarului, a bijute
riilor și a banilor. In saltarul unei mese 
s’a găsit un pachet cu numerose bijuterii, 
în valdre de 10.000 franci, mai departe 
într’un portofel două bilete de loterie în 
valdre de 2275 pesetas. Dtipă-ce s’a luat 
inventarul, s’a pus sigilul pe uși. Intrega 
familie fii transportată în înehisore și pusă 
la disposiția ambasadei francese.

Despre Krieghaimner „D. Z." din 
Vieiia scrie nisce lucruri nu prea edifică- 
tdre. După numitul Jiar, fostul ministru 
de resboiii era un tiran, a cărui îndepăr
tare este salutată cu viuă satisfacție în 
cercurile militare. Investigațiile, ce le or
donase contra celor mai înalț! demnitari 
militari au produs mare resens, er favori- 
sarea unor firme evreesci la acordarea 
furniturilor militare, a indispus forte mult 
pe comercianții și industriașii creștini. Se 
vorbia în legătură cu acestea și despre 
starea materială deranjată a fostului mi
nistru de răsboid.

Cestiunea evreescă în România. 
Sub titlul acesta mai multe foi streine, 
între cari și unele seridse, scriu urrnătd- 
rele bazaconii, luate, după-cum die ele, 
dintr’o foie din Bucuresci: „O fdie din 
Bucuresci a publicat mai deunăzi nisce 
date statistice asupra emigrării Evreilor. 
Conform acestor date, de la începutul 
crisei economice ar fi emigrat din Ro
mânia 36.000 Evrei și se așteptă să mai 
emigreze pe an câte 10.000. Decă emi
grarea va ține încă câți-vaani și numărul 

Evreilor va scădd în așa măsură. încât nu 
va mai pută esercita nici o influență în 
privința etnografică asupra Românilor, gu
vernul și societatea română vor proceda 
energic la asimilarea Evreilor, acordân- 
du-le favoruri în cașul, când vor trece la 
religia ortodoxă, prin care cestiunea evre
escă din România va ajunge într’un nou 
stadiu". — Ne-am bucura forte mult, decă 
la cifra, de-altraintrea fictivă de mai sus 
a emigranților, s’ar mai pută adăoga încă 
un zero, ca ast-fel făcându-se un în
ceput de exod al Jidovilor, Românii să 
nu mai trebue să repete experimentele 
inutile de asimilare, cu cari n’a putut 
ajunge resultate nici chiar poporul spa
niol cu faimoșii săi „Marani“.

Și-a împușcat propriul seu fiu. 
Tînerul Nicolae Sipos din Udvard fusese 
într’una din serile trecute la șejetore, 
unde a petrecut pănă pe la orele 11. Cu 
o seră mai 'nainte rămânând dator la birt 
cil o sumă dre-care, și neâvând bani se 
plătâscă, a socotit să fure nisce curci de 
la părinți, cu cari să-și plătescă datoria. 
Făcând sgomot în curte, bătrânul Sipoș 
a ieșit cu pușca afară, să vadă ce se pe
trece. Vădând, că se mișcă cine-va prin 
curte, descărca pușca și nimeri. Eșind 
apoi cu o lampă, vădii cu groză, că și-a 
împușcat propriul său fiu. Nicolae Sipoș a 
murit pe loc, dr bătrânul s’a presentat 
singur la gendarmerie.

Concert. In diua de Crăciun a Nem
ților musica comunală va concerta sera la 
restaurantul Gabel, cu care ocasiune se 
va desface bere de Pilsen, ediție de ernă.

Din comitatul Solnoc-Dobâca.
(ReflexiunI la articolele „Gogorițe istorice".)

(F i n e.)

Mai târdiu poporului săsesc necon- 
venindu-i aceste locuri pădurărdse și de- 
lurdse. le-a părăsit și a imigrat, fondându-și 
altă comună sub numirea „Lechința să- 
seseă" de astădi, dovadă că pănă în diua 
de astădi esistă în Lechința familii cu 
conumele de „Felka" nume moștenit de 
la comuna „felak" ai cărei locuitori de 
odinioră au fost.

După evacuarea acestei comune din 
partea Sașilor, ea a fost apoi ocupată de 
Români și Maghiari; ba chiar și puține 
familii săsesci. probabil din pricina sărăciei, 
șî-au reținut vetrile strămoșesc!.

Sașii rămași aci pe încetul s’au amal- 
gamisat cu colonii noi, probabil cu Ro
mânii, fiind aceștia în majoritate, așa că 
pe la anul 1496 aflăm acesta comună di- 
visată în 2 părți, în „Olah-fellak" și „Ma- 
gyar-fellak", „Feleacul român și maghiar" 
care numire s’a păstrat pănă pe la anul 
1827.

D l Kâdăr Jozsef, scriitorul mono
grafiei comitatului Solnoc-Dobâca, dice: 
„Tradiția spune, că acăstă comună a fost 
întemeiată de Sași, însă aceștia mutându-se 
de aici au întemeiat Lechința de astădi. 
După eșirea Sașilor, s’au stabilit aici Ro
mâni și Maghiari. După datele ce le 
avem, comuna acesta pe la 1496 era îm
părțită în două părți „Feleacul românesc" 
și „Feleacul unguresc", purtând acest nu
me pănă pe la 1827. Insă printre locui
torii cu nume unguresc! și românesc! tot- 
deuna erau și de aceia, pe cari îi putem 
considera de Sași, ceea-ce dovedesce, că 
deși s’au mutat de aici locuitorii sași tot 
au mai rămas unii, cari cu timpul s’au 
contopit cu Românii." *)

Acum permită-mi d-1 istoriograf de 
la Hodmezdvâsârhely să-l întreb, care 
este timpul acela în care acel popor de 
păstori agricultor „valah—fellah" din care 
națiunea română și-ar trage originea, a 
imigrat pe aceste plaiuri fondând comuna 
,,I?ellak"-ul de astădi? La acesta modestă 
întrebare nu eu, „rudenie mai depărtată" 
a savantului istoric, voesc a răspunde, ci 
las ca „rudenia cea mai de aprdpe" cu 
d-sa, d-1 Kădar Jozsef, să se declare în 
chestia de față. l)-sa dice : „După numele 

unguresc al Feleacului, cu drept cuvânt 
putem presupune, că locuitorii săi vechi 
au fost Maghiari și că numele și l’a primit 
de la posiția locului, care s’a păstrat pănă 
în diua de astăzi deși și-a perdut carac
terul maghiar." **)

Pe basa aserțiunilor d-lui Kâdâr re- 
suită deci cum-că acesta comună ar fi fost 
fondată în intervalul dintre secolul IX și 
secolul XIV, când pentru prima dată în 
analele acestui comitat ne întâlnim cu 
numele de „fellak". Considerând acum pe 
basă istorică, cari sunt [acele poporă 
cari au imigrat în timpul de la Arpăd 
și pănă la Ludovic cel mare, regele 
Ungariei în Panonia-veche, ne vom con
vinge și cu noi împreună se va convinge 
ori și cine cum că acel popor „fellak" 
venit din părțile Caucasului nu noi „Va
lahii" de astădi suntem cari am călcat 
aceste plaiuri la începutul secolului II d. 
Chr., der nici poporul săsesc căci noi în se
colul XII sub Geza II a imigrat aci din 
Flandria și Holanda, ci acel popor este .*  
poporul maghiar care la anul 896 d. Chr. 
sub conducerea lui Tuhutum a imigrat 
în aceste locuri fondându-șî comune intre 
cari probabil mai târejiu și „Fellak"-ul de 
astădi, despre care cu tot dreptul d-1 Kă- 
dâr pdte <jice cum-că „Feleacul după nu
mele unguresc, probabil a avut de locui
tori băștinași pe Maghiari" și nu dice, că 
au fost Români, seu Valahi (fellak).

Etă der, d-le de la Hodmezovâsărhely, 
acesta este acel popor „fellak" despre 
care d-ta făcând amintire, te bucuri a fi 
înrudit cu densul.

Cu acestea, d-le anonim, cred a fi dis 
destul pentru lămurirea chestiei, care pe 
d-ta te-a încurcat atât de mult și cu bu
năvoință românescă îți promit cum-că 
decă d-ta a-i mai ave nevoie de ceva 
lămuriri pentru completarea „studiului 
atât de vast", bucuros îți stau la disposiție

Felecanul.

Literatură.
A apărut nr. 9 și 10 din „Archiva*,  or

ganul societății scientifîce și literare din 
Iași, de sub direcțiunea d-lui A. D. Xeno- 
pol, cu urrnătoriul sumar :

Rina: „Elvira", tragedie. Actul II. A. 
G. „Mavrocordato": „Un Ex-Iesuit despre 
catolicismul roman". Riria: Gândiri. I. II, 
III. „La Magdalena lui Canini" „Ultimii 
trandafiri", „Anotimpurile" (Poesii). A. O. 
Cuza: „Ostașii" (Poesie). P. V. Grigoriu: 
„In vremuri vechi" (Poesie). C. Hogaș: 
„Amintiri de o călătorie" (urmare). State 
Dragomir: „Programul clasei de declamație 
de la Conservator".

Sofia, 23 Decemvrie. Aici s’a 
răspândit scirea, că cancelarul rus 
Lambsdorff în căletoria sa spre 
Viena, se va opri și la Bucuresci.

Constantinopol 22 Decemvrie. 
Porta a adresat o telegramă circu
lară valiilor din provinciile europene 
ale Turciei, făcendu-i responsabili 
dăcă liniștea completă nu va fi re
stabilită în timp de 20 de cțile-

Londra, 22 Decemvrie. Din Ca
racas șe anunță, că o puternică 
flotă de resboifi americană se află 
concentrată la o mică distanță de 
costa blocată a Venezuelei. Comanda 
supremă o are generalul Dewey, 
eroul din Cuba. Impresia generală 
e, că guvernul din Washington a 
decis se intervină în favdrea Vene
zuelei.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 22 Decemvrie.

Europa.- Balăzsy, Clușiii,j Papiu, Sibiiu ; 
Lob, Blașid, Sugâr, Kohn, Pe-ta; Diamantenstein, 
Ronay, Oskd, Viena; Câmpeanu, Tergoviște; Bur
ger. Krakau; Ionesou, Predeal; Miiller, Sibiiu; 
Radvaner, Kurz, Fiirst, Fodor, Fischl, Budapesta.

**) „Szolnok Doboka vârmegye monogrâ- 
phiâja."

Proprieta/r: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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A apărut și se pdte procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugariului". Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest călindar, 
anul XI, cuprinde în 
nuite calendaristice, 
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Măsurile, tîr- 
gurile din Ardeal și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Să-l urmăm1'). 
Călugărenii (poesie) de 0. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua Iui moș Radu, Legenda^ pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Ăl mai tare 
orii din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tîner poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este- și în acest an 
bine representată prin următorele articole: 
„Dușmanii economiei" de Ioan Georgescu;

care apare acum în 
afară de datele obicî- 
geneologia domnito-

„Plantarea pomilor" de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăcidse po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi?"

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețe1*,  apoi 
„Diverse" și în fine „Anecdote și Glume".

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.

H

H-

Cursul la bursa din Viena,
Din 22 Decemvre n. 1902.

Renta ung. de aur 4(,/0...................
Renta de corone ung. 4% . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/ 2°/0 , 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/„. 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta de argint austr. .

120.—
97 90
90.90
99.10
98.50

201 —
156.50
101 25
101.15

. 120.70

Renta de hârtie austr. . 
Renta de aur austr. . .
LosurI din i860.
A.cții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Bănce1 austr. de credit 
NapoleondorI ....
Mărci imperiale germane .
London vista .....
Paris vista........................
Rente austr. 4°/0 de corone
Note italiene

. 100.40
92.20

151.05
15.50

712.—.
670 25 

19.05
. . .117.02'/2 
. . 239.20

95 15
95.20

s

Dr. univ. med.

du

l>

L.cV
OU

©

fost asistent la clinica 
Universității c. s. r. din Graz.

Specialist
pentru bălele de urechi, nas, gât pre
cum și pentru bălele de piele și esterne.

Orele de ordinațiune:
dela 10—12 a. m. și 3—4 p. m., 

z_ t-: în fie care di. 1♦
Din 26 Decemvrie 1902 în 

Str. Orfanilor nr. 18 (parterre). 
785,2-10)

\'

Abonați „Calicul^,
<Rar humoristic și satiric cu multe ilustrațium, care la 1 Ianua
rie 1903 se va eda în broșuri lunare în al XVI-lea an dela 
nașterea sa

Abonamentul: Pe"t,rn Au.V° E’g’ria p7” lcor:i wv w la a ■ pe an ț corăllO; pentru Roma
nia și streinătate pe an 7 Lei; pe 1/2 an 3.50 Lei.

= 17» IO abonamente, unui si dă rabat. =-
Abonamentul se se trimită la: Administrația „Calicului 

în Sibiiu (Nagyszeben.)

Administrația „Calicului”.

La magazinul de haine 
BELI USCHER 

Brasov. Strada Portâă nr. 11.» * 9

se :pote :
Costum de i&riă cu........................
palton de 6rnă negru seu vânăt cu . 
palton scurt de ârnă................... .

Saco de patinat pentru copii . . .
Costum pentru copii dela 3— 
Pantalon de ârnă .... 
Iîalat..................................

18 cor.
20
17
10

6
5

17

(775,2-3)

Sz. 6497 1902.
tlkvi.

jLt Wisi hirdetme îay.
Ganția Petru simoni lakds vâgrehajtatonak Giurgiu N. Juon als6: 

moecsi lakes vegrehajtâst szenvedett ellem vegreh. iigyeben a kărelem 
kovetkeztAben a vâgrehajtâsi ârverâs 104 kor. tokekovete'es es ennek 
1897. Avi mărezius hb l-s6 napjâr.61 jâro 5°/0 kamatai, 319 kor. 50 fii
lor perbeli es vegrehajtâsi măr megâllapitott, valamint jelenlegi 18 kor 
es a m6g felmeriilendâ koltsâgeknek kiel6gite.se vegett, az 1881. LX. 
t cz. 144 §. alapjân es a 146. §. ertelmbben a brassoi kir. torvânyszek 
(a zernesti kir. jârâsbirosâg) teriiletăn levo a simoni 655. sz. tljkvbeni 
4690/2 hrsz. ingatlanra 100 kor., a 4691 hrsz. ingatlanra a C. 1 sorsz. 
a Lollu Elie 6s neje Fotta Măria javâra a 9121 — 899 tlkvi szâm alatt 
61ethossziglani lakâs es haszon61vezeti jog serelme n61kiil 320 kor. 6s a 
4692/2 hrsz. ingatlanra 22 koronâban ezennel megâllapitott kikiâltâsi 
ârban elrendeltetik.

Az ârver6s megtartâsâra hatâridoiil 1903-ik evi januăr hă 8 ik napjă-. 
nak d. e. 9 orăja Simon kozseg bâzâhoz tuzetik ki.

Ârverezni szândăkozok tartoznak az ingatlanok becsârânak IC °/0-ât 
kâ-zpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42, §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 noven) l-6n 3333. sz. a. kelt m. kir. igazsâgiigymi- 
ni-zteri rendelet 8 § âban, kijelblt 6vad6kk6pes ertâkpapirban a kikiil 
dOtt kezeh?>z letenm av-tgy az 1881. LX t. cz. 170 § sa ârtelmeben a 
bânatpenznek a birosâgi-.âl eldleges elhelyezeserftl kiâllitott szabâlyszerfi. 
elismervenyt âtszolgâ'iaini.

Vevo koteles a v6t lârt ket egyenlfi râszletben es pedig az elsfit 
az ârveres napjâtol szâmitando 15 nap alatt, a mâsodikat ugyanazon 
nspibl szâmitandâ 30 nap alatt, minden egyes v6telâri reszlet utân az 
ârverăs napjâtol szâmitandâ 5%-os kamatokkal egyiitt az 1881 6vi de- 
czetr.ber h6 6 ân 39415. I. M. sz. alatt kelt rendeletben elbirt m6don a 
biassoi kir. adohivatalnâl, mint biroi letâti pânztărnâl lefizetni.

A bănatpenz az utolso râszletben fog beszâmittatni.
Az ezen ârver6si hirdetm6ny kibocsâtâsâval egyidejiileg megâllapi

tott ârveresi fe t6ielek a hivatalos orâk alatt ezen kir. birosâg mint 
tlkvi liatosăgnâl 6s Simon kozseg eloljârdsâgânâl tekinthetbk meg.

Az elrendvlt ăiveres a fentirt tljkvben feljegyeztetni, ezen ârveresi 
liirdetmbny egy peldânya a birâsâg hirdetmânyi tâblâjâra kifiiggosztet- 
ni, t vâbbâ kifuggeszrâs vâgett az ârveresi feltâtelek pedig megtekint- 
hetăs vegett egy egy pâldânyban Simon kozsâg elbljârdsâgâuak, nem 
kiilOnben ezen ârverâsi birdctmeny egy-egy peldânya Peștera, Also-Mo- 
e< s, Felso Moi cs es. Fundâta szomszedos kozsegekben a helybeli szokâs 
szerint azonnali korfjzes v6gett a nevezett kozsegek eldljâtosâgâhoz meg- 
kiildetni rendelietik

Ezen âiver si hirdetmeny az egyidejiileg megâllapitott ârverăsi fel- 
tetelekkel egyiitt az 1881. 6vi LX. t.-cz. 153. §-sa int6zked6s6bez kâpest 
a kereset” h >zott elsd vegzâsre eldirt szabâlyok szerint erdekelteknek 
.megi ii >’ endeltetik.

B: 1902 6vi julius ho 16-ân
A t rv-szek, mint thkonyvi hatosâg
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Kovâcs.
e. bird.

A. Mureșlanu •așov, SmîuSsib îfr.
Acest stabiliment este prove<Jut cu cele mai 

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

CĂRȚI DE SC1INȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI pWodice.
BILETELE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PSOSIUJffiELEGANTE.
BILETE DE LOGOMA ȘI CE ffllă

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brasov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
^iul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tdte speciile de serviciurl

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Cou/ve/zd^ in lolă măwrua-
;Ur) fiINDUSTRIALE, de ^HOTELURI

p. RESTAURANTE. 

prețuri-cureȘF și diverse 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul

Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.
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