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sSăzeta» iese în nactre fii. 
itaments pantru Austro-Ungaris: 
Pe un an 24 car., pe ș6sb luni 

12 cor., pe trei luni 6 oor.
W~rii do Duminecă 2 fi. pe an.

Pentru Bomâiiia ?i strmătate: 
Pe un an 40 frnnol, pe ș6s*> 
luni 20 fr., pe troi luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franci.
Se pronumeră la tote ofi- 

ciole poștale din Intru și din 
afară și la d-nii colectori.
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Adnimisirațiunea. Piața <r aie. 

Târgul Inului Nr. 30, eteția 
1.1 Pe un an 20 oor.. po și'se 
luni 10 cor., pe trei luni 5 oor. 
Cu dusul în casă ; Pe ui sn 
24 oor., pc 0 luni 12 o., petrei 
luni 6 ocrâno. — Un osemplar 
10 bHiiî. — Atât abcnamontele 
oftt și inserțiunilo aunt a se 
plăti înainte.

Brașov, Vineri 13 (28) Decemvrie

învățătorii de stat și ai noștri.
i.

Guvernele n6stre caută și află, 
seu, mai bine efis, făuresc contraste 
între cetățenii de diferite naționali
tăți cu scop ostil liberei și firescei 
lor desvoltări naționale. Nemaghiarii, 
cât timp țin la naționalitatea lor — 
și la acâsta vor ține în veci — sunt 
priviți ca inimicii statului. Acesta 
este sorgintea nedreptăților, ce tre- 
bue ei se Ie îndure.

Dintre tote nedreptățile, câte se 
fac naționalităților nemaghiare, nici 
una nu e așa de dăunosă pentru 
aceste și așa de desastrosă pentru 
țâră însăși, ca politica urmărită de 
guvernele ungare pe terenul învăță
mântului poporal Acâsta politică se 
pote caracterisa cu cuviutele : ,.Inve- 
țați unguresce, seu rămâneți butuci".

Pe la orașe și sate maghiare se 
ridică din visteria publică palaturl 
de învățământ cu mulțime de învă
țători și învețătore bine plătite. Ne
maghiarii seu trebue să-șî susțină din 
banii proprii, pre lângă că susțincu 
dările lor și școlele statului, școli cu 
limba lor maternă ca limbă de pre
dare, său să-și dea copiii la șcălele 
statului, unde, în contra legei, li-se 
propune într’o limbă neînțelâsă de 
ei și nu se pot deștepta.

Un joc frivol acesta cu cea mai 
sântă datorință a fie-cărui guvern 
din lume, adecă cu datorința de a-și 
deștepta cetățenii și a-i face capa
bili de a putâ susțină cu onore lupta 
de concurență cu poporele altor 
state.

Acest joc frivol se va răsbuna 
odată cumplit asupra acestei țări ne
fericite. Vom ajunge în privința cul
turală coda și prada tuturor popore- 
lor și statelor, cari ne încunjură, căci 
societatea maghiară, care singură 
mai are ceva trecere înaintea guver
nului omnipotent, orbită de grando

manie, aprobă frivolul și pericu
losul joc.

Dăscălimea, la începerea vieței 
așa cțise constituționale solidară și 
cu voce puternică și respectată în- 
tr’ale învățământului poporal, acți e 
o nulă mare în politica învățămân
tului, căci este împărechiată și în- 
streinată de cătră olaltă prin dife
rite plăți și ranguri. Cei de stat, 
vecjl domne! având plăți mai bune 
și socotindu-se a fi și mântuitori de 
stat, desconsideră pe cei comunali 
și confesionali și se gerâză ca aris
tocrații învățătorimei.

„ Divide et imperau a făcut din 
dăscălimea din țeră, care odinioră 
prescria și impunea guvernului direc
țiunea învățământului poporal, o 
turmă blândă, care nu mai cugetă, 
ci esecută orbiș.

Guvernul acum se pregătesce 
a crea și mai mare prăpastiă între 
învățătorii de stat și cei comunali 
și confesionali. Ridică plata funda
mentală a învățătorilor regulați dela 
500 fi. și bani de cuartir, la 700 fl. 
și bani de cuartir, pănă-ce ai noștri, 
adecă cei confesionali, în multe lo
curi n’au nici 300 fi., er dâcă ajung 
la cvincuenale și le și pretind, se 
pote întâmpla să fie și scoși din 
post sub un pretext seu altul, ca să 
se pătă alege alții, de cei mai ef- 
tinl.

Nu-i vorbă, că învățătorul, care 
absolvă 4 clase gimnasiale și alte 4 
preparandiale și căruia i-se încredin- 
țâză cele mai scumpe odore, copiii, 
ca să-i crescă și învețe, merită cele 
700 fl. Der de ce nu se dă tot 
acesta plată și învățătorilor confe
sionali? N’au ei tot aceeași califi- 
caținne? Nu fac ei familiei, statului 
și omenimei tot aceleași servicii ca 
și cei de stat?

De ce nu li se dă deră aceeași 
plată?

De aceea pentru că confesiunea, 
care trebue să plătescă totodată și 

pe dascălii statului, nu-i pote plăti 
pe ai săi tot așa de bine.

Ce anomalie! Pe acela, care nu 
te servesce, îl plătesc! mai bine, 
decât pe cel care te servesce!

Cancelarul rus Lambsdorff în 
Budapesta. In călătoria sa spre Belgra
dul Serbiei, contele Lambsdorff a sosit 
alaltăerl în Budapesta. El venise prin 
Lemberg și a sosit în capitala ungară cu 
trenul de amiadi, însoțit de doi lachei. A 
descins la Hotel „Hungaria44 unde scurt 
după sosire l’a visitat consulul rus din 
Budapesta prințul Lvov. Lambsdorff i-a de
clarat consulului, că doresce a călători în 
cel mai mare incognito. N’a primit nici o 
visită, nici n’a făcut nimănui visite, decât 
prințului Lvov. Lambsdorff și-a schimbat 
planul de călătorie, căci n’a plecat alaltă
eri sera spre Belgrad, ci numai eri după 
amiadi la 2 ore și 40 m. Lambsdorff so- 
sesce adi la Belgrad, de acolo va merge la 
Niș și apoi la Sofia. Din Sofia plecă la 
28 Dec., la 29 va fi erăși în Budapesta și 
de aici va merge spre Viena.

Din comitatul Huneddrei.
Deva. 21 Decemvrie n.

Stimate d-le Redactor!
Pe dina de eri 20 Decemvrie st. n. 

1902 a fost convocată adunarea generală 
estra-ordinară a comitatului nostru c’un 
program destul de variat. Adunarea fu 
deschisă de fișpanul Barcsay Kălmân și 
pănă cătră amedl, s’au măcinat repede 
apriipe 80 de obiecte. Membrii au fost 
forte puțini de față; disensiuni meritorie 
mai de loc.

După publicarea legilor sancționate 
și cetirea câtor-va ordinațiunl ministeriale, 
s’au ales un membru nou în comisiunea 
administrativă și doi membri, cari vor 
asista la predarea perceptoratului coini- 
tatens.

înainte de a-se trece la căușele in
terne, apelațiunl și petiții, membrul Fran- 
cisc Hossu - Longin, a cerut cuvântul, 

pentru a adresa vice-șpanului o inter
pelare.

Drept motivare a interpelării, orato
rul espunend cașul cu părintele Iosif Stu- 
pinianu, arată câtă indignare a cuprins pe 
fiii sufletesc! ai numitului preot, când au 
aflat cum el a fost tractat și cât de nes
fiit se vatemă adi dreptul și autoritatea 
eclesiastică.

In considerare, deci, că vice-șpanul, 
ca primul funcționar al comitatului, are 
chemarea și datoria să vegheze nu numai 
asupra liberei esercitărî a instrucțiunei 
religidse morale, ci și asupra libertății 
personale a acelor, cari sunt încredințați 
cu instruirea religiosă a tineretului, îi adre
sez următdrea:

Interpelare:
1) Are cunoscință d-1 vice-șpan, că 

Ilustr. Sa d-1 Episcop gr. cat. din Lugoș, 
în tomna acăsta, a numit paroch gr. cat. 
în Bârcea-mare pe părintele Iosif Stupi- 
nianu, cu însărcinarea, ca se administreze 
și filiala Deva și că tot-odată să fie și ca- 
techet la școlele reale, la preperandia de 
stat și la șcdla de fetițe din Deva?

2) Are cunoscință d-1 vice-șpan des
pre aceea, că în săptămânile trecute se
natul școlar din Bârcea-mică, a interdis 
numitului catechet de a funcționa, în 
școla de stat din acea comună?

Și decă are cunoscință, se ne spună:
3) Din ce motive și pe basa căror 

date positive numitul catechet a fost oprit 
de a-și împlini datorințele impuse lui de 
superioritatea biserioescă?

4) Are cunoscință d-1 vice-șpan des
pre articolul: riNem szabad magyarul be- 
szelnF. (Nu-i iertat a-se vorbi unguresce) ce 
a apărut în diarul ^Hunyad vdrmegye^ 
de la 11 Decemvrie a. c. nr. 99?

Și decă are, să ne spună:
5) Decă d-1 vice-șpan consideră de 

compatibil, ca organul oficios al comita
tului, se publice asemeni comunicate?

Și cu deosebire, se ne spună:
6) Că ore adevărat să fie, ce se vor- 

besce, că adecă articolul menționat ar fi 
fost inspirat de d-sa, seu de care-va din 
gremiul comitatului?

7) Ce măsuri a luat, ca să se apere 
dreptul catechetului și ca acel organ ofi
cios al comitatului, să fie adus la reson?

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Haina albă.
De Franțois C6pp6e.

Brasilienii cu colorea lor ca cea a 
tutunului, cu lanțuri de aur în gât și cu 
portofelurile lor pline de bancnote impe
riale, își închipuesc, că cunosc Parisul, 
îndată-ce au asistat la representația unei 
operete, s’au plimbat odată cu trăsura 
prin Bois de Boulogne și au mâncat ceva 
într’un restaurant de nopte; er noi suntem 
nisce zevzeci buni de inimă, cari acordăm 
celui dintâiu venit titlul de „Parisian14, 
îndată ce vedem, că pricepe repede un 
calambur și că cunosce prețul unei fru
museți de modă. In realitate, nu sciu 
decă o vieță întregă de observare ar fi 
suficientă, spre a scruta acest oraș mons
tru, în care fie-care cartier, fie-care stradă 
își are timbrul său particular, caracterul 
său original. Deosebirea între figuri este 
atât de frapantă, în cât transferarea lor 
într’un alt oraș pare cu desăvârșire impo
sibilă. Ce surprisă ar fi d. e. pentru un 
oțios, care totă oua măsoră strădile, decă ar 

vedâ un acționar din cartierul bursei, tre
când prin curțile paclnice ale Academiei!

Varietatea acesta nesfîrșită în tipu
rile de stradă ale marelui oraș este pentru 
adevăratul Parisian, pentru Parisianul băș
tinaș, un isvor nesecat de interes și con
servă într’însul, decă este dotat cu puțină 
fantasie, vioiciunea impresiilor, pe cari le 
are de esemplu un voiagior, care a sosit 
d’abia a seră.

Eu însu-mi, care sunt născut în Paris 
și am locuit în tot-deuna aici și care 
m’aș putâ plânge ca Alfred de Musset, că 
cunosc fie-care piatră de pavagiu, rămân 
adesea uimit de descoperirile, ce le fac 
la preumblările mele aventurase. Așa am 
dat în dosul fabricei de gobeline de ta
bloul sombru al unui canal venețian, er 
în Grenelle, câți-va pași de la Champ de 
Mars de o piață publică din Cairo, muiată 
în arșița sorelui de sud, formând ore cum 
un cadru potrivit pentru asasinarea gene
ralului Kleber, care fusese străpuns de 
cătră fanaticul Suleiman-el-Habbi cu șese 
împunsături de pumnal.

Când m’am mutat . în colțul liniștit 
al cartierului St. Germain, unde locuiesc 
acum de 10 ani, îndrăgisem în curând 

strada adormită, aprope ca la sate, numită 
strada Rousselet, care se începe imediat 
în fața porții mele. In secolul 17. se nu- 
mia „Strada vacilor", și de sigur, că nu 
era atunci, de cât o mică stradă înfun
dată, însă câțî-va aristocrați își zidiseră 
deja acolo vile și tot aici nu departe de 
cașa alienaților muri și Madame de la 
Sabliăre, eminenta amică a lui Lafontaine. 
— Dintr’un palat din secolul trecut, la 
colțul strădii Oudinot s’a făcut spitalul 
călugărilor Sfântul Ioan de Deo, și pomii 
frumosei lor grădini se înalță peste ve
chiul și stricatul zid, ce se întinde aprope 
pe întrega lungime a strădii Rousselet, 
Pe partea de dincolo este o serie de case 
sărăcăciose, unde locuiesc industriași și 
mici funcționari. Strada Rousselet are un 
pavagiu din cele mai ticălose, luxul unui 
trotoar nu se observă de oât pe ici pe 
colo; ea a fost una dintre cele din urmă 
strădi, din cari au dispărut laternele de 
petrol. Prăvălii puține și și acestea forte 
modeste: Prăvălia ciobotarului, care vinde 
încălțăminte vechi; pivnița întunecosă a 
negustorului de cărbuni din Auvergne; 
cârciuma la capătul strădii, cu firma clas- 
sică: „La colțul bun", și nisce băcănii 

scunde, în cari de vr’o 20 de ani îmbă
trânesc nisce bombăne în cutii de sticlă, 
topindu-se vara și înghețând erna; alătu- 
tea de ele se văd nisce tablouri repre- 
sentând nisce husari în uniforma de la 
1840 și portretul împrejmuit cu câte-va 
strofe dintr’o poesie a jidovului rătăcitor. 
— înaintea ferestrelor stau întinse la us
cat nisce albituri, er într’un băltoc se 
scaldă rațele. Ai crede că te afli într’un 
oraș provincial, într’una din mahalalele, 
cari stau în contact imediat cu țera și 
mahalaua formeză un fel de transiție 
între oraș și sat.

Fiind-că trăsurile trec cam rar prin 
strada Rousselet, părinții își lasă copiii să 
se joce în mijlocul strădii. Și sunt forte 
mulți copii aici, de 6re-ce dmenii săraci 
hubar n’au de doctrinele naționalecono- 
mului Malthus. Ei nu sunt așa îngrijați 
de băieții seu fetele lor, cari la etatea de 
12 ani întră la ucenicie și când sunt de 
16 ani își câștigă singuri pânea.

Pe la drele 4, când ies elevii de la 
școla călugărilor din strada Vanneau, 
strada Rousselet se umple de copii. Fiind
că trec adesea pe acâstă stradă, îi cunosc 
acum pe toți, me interesez de ei și le
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Vice-șpanul în răspunsul său se fă
cea ca de obiceitî, cum se dice, „cădut de 
pe lopată“, esprimându-și Jmirarea, cum de I 
este tras la răspundere și pentru nisce 
lucruri ca cele ce s’au espus în interpe
larea de mai sus. Cu tote aceste, a aflat 
de necesar a declara, că d-sa, ca vice- 
șpan n’are cunoscință oficială despre nu
mirea de paroch și catechet a părintelui 
I. Stupinianu, — și nici despre procederea 
senatului școlar din Bârcea-mică (care l’a 
suspendat pe catechet din postul său). 
Mai departe a declarat, că comitatul Hu- 
neddrei, pănă în present, n’are organ de 
publicitate oficios, deci pentru acel comu
nicat, pe care și d-sa l’a cetit, are să răs
pundă numai redactorul. Terminând dice, 
că de comun neînțelegerile causeză și în- 
venineză divergențele de păreri.

Cere, ca răspunsul seu să se ia la 
cunoscință.

Eișpanul, drept deslușire spune, că 
păr. I. Stupinianu nu a fost numit catechet 
la Bârcea-mică din partea ministerului.

Interpelantul Francisc Hossu Longin 
declară, că nu e mulțumit cu răspunsul, 
pentru-că:

Are cunoscință positivă, că cașul pă
rintelui I. Stupinianu s’a pertractat în co- 
misiunea administrativă, unde și d-1 vice- 
șpan a fost de față, și d-sa n’a avut nici 
un cuvânt pentru apărarea huiduitului. 
Apoi peste tot nu înțelege cum s’a și pu
tut pertracta causa acolo, când bine este 
sciut, că părintele catechet nu putea fi 
tras la răspundere, decât de superioritatea 
lui eclesiastică.

Nu cum-va — dice interpelantul — 
totă acăsta afacere a înscenat’o d-1 in
spector școlar (Rhety), ca să repareze în- 
câtva deruta d-sale de la ultimele alegeri 
de deputați din Brașov și Deva — și flas
cul cu petiția de mai dilele trecute?... 
(Rîsete).

Der unde rămâne libertatea perso
nală și constituțională, decă deja și prin 
comitate, și anume într’un comitat cu ma
joritate română, cum e al nostru, un preot 
și catechet român pdte fi tractat așa, pre
cum a fost tractat parochui nostru și ca- 
techetul copiilor noștri ? — și la care trac- 
tare, primul oficial al administrațiunei pri- 
vesce cu mânile în sîn ?

Pănă acolo să fi ajuns, ca preotul 
român să potă fi batjocurit și huiduit de 
ori și cine, pentru-că își împlinesce dato
ria de preot, pentru-că Ie <jice copiilor ro
mâni se-l salute românesce ?

Ori nu este lucru de rîs, când un 
preot român, întâlnindu-se cu școlarii săi 
români, e salutat de ei cu : „lurigel11, „Ali- 
solgajaP, „Șocolom kezF și alte bazaconii 
de aceste ?... (Rîsete).

Der ori are, ori n’are cunoscință ofi
cială d-1 viceșpan despre numirea paro- 

zimbesc când trec printre dânșii. Nici eu 
nu le sunt necunoscut și din meditațiile 
mele adesea mă trezesc, trebuind să res- 
pund la salutul lor.

La Joia verde, când se fac altare 
pe la porți, învălite cu o servietă albă și 
pe ele statua Maicei Domnului de gips, 
trei trandafiri într’un păhar și două sfeș
nice de plumb, alergă dnpă mineț'cu tăierul 
în care tot-deuna arunc câte un bănuț. 
Mă tratâză ca pe un vecin și bun prieten 
pe mine care, vecinie cugetător, trec atât 
de inofensiv pe dinaintea lor. In Septem
vrie când ei înalță în vânt smeii de hâr
tie, adesea mă ocolesc în drum, âr câte o 
fetiță care își petrece sărind peste o 
sfâră, se opresce în jocul ei, ca să nu 
mi-se împletecescă piciorele în sforă.

Așa zării într’o di o fetiță schilodă.
De atunci au trecut mulți ani. Mă 

mutasem tocmai în părțile acestea și ea 
era atunci de vr’o 8 seu 10 ani. Fetița din 
nenorocire nu putea să ia parte la sărituri, 
îmbrăcată în haină de doliu — murise tocmai 
tatăl său, care ora calfă de dulgher — se 
aședă pe o petră, luă mica sa cârje în 
brațe și se uita, cum se jucau alții. Mă cu
prinse mila, când mă uitam la fața ei 
tristă, palidă și inteligentă, la ochii ei mari

chului și a catechetului, ori e numit, ori 
nu e numit de ministeriu, cașul în sine e 

I cu mult mai grav, decât ca viceșpanului 
se-i fie permis a aproba așa dicând, gona 
și hula pornită contra autorității bisericei 
nostre, cu tote că nu scie omul ce să 
facă, să ia în serios, seu să rîdă de co
municatul amintit, de care așa se vede 
acum și d 1 vice-span se feresce, un co
municat de acelea, de cari apar acum tot 
mai des prin diarele nebotezate. (Rîsete) 

Și eu sunt de părerea d-lui viceșpan, 
că: de comun neînțelegerile causeză și 
învenineză divergențele de păreri; chiar 
pentru aceea așteptam și noi, să fim bine 
înțeleși de d-vdstră când venim cu gra- 
vamene de ale năstre și să nu ni-se tăl- 
măcescă intențiile totdeuna drept „păcate 
patriotice1* și drept intenții dușmănose!

Nu este bine ca asemeni rele să se 
încuibe și Ia noi. D-1 vice-șpan să-șî facă 
datoria și divergențele periculose, de Cari 
a vorbit, vor fi delăturate.

Maioritatea ia la cunoscință răspun
sul viceșpanului.

Intrând ârăși în desbaterea obiecte
lor puse la ordinea dilei, pănă cătră amedi 
tdte au fost resolvite, conform propune
rilor comisiunei permanente.

Corespondentul.

Reformele pentru Macedonia.
Diarele turcesc! din Constantinopol 

publică ordonanțele pentru punerea în 
aplicare a disposițiunilor din reformele de
cretate pentru provinciile europene ale 
imperiului și relative la instituirea jandar
meriei și înființarea tribunalelor.

*
După o scire din Sofia, ambasadorul 

rus la Constantinopol, Sinoview, va sosi 
acolo în dina când va sosi și 'ministrul de 
esterne al Rusiei, Lambsdorff, pentru a-i 
espune situațiunea din Macedonia.

Probabil, că decisiunea pentru resol- 
varea cestiunei orientale, se va resolva 
după raportul lui Sinoview.

♦
Diarul nDie Zeitu din Viena publică 

o depeșă din Berlin, după care ministrul 
Rusiei Lambsdorff, vre să asigure pacea 
în Balcani, satisfăcând aspirațiunile 6reș- 
tinilor în privința reformelor. însă în ace
lași timp va căuta se nu slăbescă autori
tatea Sultanului.

Procesul deputatului Valasek
înaintea tribunalului din Nitra s’aîn- 

eeput alaltăeri judecarea procesului lui 
loan Valasek deputat slovac naționalist 
ales în cercul Verbo — Valasek e acusat 
de agitațiune contra Maghiarilor, ce ar fi 

albaștri și la părul ei castaniu, care eșia 
la ivelă de sub o pălărie negră. Cu timpul 
observă mila în privirile mele și răspun
dea cu un zîmbet melancolic. De câte ori 
treceam pe lângă ea, îi diceam „Bună dina 
mititico11.

Timpul trecea — ‘2 seu trei ani trec 
așa de repede — și într’o di de Joi în 
luna Maiu, când pomii din grădina călu
gărilor Sf. Ioan de Deo își îmbrăcasără 
poddba lor verde, când pe la orele 11 eșii 
din casă, Jobservaiu că strada Reusselet 
oferă o privelisce estra ordinar de solemnă. 
Uitasem! Era dina confirmațiunei. Munci
torul, care în fie care seră, cetindu-și jur
nalul insulta popii, putea să înjure cât 
îi plăcea.

„Nu suntem păgâni'4, diceau mamele 
și copiii mergeau la lecția de religie. Afară 
de acesta, sărbătorea le oferia priiegiul să 
închidă atelierul. Ciobotarul radical, care 
stătea cu pipa în gură înaintea prăvăliei 
sale putea să dea din umeri și să mur
mure, cât îi plăcea printre dinți : „Ge 
prostie11 acâsta nu scădea nimic din spec
tacolul sărbătoresc al strădii.

(Va urmaj 

comis’o în vorbirea sa program ținută în 
Krakov. El să fi pretins atunci școle cu 
limba de predare slovacă și cărți de dare 
slovăcescî, apoi vorbind de școle să fi dis, 
că în aceste poporul e înveninat cu limba 
maghiară, că națiunea slovacă e asuprită 
și că Maghiarii ar trebui alungați erăși în 
Asia, de unde au venit.

Acusatul Valasek negă, că a agitat 
în contra Maghiarilor și a statului. El n’a 
dis, că Maghiarii să mergă în Asia, a dis 
însă că Maghiarii și Slovacii împreună au 
alungat din țeră pe Tătari și Turci, se fie 
der ca înainte c’o miie de ani.

Presidentul spune, că acusatul gre- 
șesce, de ore-ce Tătarii au eșit de bună 
voie din țeră, er la alungarea Turcilor 
Slovacii n’au luat parte.

Acusatul: Se pâte!
Presidentul: Nu spui adevărul când 

dici, că Slovacii sunt asupriți, căci în șco- 
lele d-vostre învățați în limba slovacă.

Acusatul: In școlele de stat nu.
Presidentul: Așa-i! Dâr Slovacii de 

ce nu învață ungurasce. Statul vă face 
tot posibilul să învățați unguresce, d-vdstră 
însă nu vreți.

Urmâză ascultarea martorilor. Patru 
din aceștia declară în fața acusatului, că el 
a întrebuințat espresiunile incriminate. Al 
cincielea martor șovăesce și spune, că a 
fost amenințat înainte de pertractare să 
nu facă deposiții agravante contra acusa
tului. Interesantă a fost deposiția fisolgă- 
birăulni pensionat Csenkey, care a dis că 
în Miava, afară de funcționari, toți se în
suflețesc de partidul național slovac După 
alegere, poporul n’a voit se mai primescă 
citațiuni în limba maghiară.

In favorul acusatului Valasek depun 
10 martori, însă tribunalul nu-i admite la 
jurământ. Din causa acâsta un aspru con
flict s’a produs între procuror și apărăto
rul Szecsi. Apărătorul impută procuroru
lui, că e condus de intenții ciudate. 
Procurorul dice, că intențiile lui sunt mai 
patriotice, de cât ale apărătorului. Apără
torul protesteză și nu dă voie nimănui să 
se îndoescă de patriotismul său. Procuro
rul neputând să-i răspundă, dise, că clien
tul apărătorului e un panslavist, ceea-ce 
va și dovedi.

După ascultarea martorilor urmă re- 
chisitorul și apărarea, apoi sentința, pe 
cari nu le cunoscem când scriem rândurile 
acestea.

Colegiul cardinalilor la papa.
In (jiua de 23 Decemvrie papa a pri

mit colegiul cardinalilor, care s’a presen- 
tat să-și esprime felicitările de Crăciun. 
In numele colegiului a vorbit cardinalul 
Oreglia, ca cel mai înaintat în etate.

La discursul lui Oreglia, papa a răs
puns spunând, că în anul acesta jubilară 
avut ocasiunea a primi multe manifestații 
de iubire din lumea catolică, însă tot anul 
acesta a fost tulburat și prin unele eve
nimente sociale, cari l-au întristat. Cu re
gret releveză papa mai ales proiectul de 
lege italian asupra divorțului, care însem- 
neză resturnarea ordinei creștine și așe- 
darea statelor pe basa naturalismului pă
gân. Papa a relevat apoi importanța ac- 
țiunei democrației creștine. Acestă acțiune, 
care corespunde necesităților timpului o 
aprobă, însă circumscrie scopurile și mijld- 
celeașa că decă cineva ajunge pe căi rătă- 
citesă nu se atribue acesta lipsei de condu
cere autoritativă. In acțiunea acesta des- 
văltă o activitate vrednică de laudă mai 
multe persăne distinse atât în Italia, cât 
și în streinătate, mai ales câteva sute de 
omeni tineri.

El a fost acela, care a îndemnat cle
rul, să desfășure activitate pe acest teren, 
având în vedere anumite norme. Ideea 
democrației, în concepția bisericei, nu nu
mai că se potrivesce în mod admirabil cu 
doctrina revelată și cu convingerile reli
giose. der s’a născut direct din creștinism 
și s’a întărit prin creștinism, în urma lă- 
țirei evangheliei între popore.

Pe o cale cu desăvîrșire deosebită 
merge mișcarea revoluționară ateistă, care 
urmăresce altă țintă. Statele civile sunt 

amenințate de <jile amare. Mișcarea popo
rală creștinescă, care stă în contradicere 
manifestă cu social-democrația și care o 
combate pe acesta, va face mari servicii 
societății civile.SCIRILE DILEI.

— 12 (25) Decemvrie

Proiecte (le legi. Ministrul unguresc 
de comerciu Ludovic Lang a spus în șe
dința de Vinerea trecută a dietei, că are 
de gând se presente camerei patru pro
iecte nouă de legi, și anume : un proiect 
despre căile ferate vicinale, altul despre 
cassele de ajutorare a bolnavilor, al treilea 
despre asigurarea muncitorilor în cas de 
accidente și un proiect privitor la revi- 
suirea legei industriale.

Wlassisc si scolele. O fdie din Bu- 11.
dapesta spune, că în timpul vacanței de 
Crăciun, ministrul Wlassics se va ocupa 
cu noul plan de învățământ în istitutele 
pedagogice și cu planul de învățământ în 
gimnasii, pe cari le va publica în curând.

Incompatibilitatea membrilor ca
merei magnaților. In ședința de la 31 
Decemvrie a dietei, ministrul president va 
presenta un proiect de lege privitor la 
incompatibilitatea membrilor din camera 
magnaților.

Foi noue maghiare. A apărut pri
mul număr din (Rarul politic „Brassoi 
Hirlap*1, care va apăre de la anul nou 
începând, în fie-care di, având de redactor 
pe d-1 K. Molnâr Lajos. Numitul (Rar 111 
primul său număr publică o scrisăre a 
contelui Apponyi, în care președintele ca
merei se ocupă cu Sașii din cunoscutul 
său punct de vedere. Cu tote acestea 
diarul promite a observa o atitudine po
litică conciliantă. — Un alt diar unguresc 
va mai apare în Brașov de două ori pe 
lună, și anume odată unguresce și odată 
nemțesce, sub titlul „Erdelyi NepakaraP, 
avend de redactor pe d-1 Victor Knaller, 
er edit >r pe d-1 Lazar Kopf. Acest diar 
va propaga socialismul.

Cadoul Reginei României. Mâj. Sa 
Regina Elisabeta a trimis d-nei Manoloff, 
soția prefectului de Rusciuk, o prea fru- 
mosă broșă de aur, de o mare valdre 
artistică, și ornată cu inițialele sale, în 
amintirea visitei M. S. Regelui Carol în 
Bulgaria, când d-na Manoloff în fruntea 
domnelor din elita Rusciukului, i-au eșit 
spre întâmpinare la debarcader, oferindu-i 
buchete de flori.

Date statistice. In Ungaria jude
cătorii sunt în număr de 2.923, personalul 
concipiștilor 1.313, personalul funcționa
rilor ajutători 3.201. Notari publici sunt 
270, substituți seu candidați 168, advocați 
4.873, candidați de advocați 2 467.

Femeie de 130 ani. Diarului „E—k“ 
din Clușiu i se scrie,că în comuna Vișag, 
nu departe de B. Huedin a murit dilele 
acestea o Româncă de 130 ani. In cei din 
urmă 50 de ani ai vieții sale se ocupa 
cu vrăjitoria. Rachiu n’a beut în vieța ei 
și carne n’a prea mâncat, trăind numai 
cu mămăligă și lapte. Tot satul a fost la 
înmormântarea ei.

J-
Cel mai credincios «amic al Ru

siei. Cu ocasia onomasticei Țarului, agen
tul diplomatic rusesc Balimetyew din Sofia 
a ținut un toast, la dejunul ce l’a dat el, 
pentru principele Ferdinand al Bulgariei 
și a dis, că principele este cel mai cre
dincios amic al Rusiei.

Situația Băncei Naționale a Ro
mâniei. Situația Băncei Naționale pe ul
tima săptămână a fost următorea: Reserva 
de aur a Băncei a atins cifra de 105,000,000 
din care 76,000,000 aur și 29,000,000 trate 
aur. Portofoliul e în scădere față cu anul 
trecut cu 1,877,576 lei; avansurile pe efec
te publice sunt în descrescere cu 8,412,563. 
Biletele în circulație sunt în spor cu 
21.667,340 lei.
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Păruială în cafenea. „B. L.“ scrie 
următorele: In odaia separată a unei ca
fenele din Brașov erî sera mai mulți domni 
jucau cărți. La început mergea bine, însă 
ispita diavolului a provocat în curând 
certă. Doi dintre jucători, amândoi brașo
veni, s’au încăierat și spre distracția nu
meroșilor dspeți au aranjat o pălmuire 
festivă. La intervenția chelnerilor cu mare 
greutate se liniștiră domnii și împăcându-se 
imediat, au urmat mai departe cu jocul, 
ca și cum nu s’ar fi întâmplat nimica.

Ger. După câteva dile de repaus, 
gerul șl-a reluat domeniul său. Termo
metrul arată ărășî câte 20° si trenurile so
sesc cu întârdierî mari.

Asasinul călugărului. Prin luna 
Octomvrie aduserăm și noi soirea, că sub 
un pod de pe drumul dintre Pintic și 
Nepos s’a găsit cadavrul unui om mutilat 
în mod bestial. Mult timp nu s’a putut 
constata identitatea victimei, nici nu s’a 
putut descoperi făptuitorul. Abia pe la 
sfîrșitul lunei trecute s’a constatat, că 
mortul era călugărul Ștefan Constantin 
din Ilva-mare, care de ani de dile umbla 
prin comunele de pe Bârgae și de pe 
Someș, mângâind dmenii cu rugăciuni și 
sfaturi bune. Călugărul strînsese din da
rurile, ce le primia câte-va sute de fio
rini. Banii și-i plasa de obiceiu la institu
tele de economie, der se întâmpla, că de
dea la omenii lipsiți și împrumut. Intre 
alții îi era dator și George Vartolomeiu 
din Rebra cu 600 corone. Călugărul a 
mers în noptea de 8 Oct. la Vartolomeiu, 
care l’a primit bine. Vădând însă, că Ște
fan Constantin are la sine o sumă mai 
mare de bani, l’a cuprins ispita diavolului 
si când ăspele dormia, l’a omorît cu se
curea, jefuindu-1 de toți banii săi, în sumă 
de vr'o 800 corone. Apoi luând cadavrul, 
l’a ascuns sub un pod, unde l’au găsit a 
doua di copiii, cari păziau vitele. Gen- 
darmii din Peldru, au descoperit dilele a- 
cestea urme de sânge în casa lui Varto- 

'lomeiu și luându 1 la interogatoriu, și-a 
mărturisit crima. Asasinul fu transportat 
la penitenciarul din Bistriță, unde este 
ținut în prevenție pănă i-se va face ju
decata.

„Se caută măgari". „M. P.“ din Clușiu 
(23 Dec.) sub titlul de mai sus publică ur- 
mătdrea scire, din care estragem câte-va 
pasage în traducere fidelă: „Este lucru 
sciut, că după Serbia noi suntem cei din- 
tâiu în esportul de porci. In timpul din 
urmă Englesii au deschis debușeu în Africa 
de sud și pentru caii maghiari... Acuma 
vin Germanii, deschidând debușeu unei 
ramure de esport surprindător de nouă: 
anume măgarilor maghiari. Proprietarul 
Bârâny Marton din Gherla a încheiat anume 
contract cu o firmă din Berlin pentru es- 
portarea a 1000 de măgari. Pote se fie gran
domanie din partea Germanilor, că umblă 
după măgari prin streinătate, seu pote fi și 
politică inofensivă, care are tendința de a 
provoca cel puțin aparența, că în Germa
nia nu sunt destui măgari. Ori cum ar sta 
lucrul, este de mirat, că tocmai la noi 
s’au adresat — pentru măgari."

Și noi ne mirăm.

Presența de spirit a unei dame.
O damă din Viena a scăpat de o mare 
nenorocire prin presența sa de spirit. La 
colțul strădilor Kiirntner și Augustiner, în 
fața hotelului Sacher, unde întotdeuna 
este mare aglomerație, două dame voiau 
să traverseze strada. Tocmai atunci venea 
pe acolo un car cu ghiață. Dama mai 
bătrână avii încă atât timp să sară la 
o parte, cea mai tînără însă n’a mai putut 
■scăpa și a ajuns între rotele carului. Se 
audiră strigăte de desperare din partea 
trecătorilor, cari se adunaseră grămadă și 
așteptau să li-se ofere un spectacol din 
■cele mai îngrozitore. Când ce să vedî? 
După ce a trecut carul, tînăra damă se 
■scdlă și alergă spre cea mai bătrână, di- 
când: „Nu te speria, mamă, nu mi-s’a în
tâmplat nimica u Ea avuse adecă presența 
•de spirit și când s’a vădut între rdte s’a 
■făcut ghem și a așteptat nemișcată pănă 
a trecut carul. Mulțimea, care se adunase 

la fața locului, a făcut ovațiunî căldurdse 
tinerei dame pentru presența sa de spirit.

Sinucidere duplă Nu de mult s’a 
sinucis învățătorea Szekely Margit de la 
școla confes. r. cat. din Liszka, împreună 
cu tinărul Ujj Istvân fost vice-notar comunal 
fiul predicatorului reformat din Ladmoș. 
O foie din Clușiu, vorbind despre căușele 
acestei duple sinucideri, spune că fata 
care este originară din Clușiu s’a sinucis 
fiindcă preotul Gecsei ar fi persecutat-o 
din causă, că se logodise cu un reformat, 
ba în timpul din urmă ar fi acusat-o în 
fața senatului școlar, că întreține relațiuni 
neiertate cu tînerul. Acestea au amărît’o 
fdrte mult pe fată și de rușine și-a luat 
vieța împreună cu amantul ei.

Un pianino de Hoffmann, aprope 
nou de tot, se află de vândare. Detailii se 
pot afla la administrația fdiei nostre.

Dispariții princiare.
Soirile telegrafice mai nouă confirmă 

telegramele despre dispariția principesei 
moștenitdre a Saxoniei Luisa Antoinette. 
Mai mult, se descopere acum, că și ar- 
chiducele Leopold Ferdinand, fratele mai 
mic al principesei, a dispărut de la casa 
părintescă. Principesa a fugit cu profeso
rul francos Giron, er archiducele cu actrița 
Maria Adamovici, cu care era în relații 
de mai de mult. Amoresații s’au întâlnit 
în Genf.

Se dice, că causa dispariției princi
pesei de coronă ar fi neînțelegerile fa
miliare. Pe când încă regele Albert zăcea 
bolnav în Sibillenort, între prințesă și băr
batul ei s’au petrecut scene penibile. Tdte 
scrisorile prințesei au fost confiscate și pe 
basa conținutului din acele scrisori, se pre
vede o totală rupere a relațiilor de căsă
torie între cei doi soți. Bărbatul prințesei 
și archiducele Leopold Ferdinand se luau 
într’una la bătaie. Urmarea a fost, că prin
cipele zăcu bolnav mai multe săptămâni. 
Soirea, că prințul moștenitor saxon și-a 
fracturat piciorul cu ocasia unei vânători, 
nu era adevărată. După reînsănătoșare, 
principele s’a reîntors la Dresda, unde 
încă în diua sosirii s’au petrecut între el 
și nevastă-sa scene estra-ordinar de agi
tate. Principele a bătut pe principesa 
c'un baston. Ea a plecat imediat la 
Salzburg.

Din altă sorginte se anunță, că pă- 
rechea moștenitore a trăit în armonie pănă 
în timpul din urmă. Sunt câte va luni însă 
de când numai erau împreună. Și-au promis 
reciproc, că vor trăi separați în cinste și 
că nu vor îngriji decât de copiii lor. Ou 
tote acestea scenele scandalise s’au re
petat. Nu arare-ori principesa avea obra
zul sângerat și umflat de pălmile, ce le 
căpăta.

In Saxonia întregă, cașul acesta e 
considerat ca o mare lovitură.

Despre arch\duee]e Leopold Ferdinand 
se anunță din Viena, că într’o scrisdre 
adresată domnitorului spune, că iese din 
rendul membrilor familiei domnitore. El 
a reînapoiat mareșalului curții tote or
dinele sale și șî-a depus rangul ce-I 
ocupa în armată. El va purta de aici 
înainte numele de Wofling Leopold și cât 
mai curând se va logodi cu actrița Maria 
Adamovici. Curtea a luat măsurile nece
sare, ca pe Leopold Ferdinand să-I es- 
cludă din familie, ceea-ce se va aduce la 
cunoscința publică în monarchie.

Archiducele Leopold Ferdinand, care 
iubia mult pe sora sa Luisa, când acesta 
s’a măritat, a părăsit și el Austria. Cu 
cinci ani înainte voia să iee în căsătorie 
pe donna Elv ra, fiica pretendentului la 
tronul spaniol Don Carlos, care scurt 
după aceea fugi în America cu pictorul 
italian Folchi. Căsătoria proiectată nu s’a 
făcut din causă, că Maria Cristina, regina 
regentă a Spaniei, a adresat o scrisdre 
Maj. Sale Francisc losif în care îl face 
atent, că o ast-fel de căsătorie ar încura- 
gia pe Oarliști. Intr’aceea archiducele Leo
pold Ferdinand urma să mențină relațiile 

cu actrița Adamovici, curând însă a tre
buit să iăsă din legăturile armatei austro- 
ungare, fiind-că într’o cafenea din Iglau, 
fiind turmentat, a făcut un mare scandal. 
Maria Adamovici s’a strămutat în Viena, 
unde o visita des archiducele, venind din 
Salzburg. încă în tomna trecută se vorbia 
în cercurile curții, că archiducele va în
cheia căsătorie morganatică cu Maria Ada
movici. Familia domnitore însă, n’a per
mis o ast-fel de căsătorie, și a trimis pe 
archiduce înt.r’un sanatoriu din ținutul Ri
nului, unde a petrecut mai multe luni, și 
unde a pretins să se numescă Wdfling 
Leopold.

*
Aceste întâmplări preocupă acum Eu

ropa întregă. Două curți, cea din Dresda 
și cea din Viena, sunt atinse prin aven
turile celor doi frați. — Cel mai sdrobit 
trebue că e bătrânul rege George al 
Saxoniei, care zace bolnav și care la 
vîrsta înaintată de 70 ani, vede cum fe
ricirea și mulțumirea a perit din casa lui.

Afacerea Humbert.
Arestarea la Madrid a familiei Hum

bert produce o colosală sensație în totă 
lumea. Dăm adl amănunte nouă după 
scirile ce le-a primit diarul „Universul“ :

Se telegrafiază din Madrid, că Te
resa Humbert continuă a amenința pe 
nisce înalte personalități. Dânsa dice:

— „Intriga avere a fiicei mele a 
fost furată. Void spune numele adevăra- 
ților vinovați. Multe persone din Paris 
trebue să nu mai fi dormind de la ares
tarea mea încdce.

„Am să-mi răsbun Acei, cari ne-au 
desonorat, vor plăti scump infamia lor.“

Membrii familiei Humbert duceau în 
Madrid o vieță forte frumosă. Invitau 
adeseori la prând pe stăpânii casei, făceau 
daruri bogate fiicei lor. Eva Humbert 
cânta la pian, Paulina Daurignac cânta 
romanțe și Ioan făcea pictură. Visitau mu- 
seele, raritățile, cafenelele, locurile de 
preumblare. Diceau că sunt belgieni. Au 
cumpărat mobile Ia licitație publică. Hâr
tia de rentă încredințată d nei Mugica va 
constitui acum întregă lor bogăție afară 
de colanul de diamante, în valdre de 125 
de mii de franci și de alte bijuterii.

Câțl-va polițiști francos! se află în 
călătorie pentru Buenos Ayres (Argentina) 
pe același bastiment pe care s’a imbarcat 
ddmna Dalaza, credendu-se că acăsta se 
duce după amantul său Daurignac în 
America.

Diarele liberale din Paris afirmă, că 
fostul ministru de justiție Guerin, avocatul 
d-nei Humbert, e fdrte mult compromis. 
Alte diare spun, că d-na Dalaza a fost 
aceea care a destăinuit refugiul familiei 
Humbert.

Corespondentul din Madrid al dia- 
rului „Figaro" a interviewat pe Romain 
Daurignac, fratele d-nei Humbert, care 
a cjis :

— Nu e adevărat că am înșelat lu
mea cu atâtea milidne. Operațiunile și 
transacțiunile nostre au fost perfect le
gale. Noi am fost victimele unor cămă
tari. Bancherul Catin ne-a împrumutat 
două sute de mii de franci și voia să-i 
dăm trei milione pentru acesta sumă.

Tereza Humbert a dis aceluiași co
respondent :

— Suntem dmeni onești. O să facem 
deplină lumină.

Diarul „Aw Freie Presse" află din 
Madrid, că mai mulți comercianți d’acolo 
declară, că sunt creditori ai familiei Hum
bert pentru rufe și îmbrăcăminte.

Soții Humbert, ardând nisce docu
mente pe când polițiștii băteau la ușă, au 
ars din greșelă și un pachet de bancnote 
în valdre de 60 de mii de franci.

Tereza Humbert, înainte de a urma 
pe polițiști, a îmbrățișat pe proprietăresa 
casei d na Mugica. înmânându-i un pachet.

Mai târdiu, deschidend pachetul, d-na 
Mugica a găsit în el 200,000 pesetas, în 
rentă, și s’a grăbit să prădea pachetul po
liției.

Tereza Humbert declară, că n’a fugit 
din Paris, ci a Iplecat pe față, liniștită. 
Mai declară, că a ascuns într’un loc sigur 
la Paris) documente importante, compro- 
mițătore pentru mai multe personagii.

Astfel afacerea Humbert va deveni 
a doua Panama.

Familia Humbert a fost descoperită 
prin o scrisdre anonimă primită de amba

sadorul frances, căruia i-se dădea adresa 
exactă.

Jurisconsulții declară, că familia 
Humbert va pute să fie condamnată la 
cel mult trei ani închisdre, deorece fal
sificările sunt deja prescrise.

I arul „Matin“ anunță nouă și apro
piate arestări. Văduva Humbert amenință 
de asemenea cu destăinuiri scandalose.

Diarul „Patrie" spune, că familia 
Humbert a fost descoperită de agenți se- 
crețî francesi, trimiși de judecătorul de 
instrucție Lemercier.

Convocare.
Adunarea cercuală ordinară a despăr

țământului „Alba-Iulia" al „Asociațiunii 
pentru literatura și cultura poporului ro
mân", se convdcă pe a 3-a di de Crăciun 
la 9 Ianuarie n. 1903 la 10 ore a. m. 
în comuna Chișfalău, în edificiul școlei.

Programul: 1. Deschiderea adunărei 
prin directorul despărțământului. 2. Ra
portul comitetului. 3. Raportul cassierului.
4. Alegerea unei comisiuni pentru înscrie
rea de membri noi și încasarea taxelor.
5. Disertațiune. 6. Propuneri eventuale. 7. 
Alegerea unei comisiuni pentru verificarea 
procesului verbal. 8. Închiderea adunărei.

La acăstă adunare se învită toți mem
brii despărțământului și toți cei ce se in- 
tereseză de progresul cultural și binele 
poporului român.

Alba lulia, în 23 Dec. 1902.
Simeon Micu, Dr. loan Mareea, 

directorul despărț. notarul despărț.ULTIME SCIRI.
Budapesta, 24 Decemvrie. Se 

vorbesce, că la 28 Decemvrie Szell 
și Koerber vor ave o nouă și ultimă 
întâlnire în afacerea pactului

BucurescT, 24 Decemvrie. Se 
susține scirea, că Regele Carol va 
face o vieită Regelui Alexandru al 
Serbiei la Belgrad.

După proiectul de budget al 
ministeriului afacerilor streine, unul 
din miniștrii României în streinătate 
va fi promovat ministru de clasai.

lași, 24 Decemvrie. Cu tot fri
gul doue grupuri, compuse din peste 
25 Evrei, au părăsit erl orașul pen
tru a emigra în America.

Constantinopol, 24 Dec. P6rta 
desfășură mare zel pentru a face se 
dispară căușele de nemulțumire în 
provinciile europene ale imperiului. 
Ea îndepărteză, ori permută pe șefii 
vilaetelor, înlocuindu-i cu personagii 
mai ireproșabile.

Londra, 24 Decemvrie. Archie- 
piscopul de Canterbury, primul no
tabil în biserica anglicană, a murit.

Diverse.
Capital frances băgat în între

prinderi in llusia. Journal officiel arată 
că în Rusia s’au băgat aprope șepte mi
liarde de lei (7.000.000.000). „Birj. Viedo- 
mosti“ dă următdrele amănunte: Șese mi
liarde sunt puse în hârtii de ale statului 
și în obligațiuni de ale căilor ferate; vr’o 
90 de milidne, în fonduri finlandese; în 
proprietăți imobiliare sunt vr’o 19 milidne; 
în bănci 18 milidne; în întreprinderi co
merciale și industriale 792 de milidne. 
Suma din urmă (792 de milidne) se îm
parte astfel: în Rusia de nord 25 de mi
lidne; în Rusia centrală 242 de milidne; 
în Rusia sudică 300 de milione; în Polo
nia 180 de milione.

In privința. întreprinderilor, în cari 
capitalul e băgat dă următorele amănunte: 
In Rusia de nord sunt: 12’/2 milidne în 
metalurgie, 3 milidne în fabricare de ci
ment, 2 milidne în fabricare de chimicalii, 
3 milidne la gaz, 3 milidne în conserve; 
în Rusia centrală: 146 milidne în meta
lurgie, 37 milidne în mătasă, 13 milidne 
în gaz și electricitate, în întreprinderi de 
construcții de case etc. 3 mil. In Pnlonia: 
132 de mil. în metalurgie și mine de căr
buni, 34 de mii. în întreprinderi de con
strucții, etc, In aceste date se numără și 
acele întreprinderi belgiene, cari au fost 
întemeiate cu capital frances.

Proprietar: Dr. Aurel JFLureșiawu. 
Redactor responsabil: Traian FT. Pop.



Dela „Tipografa A. Ktureșianu" 
«lîn H§raș©v, 

S3 pot procura următbrsle cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
'•omandație.)

GAZETA TRANS1L VAN IE1.

Cărți de rugăciuni și predici.
Anghira Mântuirei, cărticică de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
3udetdscă Edif IV. corectată. Gherla. Pre- 
ț ul unui es. în păreți tari colorați 70 bani. 
(T 10 b. porto.)

mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 343 pag. Legată costă 1 cor. 
(-j- 10 b, porto).

micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată costă 44 bani) —5 b. .porto).

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude intru ondrea Preacuratei Fecidre 
Maria penlru folosul și mângăiarea sufle
telor-. Prețul legat 40 bani (-(- 5 b. porto).

Cuvântări bisericesc! seise de Io n 
Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b. 
porto.

Cuvântări bisericesc^, de Lpm Pa- 
p.. : tomul 1, III și IV cupiinde cuvântări 
bisericescl acomodat, pentru orl-ct timp; 
și pentru tote se bf.torile rîe peste au 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 (plus 10 b. porto)

Predici pe tote Duminecile și 
sărbătorile de peste au, V I I. de Em 
E eflerescu, cunoscit atât de bine în cercu
rile românescl din număros.le sale scrieri. 
Are’ 250 pag. Prețul cor. 3 (-j- 20 b.
porto.)

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

Mama sfântului Augustin de Emil 
Bougaud, tradnoere de Salba. Editura d-lui 
prof. Dr. E. Dăianu. Tipografia arohidie- 
oesană din Blașiii. Cartea are 31 odle de 
tipar (500 pagini) și este fructul oiteuele- 
lor unor laborioșl studeDțl în teologie dela 
universitatea dinBu ^apesta Cuve iiul „Șaiba 
ne reamintesoe societatea literara cu ace
lași nume a teologilor d n seminarul desfi
ințat „S-ta Barbaia" dm Vieua. cărei so
cietăți îi mulțumim publi area Fabiolei și 
* unei părți din oatech smui oel n a e a! 
lui Deharbe. Traduoătorii ne ofer o eJtură 
edificătore în stil îngrijit, tiparul cut at, hâr
tia bună. Prețul unui esemplar legat e eaarit 
în pauză este 4 cordne (-|- 30 b pi rto ) 
Un esemplar broșat 3 oordne (-|- 30 b. 
porto).

Cuvântări funebrali și iertăciuni pen
tru df-iit- ca se demdrte, de Ioan Papin 
Preț. 3 cor. (pi s 30 b. porto.)

Cuvântări funebraleși iertăciuni 
pentru diferite cașuri de mârte, în
tocmite de lom P pet. Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3 corone (J- 20 b. porto.)

Călindarul Plugariului,
A apărut și se p6te procura de la 

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

Acest călindar, care apare acum în 
anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Măsurile, târ
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 „Sâ-1 urmăm"). 
Călugărenii (poesie; de C. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda^ pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Ăi mai tare 
om 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; 
„Plantarea pomilor" de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi ?“

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

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

w t
Dr. univ. med.

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

Specialist
pentru bulele de ureeiii, nas, gât pre
cum și pentru belele de piele și estonie.

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

— în fie care di.
Din 2(1 Decemvrie 1902 in 

Str. Orfanilor nr. 18 (parterre). 
(785,4-10.)

u

tl
M

15

-A. W.g La Magazinul de haine
I BELM BSCHER 8

(769,7-ioj Brașov, Strada Poi’țiâ nr. fii.

. se ^>©te cumpSi a:
1 Costum de idrnă cu........................
1. palton de ernă negru seu vânăt cu. 

palton scurt de ârnă........................
Saco de patinat pentru copii . . .
Costum pentru copii dela 3—9 anî . 
Pantalon de ârnă..............................
Halat.................................................

1
1
1
1
1

18
20
17
10
6
5
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Sz. 11904—1902.
tlkv.

Ărveresi hirdetmenyi ksvonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint telekkbnyvi hatosâg kbzhirrd teszi, 

bogy a „Furnica" takarâkpenztâr vâgrehajtatbnak Jaru Miklos vegre- 
ha-jtâst szenvedo elleni 300 6s 476 kor. tbkekoveteles es jârulekai irânti 
vâgrehajtâsi iigyeben a brassbi kir. torvenyszek (a fogarasi kir. jârâsbi- 
rdsâg) teriileten levo, Ludisoi' kozseg teriileten fekvb a ludisori 28. sz. 
tljkvben foglaît Jâru Miklds, Jâru Măria, Jâru Jânos, Jâru Miklbs lui 
Murân, Jâru Măria fârj; Lakatos Miklosne As Jâru Jânos lui Ăvrâm

Nr. 273.—1902.

nev^n âllo A f 67, 68, 69 brsz. al. ingatlanra egâszben 640 koronâban
618 r r ft ft 9 ft
718 n n ft ft 16 ft
830 r> ft 25 ft
970 w n T) ft 16 ft

1120 n V ft ft 28 ft
1133 n n ft ft 26 ft
1202 n ft ft 21 ft
1782 n Î5 ft ft 21 ft
1849 r ft ft 33 ft
1911, 1912 n w ft ft 21 ft
2135 n n ft ft 15 ft
2144 n ft ft 11 ft
2152 n n ft ft 16 ft
2311 n ft ft 24 ft
2458 n w <5 ft 16 ft
2552 H n ft ft 40 X
2625 W r ft ft 24 y
3166 n îj ft ft 21 ft
3197 n w ft ft 49 ft
3212 n ft ft ft 42 ft

.» • 3270 a ft ft ft 10 ft
3344 ft ft ft 12 ft
3764 ft ft ft 20 ft
3852 n ft ft ft 17 ft
4011 w ft ft 28 ft
4945 n ft ft ft 14 koronâban

a ludisori 157 sz tljkvben foglalt Jâru Jânos, Jâru Mikllos lui Avrâm r
Jâru Mâria ftrj. Lakatos Miklbsne, Jâru Jânos lui Ăvrâm 6s Jâru Ale-
xe nevân âllo A f 647 648, 649 hrsz alatti ingatlanra egeszben 12 kor. 
a ludisori 200 sz. tljkvben ioglalt Jâru Jânos kisk. Jâru Szofrâna kisk 
Jriru Gydrgy, Jâru Anna kisk., Jâru Mâria kisk., Jâru Miklos kisk , Jâ 
ru Anna 6zv., Jâru Joan Jâru Jânos, Jâru Verona, Jâru Eftimia, Jâru 
Istvân kisk , Jâru E^a, Jâru Mâria irj. Tomâria Dâvidnâ. Jâru Juon 1. 
Joan kisk. Jâru Peter Jâru Miklos lui Âvrâm, Jâru Mâria frj. Lakatos 
Miklosnâ, Jâru Juon lui Ăvrâm, Jâru Peter Har kisk Jâru Alexe, Mâj- 
lât Ivân, Jâru Helena kisk. 6s Bukureanu Anna szl. Daru nevân âllb 
A f 1822—1828 h’sz. a ingatlanra egâszben 48 koron., a 4914 — 4919 
hrsz. ingatlanra egâszben 22 koronâban ezennel megâllapitott kikiâltâsi 
ârban az ârverâst elrendelte 6s bogy a fennebb megjelOlt ingatlanok az 
1903 evi Januăr ho 12-dik națijăn delelott 9 orakor Ludisoron megtartando 
nyilvânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatiii fog.

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak K °/04t: 
kâszpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyatnmai 
szâmitott es az 1881 novein l An 3333. sz. a. kelt m. kir. igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijelblt dvadâkkepes ertâkpapirban a kikttl 
dbtt kezehez letenm avagy az 1881. LX t. cz. 170 § sa ârtelm’ben a 
bânatpenznek a birosâgnâl eldleges elhelyezeserdl kiâllitott szabâlyszerJ 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1902 6vi Oktâber ho 8-ik napjân.
A kir. jârâsbirosâg, mint tlknyvi hatosâg 789.1-1
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ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaiia;

S’® £?©1 lUUl a a

P© fii© luai a a

Ba aa ....

c Pentru România și străinătate:
' P© luai ... 10 f?.
; P© |©g© luaS
; P© ua aa

Abonamente la numerele cu data de Duminecă:
Pentru Âustro-Ungaria:

has a • a a 4 6.1 
P© |©g© luai a â i
P© ^?©î luai a a 1 J

Pentru România și străinătate:
® SL 51 a a a a a 

î© TtlSl a a

î© li;?©i luai . »
V
I -----------

§ f’L

Abonamentele se fac
----- mandate poștale, o---------

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

Administratiiissea

GAZETEI TRANSILVANIEI.

prin

„Gazeta Transilvaniei44 cu mimerul ălO fii. se vinde 
la librăria și Nic. L • mreu la tremias Nepoții. “IM

Tipgrafia A. Mureșiann, Brașov.


