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Noue atacuri contra naționalităților.

(«) Acela, care urmăresce flilific 
ceea ce se scrie în pressa naționali
tăților, scie forte bine, că în colo
nele acelei presse numai despre bine 
nu se scrie în ceea ce privesce res
pectarea drepturilor naționalităților, 
drepturi garantate prin legi, cari pănă 
în efiua de astăcjî încă nu sunt 
abrogate.

Atmosfera politică este năduși- 
tore. Der nu numai pe terenul poli
tic, ci și pe cel social, cultural și 
economic primeză, ca un bălaur cu 
șbpte capete, utopia statului național 
unitar.

Atât de mult se repetă fraseo- 
logia acestei utopii în tote varian
tele posibile: de la tribuna politică, 
de pe amvon, în pressa și scrieri 
volante, încât rii-e temă că în cele 
din urmă o vor crede de adever și 
realitate’chiar și aceia, cari o propo- 
veduesc.

Asupra acestei cestiunî ar fi așa 
d6r lămuriți toți aceia, cari țin abo
nată vr’o gazetă românâs- ă și citesc 
ceea ce se scrie în ea.

încă și mai lămuriți vor fi asu
pra acestei cestiunî aceia, cari tră
iesc în mijlocul vîrtejului vieții pu
blice și au ocasiune a vede flilnic 
cum se manifestă „statul național“ în 
diferitele lui raporturi față cu cetă
țenii.

Va se fiică, nu trebue sg pier
dem multe cuvinte cu zugrăvirea si- 
tuațiunei, căci, din păcate, este des
tul de cunoscută și, din păcate, din 
ce în ce devine mai gravă și mai 
tristă.

Ai crede în unele momente, că 
starea abnormală, în care ne aflăm, 
și-a ajuns apogeul și că mai reu nu 
mai pote se vină.

Adversarii noștri nu sunt înse 
de aceeași părere. Ei găsesc, că încă 
n’au făcut destul, pentru consolida
rea statului național maghiar unitar 
și îi aplică ministrului președinte 
Szell — care sărmanul, martori îi 
suntem noi, că a făcut și face tot 

ce îi stă în putință, —îi aplică, die, 
ghionturi strașnice, pentru a-1 îm
boldi la o acțiune și mai i;energică 
în vederea realisării visului de aur, 
cate după unii este, după alții nu 
este.

Așa, de pildă, vorbărețul Kom- 
jathy, deputat koșutist, a ținut erî 
în camera deputaților un discurs 
chilometric, de două ore și jumătate, 
des întrerupt de aplausele coreligio
narilor săi politici, în care acusă 
direct pe d-1 Szell, că el este de 
vină, decă naționalitățile încă tot 
se mai mișcă.

D-1 Komjathy i-a adus lui Szell 
o listă întrăgă de „abusuri“, comise 
de naționalități in potriva caracte
rului național maghiar al statului, 
petrecute sub regimul actual: Un 
primar șerb șî-a ținut discursul inau
gura! în limba serbescă, episcopul 
cutare sîrb nu scie bine conjuga un- 
guresce, fișpanul de la Arad în dis
cursul său inaugural a făgăduit, că 
va respecta drepturile naționalități
lor, legea naționalităților încă nu 
este abrogată, autonomia cea largă 
a bisericei greco-orientale încă nu 
este restrînsă, Asociațiunei culturale 
române i-se acordă dreptul de a 
arangia loterie, cu tote că „este cu
noscut, că urmăresce scopuri poli
tice antimaghiare1*,  se mișcă și lu- 
creză Slovacii, Serbii, Românii, Ger
manii, ah! și nici măcar „secția na
ționalităților11 a fericitului Banffy 
nu esistă, pentru-ca să-l ușoreze pe 
d-1 Komjathy de starea patologică, 
în care se află, de idiosincrasia pri- 
mejdiosă, care îl apucă, de câte-ori 
aude vorbindu-se de naționalități!

Vedeți așa-der, că dăcă ar fi să 
judecăm opinia publică maghiară 
după espectorațiunile d-lui E omjathy 
— și avem destule motive pentru 
a-1 considera pe d-sa drept echou 
fidel al acelei opinii publice — noi 
n’am fi ajuns încă la sfîrșitul sufe
rințelor și ceea-ce dat ne-a fost, să 
vedem pănă acilea, ar fi d’abia „în
ceputul durerilor11.

Care ar fi așa-der sfîrșitul ge

nuin după concepția celor, ce cred, 
că nu s’a făcut încă destul în opera 
cea mare a zidirei statului național 
maghiar unitar?

Acel sfîrșit ni-l’a indicat cailele 
acestea un învățător ungur din Bu- 
curescl, trimis acolo ca misionar na
țional maghiar și care într’o cores
pondență a sa adresată fiiarului „El- 
lenzek11 din Clușiîi enunță necesitatea 
creării unei noue generații maghiare, 
o generație mai energică și mai voi
nică, care să lucreze cu ardbre apos
tolică pentru idealul maghiar.

Noi am reprodus în numărul de 
erî ideile conducătore ale d-lui Ker- 
tesz Iozsef, căci așa îl chămă pe d. 
învățător, și am arătat, că d lui, în 
naivitatea sa nemărginită, citeză pe 
Țepeș-vodă, care ar fi romanisat pe 
Sași și Unguri cu terorea și cu mij- 
lbcele cunoscute, de la care își trage 
porecla.

Și apoi să nu fiicl, că acești 
stupifii au ajunB într’o stare psichică 
aparținătore domeniului patologiei ?...

Dieta ungară.
(Ședința de la 4 Noemvrie.)

S’a început discuțiunea asupra pro
iectului de indemnitate. înainte de ordinea 
(filei Lengyel Zoltan a cerut cuvântul în 
cestiunea ridicărei unei statue lui Ludovic 
Kossuth. Ministru-president Szell răspunde, 
câ n’are nimic contra, dăcă din banii pu
blicului se va ridica o statuă lui Kossuth.

La proiectul de indemnitate cel din- 
tâiu ia cuvântul Francisc Kossuth. Indem
nitatea fiind cestiune de încredere, partidul 
48-ist n’o pdte vota, căci n’are încredere 
față de guvern. Combate teoriile mai nouă 
asupra basei de la 1867 și dice, că aface
rile comune au dat deja faliment. Austria 
nu respectă cele mai însemnate disposi- 
țiunl ale pactului din 67, ea n’a trimis 
nici comisiune pentru cvotăși totuși cvota 
a fost lăsată în starea ei urcată din anul 
precedent. Combate urcarea listei civile.

După Kossuth a vorbit contele loan 
Tricky, în numele partidului poporal. El a 
desfășurat posiția ce o ia partidul seu față 

cu proiectul de indemnitate. A făcut în
tre altele declarația, că între partidul po
poral și partidul liberal esistă, în ce pri
vesce pactul, ore-care legătură, care ser- 
vesce monarchia și prin acesta interesele 
națiunei maghiare. Declarația acesta a lui 
Zichy a provocat sensație și proteste la 
48-iști.

A luat apoi cuvântul, în numele frac- 
țiunei ugroniste, Hollo L., care de aseme
nea s’a ocupat cu urcarea budgetului, 
cvotei și listei civile. Familia domnitdre, 
care a îngrămădit comori uriașe, nu cu- 
nosce situația Ungariei, decă vre se i-se 
urce lista civilă. Ar fi timpul, ca lealitatea 
între familia domnitore și „națiune11 se fie 
reciprocă și să nu se pretindă mereu, ca 
„națiunea11 se se acomodeze după voința 
celor 18—20 archiduci. Situația economică 
a țării e fdrte desolată. Pământul străbun 
lunecă de sub piciorele Maghiarilor, sar- 
cinele neegale ne ruineză, er relațiile ne- 
sănătose de partid infecteză morala po7 
litică. Guvernul maghiar n’are în sus nici 
o influență și nimic nu pcSt.e se garanteze, 
că urmașul lui Szell va respecta legile. 
Nu primesce proiectul.

Beddhazy I. atacă pe Szell pentru 
că a interpretat art. 30 din 1899 în pa
guba țârii, pentru-ca să priveze țâra de 
binefacerile separațiunei economice. Statul 
ungar n’a câștigat nimic în greutate nici 
înăuntru, nici înafără. Acăsta o dovedesce 
cestiunea naționalităților și representanța 
nostră esternă, care de sus pănă jos e 
germană. Pentru a dovedi afirmația din 
urmă spune, că Săcuii emigrați în Româ
nia, fiind lipsiți de brațul ocrotitor al sta
tului maghiar, sunt siliți a-se adresa pen
tru scut consulilor streini și astfel încetul 
cu încetul înceteză ori-ce legături între 
emigranți și Ungaria. Nu voteză proiectul.

Visita Regelui Carol în Bulgaria.
Pressa rusescă încă se ocupă de vi

sita Regelui Carol în Bulgaria. „Novosti“ 
scrie, că însemnătatea întâlnirei Regelui 
Carol cu principele Ferdinand dovedesce 
nu numai o îmbunătățire a raporturilor 
româno-bulgare, ci chiar o probabilă schim
bare în politica Orientului, lucru de care 
totă lumea trebue se se bucure.
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Radda.
Novelă de Maxim Gorki.

— Fine. —

Loiko surîdea:
— Te aud fdrte bine. Inima mi se 

bucură de a asculta asemenea cuvinte. 
Mai vorbesce, te rog!

— Uite, ce vreu să-ți mai spun, 
Loiko. De geba vei alerga la fel de fel 
de apucături, tu tot vei fi învins! In sfîr
șit tu vei fi al meu! Nu-ți perde timpul 
înzădar; sărutările mele te așteptă.... și 
eu te voiu săruta lung, Loiko! Sub săru
tările mele, tu vei uita vieța îndrăsneță. 
Cântecile tale, cu cari înveselesc! pe ți
ganii tei, nu vor mai răsuna în stepă. Tu 
nu vei mai cânta, de cât Raddei tale, și 
anume cântece dulci de amor! Iți mai 
spun încă odată: Nu-ți perde timpul de 
geba. Mâne să mi te supui, cum e obi
ceiul se te supui unui camerad mai în 

vîrstă. Te vei închina până la piciorele 
mele în fața intregei cete a țiganilor și 
îmi vei săruta mâna dreptă! Atunci voiu 
deveni nevasta ta.

S’au mai vedut seu audit cândva 
asemenea lucruri ? Adevărat, că bătrânii 
ne povestesc, că în timpurile vechi era 
acest obiceiii la Muntenegreni, la țigani 
însă nici odată! Să fraternisezi cu o co
pilă! Ți-ai pute închipui un lucru mai ri
dicol? In zadar ți-ai bate capul un an în
treg, n’ai găsi ceva mai comic.

Loiko tresări și scose un strigăt săl
batic, ca și cum l’ar fi rănit cineva în pept. 
Radda tremura, dâr rămase neînduplecată.

— La revedere deci! Mâne vei face 
cum ți-am dis. Mă ’nțelegi, Loiko ?

— Te înțeleg: voiu face! gemea 
Sobar.

El îi întinse mâna. Ea însă nu se 
întorse; Loiko se clătina ca un arbore 
rupt de vânt și cădii la pământ, plângând 
și ridând în același timp. Ou mare greutate 
l’am putut duce să se culce.

De ce, dracul, trebue să sufere omul? 

Cine pote să fie atât de crudei, încât să-i 
placă a asculta cum plânge o inimă ome- 
nâșcă, care se sfâșie de durere?

Mă întorsei la corturi și povestii bă
trânilor noștri, tot ce ara vădut. Am ținut 
sfat și am hotărît să așteptăm.

A doua di săra când eram cu toții 
adunați în jurul focului, sosi și Loiko. 
Era tulburat, părea slăbit. Iși fixă ochii 
lui negrii în pământ și due fără să-șî ri
dice pledpele:

— Am să vă vorbesc ceva fraților: 
In'ndptea trecută mi-am cercetat inima și nu 
mai găsesc loc în ea pentru vechea vieță 
de libertate! Singură Radda este stăpână 
pe acestă inimă. Ea este de față, frumdsa 
Raddă. Uitați-vă la ea cum zî.mbesce ca 
o crăesă 1 Ea își iubesce libertatea mai 
mult, de cât pe mine; dâr eu o iubesc 
pe ea mai mult, decât îmi iubesc liberta
tea, și m’am hotărît să mă închin până la 
piciorele ei; ea mî-a ordonat așa, pentru- 
ca tătă lumea să scie până la ce punct a 
subjugat frumseța ei pe voinicul Loiko, 
care până acuma se juca cu fetele, ca 

uliul cu puii de rațe. Asta va să dică, 
că ea mi-a promis că-mi va fi nevastă. 
Ea mă va copleși cu sărutările ei și cu 
dragostea ei atât de mult, încât să nu 
mă mai gândesc la cântece și să nu-mi 
pară rău de libertatea mea perdută. Așa 
e Radda ?

El ridica ochii și se uită la ea. Rad
da ridică capul în tăcere și forte seriosă 
și cu mâna arătă spre picidrele ei. Noi 
priviam, fără să pricepem ceva. Am fi 
preferat, să nu vedem pe Loiko Sobar 
căcjând la picidrele unei fete, fie chiar și 
o fată, cum era Radda 1

Ne cuprinse o milă, și eram mâhniți 
cu toții.

— Ce întârdii ? strigă Radda cătră 
Sobar.

— Nu te grăbi! Mai ai încă timp, 
răspunse Loiko.

Și rîse cu un rîs metalic.
— S’aisprăvit, fraților! Nu-mi rămâne 

decât să încerc să văd, dăcă Radda are, în 
adever inima așa de tare, după cum se 
laudă. Voi toți, ertați-mă fraților!
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Și alte diare, ca „Wiedomosti“, cn- 
menteză favorabil acăstă visită.

*
După cum transpiră din o revistă 

oficială română pentru a lămuri atitudinea 
guvernului și caracteruljvisitei Regelui Carol 
la Rusciuc, un deputat din majoritate va fi 
însărcinat, la deschiderea Camerelor, se in
terpeleze cabinetul în acestă chestiune.

D-l Sturdza va ave atunci ocasia să 
esplice amănunțit împrejurările, cari au de
terminat acestă politică.

In aceleași cercuri se afirmă, că prin
cipele Ferdinand al Bulgariei va face la 
Plevna importante declarațiuni. Alteța Sa 
va afirma, cu acăstă ocasie, rolul impor
tant al armatei române în răsboiul de la 
1877 și recunoscința pe care Bulgaria o 
doresce României pentru sângele vărsat și 
sacrificiile făcute.

— Decă Rușii au avut sărbările de 
la Șipca, spun guvernamentalii, Românii 
vor ave pe acele dela Plevna.

*
S’au făcut insistențe pe lângă M. Sa 

Regele Carol, ca să ia în călătoria sa și 
pe generalii, cari au luat parte în răsboiul 
de la 1877.

Suveranul nu a luat încă nici o de- 
cisiune în acestă privință, precum de ase
menea nu au fost hotărîte nici personele, 
cari vor face parte din suita regală.

Sinodul de la Arad.
(Coresp. particulară.)

Arad, 3 Noemvrie n.

Sinodul eparchial estraordinar s’a 
deschis erî, după sf. liturgie, la ora Îl1/, 
a. m. și s’a încheiat erî sera după ora 
8, cu o întrerupere de trei ore la amiadl. 
Despre acest act vin a vă relata pe scurt 
cu totă obiectivitatea.

După cetirea cuvântului de deschi
dere al'președintelui consistoriului și al si
nodului, 1.1. Pap, care a amintit de dreptul 
de întrunire în sinode estraordinare garan
tat în statutul organic, aducând motive spre 
a justifica în fața opiniei publice procederea 
relativă la convocarea actualului sinod, 
dice, că în privința îndeplinirei scaunului 
episcopesc, diecesa a ajuns într’o stare es- 
cepțională pentru-că de la introducerea 
vieții constituționale în biserică nu s’a 
mai ivit cas, ca o eparchiă să ^rămână 
fără episcop timp de aprope șepte luni, 
încheie apelând ca „să stărue fie-care 
și toți împreună ca și din consultările 
de acum să transpire respectul față de 
legi și față de înaltul guvern al patriei 
nostre Jiubite, der mai pe sus de tote să 
fie espresiunea fidelă a devotamentului 
nostru fiesc, a credinței neclintite și a su- 
punerei nostre omagiale cătră Majestatea 
Sa preagrațiosul nostru împărat și Rege 
apostolic"....

După cetirea cuvântului de deschi
dere, care abia a atins causa proprie a 

necesității convocărei acestui sinod, s’a 
constituit sinodul și s’au ales notari Ro
man Ciorogariu și Dr. G. Popa. Apoi se 
constată, că membrii sinodului sunt de 
ajuns pentru a se pute aduce hotărîrî.

Cel dintâiu a cerut cuvântul deputa
tul loan Beleș, anunțând o propunere a sa 
proprie. Densul a voit să motiveze acestă 
propunere și se provdce mai întâiu un 
conclus asupra ei. Presidiul nu l’a admis. 
Propunătorul a stăruit să i-se dea voie a-șl 
ceti propunerea. Și presidiul în cele din 
urmă îi dă cuvântul. Propunerea d-lui I. 
Beleș este de următorul cuprins:

Venerabilul consistoriu a convocat 
sinodul eparchial la acestă ședință estra- 
ordinară, cu provocare la § 89 și 90 din 
„Stat. Org." spre scopul de a consulta 
asupra celor prevădute în § 96 pct. 12 
din „Stat, organic"-

După-ce în aci citatul § 96 pt. 12 
din „Stat. org." se tracteză despre „conj- 
sultarea pentru delăturarea greutăților ce 
s’ar arăta la efeptuirea unor canone seu ins- 
tituțiunî bisericesci" și aceste dificultăți 
indigitate în convocatoriu, între împreju- 
rile date, se pot referi singur numai la 
împrejurarea, că pănă acum încă n’a urmat 
prea înalta resoluțiune referitore la actul 
alegerii de episcop, — este evident, că în 
acest cas sinodul s’a convocat în afacerea 
alegerii episcopului, va să dică ca sinod 
electoral.

La convocarea sinodului electoral 
însă nu § 89 și 90 din stat, org., la cari 
se provocă consistoriul, sunt decidătorî, ci 
au se se observe §-ii 98 și 99 din stat, 
organic.

In sensul disposițiunilor acestor §-i 
are consistoriul să ceră înviațiunile metro- 
politului la convocarea sinodului și acesta, 
adecă Metropolitul, la convocarea sinodu
lui și acesta, adecă Metropolitul, are a 
conduce alegerea episcopului său în per- 
sonă, — adecă a presida sinodul electoral
— seu prin un mandatar al său autorisat 
spre acest scop.

Așa-d^ră, dăcă convocarea sinodului 
la actul de alegere are să se facă prin 
consistoriu în sensul inviațiunilor metro- 
politului, atunci din contră, după efeptuita 
alegere? de episcop — după natura lucru
lui și spiritul §-ilor 98 și 99 din stat. org.
— convocarea sinodului electoral, va să 
dică a sinodului în afacerea alegerii de 
episcop, pentru fie-care ulterioră șe
dință, în formă legală are se se facă nu 
prin consistoriu, ci singur numai prin pre
ședintele sinodului electoral; așa-deră în 
cașul present, după-ce Metropolitul n’a 
avut mandatar, ci în personă a presidat 
sinodul electoral, — prin însu-și metro
politul.

După-ce înse sinodul la acestă ședință 
estra-ordinară nu s'a convocat în formă 
legală: prin metropolitul nici cu consimțe- 
mentul Im, ci în formă ilegală, prin con
sistoriu, noi nici conclusele ce s'ar lua nu 
le putem privi de valide, — deci propun 
ca acestă ședință nici se nu se țină.“

E ușor de înțeles, că acesta propu
nere a displăcut mult majorității și a 
aprins patimele, cari au răsuflat în între
ruperi ofensătdre față cu propunătorul.

Depntatul P. Rotariu, cere a se de
clara de urgență propunerea d-lui 1. Beles, 
pe care o află a fi Întemeiată și insistă 

ca propunerea în sensul regulamentului 
afacerilor interne se fie supusă numai 
decât desbaterei sinodului și numai după 
eventuala respingere a ei să se continue 
lucrările ulteriore...

Presidiul nu a admis urgența. La 
insistența propunătorului însă a fost pre
dată propunerea unei comisiuni speciale 
alese anume ca s’o studieze și să rapor
teze în primul rând asupră-i. S’au ales în 
acestă comisie din cler protopopii: Gur- 
ban, Dr. Trăilescu și protosincelul Gioro- 
gariu. Dintre mireni : Dr. Oncu, Dr. I. 
Suciu, M. Veliciu, Dr. N. Oprean, P. Truța 
și N. Zigre.

Cu privire la raportnl consistoriului 
presentat sinodului, presidiul la interpe
larea și rugarea deputatului P. Rotariu, a 
recunoscut, că raportul amintit n’a fost 
redactat în ședința consistoriului plenar 
ci l’a făcut d-sa respective biroul consis
torial. Raportul, dise președintele I. I. Pop 
e în nnmele consistoriului făcut și decă 
nu l’a mai supus desbaterei consistoriului, 
acesta a făcut’o, fiind-că n’a fost timp, și 
fiind-că așa s’a fost și hotărît.

Cât pentru convocarea sinodului, 
presidiul declară, că statul organic dă 
acest drept consistoriului. al cărui cap 
este acum Prea cuvioșia sa. Mai spune, 
că Metropolitul n’a făcut nici o obiecțiune 
față cu convocarea sinodului eparchial 
estraordinar. De unde să deduce că nici 
n’a găsit că convocarea nu s’a făcut con
form legei.

Deputatul N. Oncu declară, că sco
pul convocării sinodului a fost departe 
de a urmări o provocare seu demonstra- 
țiune, ci ?a țintit numai ca sinodul să 
chibzuiască și să ia măsuri pentru delă
turarea stărei anormale, după care diecesa 
nici acum nu are episcop. Cere în fine 
ca propunerea de urgență se fie respinsă 
și propunerea lui Beleș să fie dată comi
siei speciale.

După o mică disensiune, presidiul 
pune la vot propunerea de urgență. 18 
deputați voteză pentru urgență, er 33 
contra. In urma acesta propunerea depu
tatului Beles se predă comisiei speciale.

Deputatul Halic cere deslușiri cu 
privire la spesele împreunate cu acest 
sinod. Presidiul răspunde, că aceste chel- 
tueli vor fi acoperite din „venitele inter
calare (! ? ?)

Venind în ședința de după ameții, 
cornisiunea specială cu raportul său asu
pra propunerei lui Beleș, prin raportorul 
ei Dr. I. Suciu, propune un proiect de 
resoluțiune prin care cere ca sinodul să 
trecă la ordinea țlilei peste propunerea 
lui I. Beleș. In motive se dice, că sinodul 
n’a fost convocat ca sinod electoral; că 
convocarea s’a notificat metropolitului și 
acesta a luat'o la cunoscință ; că convo
carea fost legală basată pe §§-ii 89 și 90 
din statutul organic.

Asupra propunerei comisiunei s’a 
deschis în sinod o discusiune înfocată, în 

care și vorbitorii minorității au argumentat 
tot pe basa statutului organic. La votare 
propunerea deputatului Beles a întrunit 
numai 18 voturi față de 32 contrare ei.

Propunătorul a fost cerut să se or
done votare secretă și cei din minoritate 
se plâng, că presidiul n’a ordonat imediat 
acestă votare, ci a amânat enunțarea pănă 
când și majoritatea a făcut o propunere 
pentru votarea nominală. Er, după primi
rea listei din urmă, presidiul a aplicat 
disposițiile §-lui 54 din regulament prefe
rind cererea votării nominale.

Rămânând în minoritate propunerea 
lui Beleș acesta și deputatul P. Rotariu 
au declarat, că nu pot primi asupra lor 
răspunderea.... deci ei nu pot participa la 
ulteriorele clesbaleri ale acestui sinod și 
au părăsit sala, urmând după ei și alți 
deputați.

„Curățendu-se aerul" — vorba unor 
membrii ai majorității — acesta a termi
nat apoi repede restul agendelor: Au luat 
conclus unanim ca sinodul să roge pe 1. 
P. S. Sa d-l Metropolit, ca se intrevină la 
guvernul terii pentru-ca acesta se resolve 
actul electoral.*)

*) Acest conclus l’am publicat în numărul 
da erî al foiei nostre. — Red.

Atâta tot! După orele 8 sera sino
dul s’a încheiat. x.-

Lipsă de demnitate națională.
— Fine. — §

Decă n’au înțeles — și sunt sigur, 
că pote nici unul dintre cei subscriși n’a 
priceput, că anume ce înțeles are acel 
manifest,— atunci pe lângă că sunt vred
nici de compătimit, pentru-că se lasă a fi 
întrebuințați de cddă la toporul cui-va, 
mai sunt și condamnabili, căci manifestă 
o îngustime a sufletului, care-i face a 
juca un rol deonestător de uneltă orbă, 
când e vorbă de discreditarea clerului și 
a inteliginței mirene române. Ori-cum ar 
sta lucrurile, imposibil să găsescă cine-va 
scuse pentru dânșii.

In ceea-ce privesce spiritul însu-și 
ce se oglindeză din acel articol, acesta se 
p6te cvalifica cu un singur cuvânt: anar
chism. Precum se vedesce, ei vor să se 
subtragă din jugul cel ușor și dulce al 
hisericei și neamului românesc; acestă in- 
tențiune însă pe noi puțin ne altereză, 
căci nici biserica, nici nemul nostru nu e 
avisat la pămele îndoelnice ale unor ra
muri putregăiăse, nici are necesitate de 
atari fii, a căror firmitate de caracter ține 
numai pănă-ce li-se dă ocasiune a înfige 
pumnalul în inima Mamelor bune: Bise
rică și națiune, în ale căror brațe s’au în- 
căldit și nutrit, de la cari au primit o 
crescere bună, pe care însă ei nu o sciu 
prețui, căci infectați de spiritul anarchis- 
mului de grabă sunt gata a desbrăca tote, 
câte le-ar reaminti datorințele lor față cu

N’avurăm atâta timp, ca să ghîcim, 
ce are de gând Sobar, și Radda era cul
cată la pământ.

In pieptul ei era deja împlântat eo- 
sorul lui Sobar, pănă la plasele. Noi râ
maserăm hăbăuciți.

Radda scdse cuțitul, îl aruncă la o 
parte, și acoperind rana cu părul său ne
gru, dise zîmbind cu o voce înaltă și res- 
picată:

— Rămâi sănătos, Loiko!... Scieam, 
că vei face așa!...

Și își dădu sufletul...
Ai priceput, ce fel de fată fu Radda, 

șoimule? Să fiu afurisit, decă nu ți-am spus 
adevărul.

— Da!... Am să mă închin pănă la 
picidrele tale, sumeța mea crăiesă! strigă 
Loiko cu voce puternică.

Și aruncându-se la pământ își puse 
buzele pe piciărele mortei, stând nemișcat, 
ca o statuă.

Ne luarăm căciulile din cap și stând 
așa în piciore, tremuram în tot corpul. 
Ce-ai fi făcut tu, șoimule, într’un aseme
nea cas ?

Nour ne dise:
— Să-l legăm!
Nimeni însă nu se mișca din loc și 

n'am fi fost în stare, să o facem, atât de 
mult îl iubiam. Bătrânul Nour o sciea 
acesta și lăsându-și brațele în jos. plecă. 
Dănilă însă ridică cuțitul, pe care îl arun
case Radda și se uită mult timp la el, în 
timp ce mustețele lui albe îi tremurau.

Cuțitul, ascuțit ca briciul, avea încă 
urmele sângelui neînchegat al Raddei.

De-odată Dănilă se aruncă asupra 
lui Sobar și îi împlântă cuțitul în spate, 
în regiunea inimei. Mă înțelegi, șoimule, 
că bătrânul Dănilă era tatăl Raddei!

— E bine! dise Loiko, întorcându-se 
spre Dănilă, și se duse să ajungă pe Radda.

Ea era întinsă, er mâna ei ținea apă
sat pe piept părul ei negru: ochii ei des
chiși priviau la ceriul albastru, la picidrele 
ei zăcea voinicul Loiko Sobar. Buclele 
Raddei căduseră pe fața lui și o acope- 
riau total. Mustețele bătrânului Dănilă tre
murau și sprîncenele sale dese se încre
țiră. Se uita la ceriu în tăcere, er bătrâ
nul Nour, alb, ca o lebădă, se culcă cu 

fața la pământ și plângea așa de tare, 
încât umerii lui se scuturau convulsiv.

Avea pentru-ce se plânge, șoimul 
meu !...

Decă mergi, urmeză-țf drumul fără 
•să te abați în drâpta seu în stânga. Mergi 
drept înainte în vieță!...

*
Makar tăcii și băgându-și pipa în 

jașcău, își acoperi peptul cu mantaua.
Ploua mărunt, ca prin sita desă, 

ventu! se înteți, er marea mugea surd.
Unul câte unul se apropiau caii de 

foc, er focul se stingea încetul cu încetul; 
caii se uitau la noi cu ochii lor inteligență, 
se opriau și rămâneau nemișcați, for
mând rdtă împrejurul nostru.

— Hop! hop! le strigă prietenesce 
Makar.

Și desrnerdând gâtul calului său fa
vorit, se întdrse cătră mine și-mi dise:

— E timpul, se ne culcăm.
Trăgându-și mantaua în cap, cu un 

gest viguros, se întinse pe pământ și nu 
mai grăi un cuvânt.

Eu nu puteam dormi. Privirile mele 
se cufundau în întunerecul stepei.

Ca în vis, plutia înaintea ochilor 
mei sumeța și maiestosa figură a frumo- 
sei Radda.

Cu mâna își apăsa părul pe rana-i 
din piept, er printre degetele ei se stre
cura sângele, picătură de picătură, că- 
dend pe pământ, ca nisce stele roșii 
în foc.

La spatele ei, vedeam pe voinicul 
Loiko Sobar; fața lui acoperită de bu
clele negre ale Raddei, er din ochii lui 
isvorau lacremi reci și mari ca bobul.

Ploua din ce în ce mai tare, marea 
cânta un cântec de jale în onorea lui 
Loiko Sobar și a Raddei, fiica vechiului 
soldat Dănilă.

In întunerec și în tăcerea nopții, ți
ganul și fata de țigan se uimăriau unii 
pe alții, însă cu tdte sforțările sale, Loiko 
nici odată nu putea ajunge pe mândra 
Radda.

(„Les Annales", Paris 14 Sept.)
Trad, de Ouiță. 
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aceste Mame, și a îmbrăca vestmântul 
urît al Jingușirei și căciulirei înaintea ce
lor puternici. E drept, că sunt numai 21 
inși cei subscriși, der se vede, că acest 
spirit al anarchismului se încuibă din ce 
în ce mai mult în corpul învățătorilor.

Ne amenință cu lupta, ce o vor sus
ține „în resbelul pentru recucerirea Unga
riei*  pe terenul cultural în modul ^pro
clamat de poetul laureat /“ Dămne, Dămne, 
ce spaimă a întrat în noi! ce respect și 
vază v’ațî câștigat, d-lor, înaintea celor-ce 
vă țin în „câtuși44 și vă „persecută14! Așî fi 
voit să-mi spună ore-care dintre acei 
d-ni cu ocasiunea subscrierei articolului, 
care e anume acel poet laureat? unde 
și cu ce cuvinte se găsesce la el marea 
ideie (!) proclamată de el?! Eu din par
te-mi așa deduc, că acestă amenințare 
s’ar referi la maghiarisarea școlilor nostre. 
Ține-te, măi! Nu observați d-Ior 21 învă
țători, că vă faceți de rîsul lumei? Cum 
veți înveța d-vostră pe altul la ceea-ce nici 
d-vostră nu sciți bine? Și apoi cugetați, 
că nouă nu ne-ar păre bine, decă bietul 
nostru popor țăran ar mai sci și altă 
limbă, afară de cea maternă și ceâ a fo- 
mei? Numai se fiți harnici de-a satisface 
angajamentului. Seu cugetați, că nouă 
ne-ar fi spre daună, decă plugarul nostru 
vorbind și o altă limbă — nu numai cea 
românescă — ar ceti prin diarele ungu
rești, că „luminătorii*  — învățători a-i 
altor nemuri cum țîn la nemul lor, cum 
varsă sudori în instruarea mlădițelor lor 
concredute, cu câtă sinceritate promo- 
veză binele țăranului, și apoi ar vede acti
vitatea febrilă (?), zelosă (??), desintere- 
sată (?!) a d-v<5stră, cât de mult v’ar 
cresce respectul... înspre minus!!

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

Așa-deră — precum vedem — de 
ast-fel de amenințări nu ne-ar cuprinde 
spaimă și frică, și pră cred, că d-nii 21 
învățători pentru aceea s'au referit mai 
vârtos la poetul laureat, pentru-că acesta 
ne spune, că „numai acela se pote numi 
om, care nu pentru aceea își împlinesce 
chemarea sa, ca să primescă răsplată ma
terială, ci pentru-că e sublimă chemarea 
și că numai prin muncă onestă ne putem 
câștiga îndestulire și o ăre-și care fe
ricire".

Tot cu privire la spiritul, de care 
sunt predonmiți d-nii 21 învățători, e ceva 
forte caracteristic, că atacul lor a apărut 
în oficiosa comitatului. Nu vi-se pare, că 
intențiunea lor e a pregăti calea, ca cu 
•ocasiunea visitărei școlelor, ce este a-se 
face în tot anul, să fie cu indulgință cva- 
lificată hărnicia și progresul lor? Căci 
vedi, mă rog, ei sunt „martirii14 unei atitu
dini energice întru a salva patria, „mar
tirii4* „luptei" suportate „în rândul întâiO44 
și apoi în zelul cel mare pentru a găsi 
modul fericirei patriei, n’au avut timp să-și 
satisfacă datoria principală: a instrua 
elevii. Nu vi-se pare, că lingușirile lor, ce 
se cuprind între rândurile articolului, au 
scopul vădit, să întunece vederea acelora, 
cari controleză șcdlele? Apoi las’! o să 
vedem la sfîrșit resultatele complesanței 
■oficiosei comitatului față cu ast fel de 
fimeni, ale căror manifeste de-o natură 
anarchistică le publică așa de prompt! Că 
bucurie mare n’o să aibă, aceea o putem 
profeți încă de acuma.

*
Aceste sunt în general observațiunile 

și refexiunile, cari am găsit de bine să le 
fac la scrisorea recriminătore a celor 21 
d-ni învățători. Mai amănunțit analisând lu
crul, decă am voi să trecem la detailurî, 
am pute umple tomuri întregi. Numai 
două seu trei se spun din cele făcute de mine 
pentru binele material al învățătorului local:

In articolul de lege 26 din 1893 se 
prevede, că învățătorii să primescă salarul 
în mod anticipativ. Când a fost vorbă și 
trebuință de o acțiune mai energică în 
acest scop, învățătorul s’a retras dela pașii 
necesari; m’a rugat, ca în loc de 4 stângeni 
•lemne de foc — o parte a salarului — să 
primescă valdrea lor de 40 fi.; în locul a 
l’/2 stângen de lemne pentru încăldirea 
salei de învățământ, să-i plătim lui 15 fi. 
și va încăldi el șcdla; 10 fi. pentru cără- 
ițirea ședlai să-ii dăm lui, că o va curăți

el cu servitorul etc. — tote le-am făcut, 
precum i-a fost dorința. In 1898 cu oca
siunea plătirei primului quinquenal, în loc 
de 50 fi. i-ain dat în mână un venit anual 
de 200 — 250 fi., putând să fericim cu acest 
salar pe un alt muritor; pentru lărgirea 
grădinei învățătoresci i-am dat din îndem
nul meu jpropriu, peste voia poporului, o 
parte din grădina mea parochială, prin ce 
m’am scurtat pe mine însu-mi în venitul 
preoțesc, nesilit de nimeni, i-am prestat 
tdte favorurile posibile în purtarea eco
nomiei și în a-și îndeplini afacerile pri
vate, nici-odată nu i-am pus nici cea mai 
mică pedecă etc.... și totuși și el e între 
cei subscriși. Astfel sunt faptele conducă
torilor și astfel ținuta d-lor malcontenți.

* * *
Și acuma să vă întreb, d-lor 21 învă

țători, și să vă rog, ca să puneți mâna pe 
inimă și să răspundeți cu sinceritate băr-7 
bătăscă: Așa e, că ați pășit pe un teren 
de luptă nedemn de numele de învățător? 
Așa e, că ați întrebuințat în acestă luptă 
arme necinstite; armele neadevărului? Așa 
e, că ați fost întrebuințați unelte orbe în 
mânile cutărui inimic al nostru, a cărui in- 
tențiune e a sămăna discordie între frați, 
a vă desbina de cătră biserică și neam, 
in fine a vă face anarchiști? Să sciți însă, 
atât d-vostră domnilor, cât și cel seu cei 
ce v’au sedus, că școla confesională română 
va trăi și înflori.... chiar și fără d-vdstră; 
— să sciți, că singuraticii individă Sunt 
muritori și peritori din lume, der institu
țiile cu basă solidă, cum sunt și școlile 
nostre ridicate pe un fundament resistent 
tuturor atacurilor, — pe doctrinele biseri- 
cei, — cimentate cu munca, sudorile și la- 
crămile strămoșilor și fiilor unui neam cu 
trecut falnic — vor sta sus și neclintite. — 
Gravați în inimele d-vostră cuvintele în
țelepte ale unui mare psicholog: „Două 
puteri guvernăză natura omenescă: una-ți 
dă imbold, și acesta e iubirea de sine, cea
laltă, ce te reține, e mintea; — cea din- 
tâiu să nu o numesc! rea, și numai în sine, 
nici cealaltă bună, ci unde aceste două, 
împreună opereză, acolo binele prospereză44.1 
Observați deci și d-vdstră acest principiu, 
barem în viitor; decă din incidentul acesta 
făimos ați lăsat la o parte una dintre 
acele doue puteri: mintea.

Decă voiți, oa să reparați, ceea-ce 
ați păcătuit și ce vă este de datorință a 
face, luați în folosință și mintea. Aduce- 
ți-vă aminte, că a greși e lucru omenesc, 
a te corege e îngeresc. Deci, decă din 
convingere ați subscris faimosul articol, 
bine-voiți a păși ca bărbați și bărbătesce 
înaintea opiniunei publice românescl și să 
dovediți cu cașuri concrete, cu fapte — 
decă sunt — afirmările date cu mare em- 
fasă în „Szilâgy"; er decă seduși ați fost, 
simțul moral-natural trebue să vă impună, 
ca să retrageți acusele infame și să cereți 
scuse pentru ofensarea celor nevinovați1 

Măgureanul.SC1RILE D1LE1.
— 23 Octomvrie v.

Casina română din Clușifi, care 
fusese teatrul atâtor conflicte urîte între 
frați, a întrat erăși în atmosfera ei natu-., 
rală. După cum suntem informați, advo
catul Indre a eșit din casină, și în schimb 
au întrat acolo elemente nouă și vigurdse 
ca d-1 protopop Dr. Dăianu, cari a fost 
ales în comitet, opoi Dr. J'rdrtCM și alții. 
Se speră, că inteligența română din Clu- 
șiu, părăsind certele odidse, care a pro
dus atâtea desastre se va grupa din 
nou spre a lucra în armonie durabilă și 
intensivă pe terenul cultural și social. 
Nici odată n’a fost necesitate mai mare 
de armonie între Români, ca acuma.

Societatea de lectură a elevilor 
șcdlei comerciale sup. gr. or. rom. din 
Brașov s’a constituit pe anul acesta școlar 
precum urmeză: A) Comitetul: Președinte : 
D-1 profesor loan Pricu; vice-președinte: 
George Talescu cl. 111 corn.; secretar: Va- 
silie Ciocoi cl. III corn.; vice-secretar: 
Titu Greceanu cl. II com.; cassar: Const. 

Călțiun cl. III corn.; controlor: Nicolae 
Plotogea cl. II corn.; bibliotecar: Grigorie 
Popescu cl. II com.; vice-bibliotecar: loan 
Grideanu; econom: George Ciunga cl. I 
com. B) Comisia litirară: Emanuel Stoica, 
Vasilie Bertian, Traian Orghidan, toți 
din cl. III com. ; Ioan Maftei, Octavian 
Prună din cl. II com. și Petru Manole sen. 
cl. I corn.

0 conferență asupra lui Ioan Bră- 
tianu. Duminecă s’a ținut la Călărași, 
conferență anunțată de d-1 D. Teleor asu
pra vieții lui loan Brătianu, cu ocasiunea 
desvălirei bustului marelui Român. Un 
public forte numeros și distins a asistat 
la acestă conferență, care a fost ținută în 
palatul administrativ al județului, unde a 
fost așe<Jat bustul. Conferențiarul a fost 
viu și călduros aplaudat, în tot cursul 
conferenței sale, care a avut un strălucit 
succes. Ca resultat material, conferență a 
produs 1797 lei, din cari 900 lei au fost 
cheltuiți cu bustul, er restul de 897 lei 
vor fi împărțițî săracilor din Călărași.

De ale armatei române. In urma 
numirei A. S. R. principelui Ferdinand 
ca inspector general al cavaleriei în 
locul domnului general al cavaleriei 
S. Băicoianu, s’a făcut următdrea miș
care în armată: D-1 general Tătărescu 
comandantul diviziei II de infanterie, a 
fost numit comandant al diviziei IV-a în 
locul principelui moștenitor; d-1 general 
Gigîrtu, comandantul diviziei I de infan
terie, a fost trecut la divizia II cu reșe
dința în Craiova. înaintările la gradul de 
general se vor face pe diua de 28 Noem- 
vrie viitor.

Din Macedonia. Raporte consulare 
și private confirmă soirea după care sand- 
jacul Serres a fost evacuat de bandele 
revoluționare, și că locuitorii satelor bul
găresc! continuă a da pe mâna Turcilor 
tote armele și munițiunile. Detașamente 
din trupele de jandarmerie au fost trimise 
în satele bănuite că ar pute da ajutor 
bandelor bulgăresc!.

„Protopop român la înmormân
tarea unei calvine14. Sub titlul acesta 
am publicat într’unul din numerii trecuți 
o notiță, ce ni-s’a trimis, privitor la par
ticiparea d-lui protopop Sabin Coroianu la 
înmormântarea unei calvine. Trei dintre 
dăbăcani (Ioan Mesesian, Simion Persia și 
Vasilie Morari») ne trimit o întâmpinare 
la cele publicate despre rolul ce l’a jucat d-1 
protopop Coroian la înmormântarea din ces- 
tiune. Dânșii constată, că d-1 S. Coroian 
„n’a fost în Lona, n’a fost îmbrăcat în 
haine bisericesc!, ci numai în civil negru 
a venit pănă la grdpă în Dăbâca“,și fiind 
rugat din partea familiei (reposatei) a dis 
câte-va cuvinte de introducere unguresc!, 
apoi a luat rămas bun românesce în nu
mele reposatei de la poporeni, căci 52 de 
ani a petrecut reposata ca preotăsă și 
protopopesă calvină în comuna Dăbâca 
făcând fapte bune cu locuitorii români 
din comună. Mai spun muniții d-ni, că 
protopopul Coroian are merite pentru co
muna bisericdscă unde păsloresce acum 
de 17 ani; cinci ani a luptat, ca să nu se 
înființeze școlă de stat în comună ; când 
cu introducerea noului fișpan, a apărat în 
limba română drepturile limbei materne ; 
corteșiri la alegeri de deputațî n’a făcut 
nici odată, Jdin care causă nici ajutor de 

;stat. n’a căpătat...

Annnț. Administrația revistei „Lu
ceafărul14 aduce la cunoscința abonaților 

■săi, că din causa îngrămădirii lucrului în 
tipografia „Pop. Român44, revista va apăre 
de astă-dată în număr duplu la 15 No- 
vembrie a. c.

Concert. Musica orășenescă va con
certa Duminecă în salonul hotelului „Eu
ropa14. Incepntul la 8 ore sera. Intrarea 
30 cr.

5. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari 
sufer de nemistuire, lipsă de apetit, seu stomacu
lui le funcționezi regulat, pot conta Ja vindecare si
gură în scurr. timp prin folosirea cunoscutelor 
prafuri seidlitz ale lui Moli. Prețul unei cutii 2 cor 
Se trimite (jilnic prin, postă cu rambursă, de far 
macistul Moli, liferantul curții din Viena Tuchlau- 
ben 9. In farmaciile din provincia să se ceră pre
paratul A. Moli, provădut cu marca de contra
venția și subscriere.

Din Maramureș.
De pe Mara, Oct. 1902.

Onorate domnule Redactor! Cu deo
sebit interes am cetit în numerii 224 și 
225 ai prețuitului diar „Gazeta Transilva
niei" articolul cu titlul „Asociațiunea'pen- 
tru cultura poporului român din Maramu
reș". Speram însă, că la fine autorul va 
pleda pentru înființarea unui despărțământ 
al „Asociațiunei pentru literatura română 
și cultura poporului român44. Și mare-mi fh 
mirarea, când vătjluiă, că articolul se7 ter
mină cu conclusiunea, că nu suntem în 
stare a susține un despărțământ al „Aso
ciațiunei".

Maramureșul seu Marmația, care se 
întinde ,,pân’ la Tisa44, acest ținut situat 
în laturea cea mai estremă a românismu
lui, nu pdte înființa nici cu încordarea 
puterilor, și nu simte necesitatea înfiin- 
țărei unui modest despărțământ de o așa 
mare însemnătate culturală?

Românul maramureșan din străbuni 
fiind nobil, e mărinimos și iubitor de cul
tură ; der par’ că e făcătură, că noi Ro
mânii unde avem inteligință, n’avem po
por așa zelos; unde avem popor, n’avem 
inteligință. Inteligință ndstră maramure- 
șană, cu puțină escepțiune, numai spre 
cultura românescă nu e aplecată, de altă 
parte nicăiri nu e atâta sete de carte ro- 
mânâscă, ca în poporul de rend din Mara
mureș. Etă der mănosul teren, ce s’ar des
chide prin înființarea unui despărțământ 
al „Asociațiunei41 generale.

Cu greu ar pute servi de motiv ade
vărat scusa, că poporul de aici e situat 
între locuri rauntdse și nefructifere, căci 
dor tot într’aceste locuri au fost și atunci 
când a jertfit pentru înființarea preparan
diei și în urmă a convictului, și nu s’a 
retras.

In timpul de față, deși nu e în așa 
bună stare materială, totuși nu pot crede, 
că s’ar retrage și că nu ar pute înființa 
un despărțământ.

Cred, că nu neputința, nu jertfa cu 
susținerea convictului e causa nemființă- 
rei, ci alte cause sunt, cari stau piedecă 
în calea realisării unei vechi dorințe: în
ființarea unui despărțământ al „Asociațiu
nei44. Nu suntem ore prea mult influințațî 
de mediul în care trăim? Nu cumva con
descendența față cu elementele heterogene 
sunt causa? Decă s’ar face barem încer
care ! De ce să nu facem, căci nu pote fi 
aici vorba de a atinge susceptibilitățile 
nimănui, nici ale străinilor în ale căror 
cercuri trăim și a căror prietinie mulți 
dintre noi o pun mai pe sus de interesele 
nostre cele mai vitale.

Nu trebue să ne scusăm cu nepu
tința mai nainte de a face încercare, căci 
în acest ținut espus, înființarea unui ast
fel de despărțământ e o datorință, dela 
care e esclusă ori ce scusă.

Rog, la urmă, pe cei competent, să 
aprecieze cu seriositate situațiunea și să 
chibzuescă asupra modalităților prin cari 
și noi Maramureșenii ne-am pută ridica 
la nivelul altor frați ai noștri în nisuin- 
țele spre cultivare și înaintare. Numai și 
numai de aceste considerațiuni am fost 
condus, când am luat condeiul spre a face 
aceste modeste reflexiuni, ce mi-Iea su
gerat articolul publicat în tote diarele 
nostre de stimatul d-n vicar al Maramu
reșului. Măranul.ULTIME SC1RI.

Sofia, 6 Noemvrie Generalul 
Zoncev, șeful insurgenților macedo
neni a fost ușor rănit lângă Bistriță. 
Primele ajutbre medicale i-s’au dat 
în Dubnița.

Londra, 6 Noămvrie. La alege
rea de deputațî în statele unite a- 
mericane au câștigat democrații un 
număr însemnat de mandate. Majo
ritatea însă a rămas tot în mânile 
republicanilor.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
diu Kratov,

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

,. 6 lângă portul postai arătat, încă 23 bani pentru 
ecomandație.)

Scrieri școlare.
Recompensele și pedepsele în școla 

poporală, studiu pedagogic de d. Dariu, cu 
un adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
băni, să pote procura dela Tipografia A. 
Mpreșianu, precum și dela autor și n di 
librarii.

Cântul în șcfila poporală de Mi*  
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
dei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
oosta 66 b.)

Manvcd catechetic pentru primii ani 
șoolasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Hasth'f 
Rația, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica limbez române, pen
tru șoolele inferidre, prelucrată după siste. 
mul fonetismului modern, de loan Papiu- 
Pârtea I. Etimologia. Edițmnea II. Prețul 
50 bani.

„învățătură creștinescă“ său Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cat 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului di 'dinioră al Gh-rlei, loan 
Alexi. Noua ecuv.^je a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă cor. 1.60 (cu posta cor. 1.80).

„Carte de cântece pentru tinerimea 
școlară adunate și aranjate de xoan Larii.“. 
A apărut numai acum și conține : hore, mar
curi școlastice și eroice, elegii, imnuri, 
șântece religiose și alte multe soiuri alese 
din cele maifrumoseși decei mai vestiți po
eți ai noștri. Costă 50 b. (plus 10 b. p.)

îndreptar teoretic și practic pentru 
învățământul intuitiv în folosul elevilor pre- 
ga^andiall, a învățătorilor și a altor omeni 
pe șoolă de V. Gr. fiotgovan prof, de p-da- 
dogie. Edițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani 
(+ 10 b. p.)

Oral general pentru șcdla română 
cu 6 clase si cu un singur învățător de 
Georgiu Magyar. Prețul 80 b. (-f- 10 b. p.)

ScriptolOflia, seu modul de a nvăța 
c-’i'ul scriind. Indreptariu pentru învăță
tori la tractarea Abecedarului de Basilic 
Le'ri prof, preparândial pens. Prețul < or, 2 
(4- 10 b- p-)

Curs practic de limba maghiară pentru 
șco'ele popor, rom. întocmit pe basi nou 
lui plan mimsterial de învăț, de loan D.riu 
cu concursul mai muhor bărb ți de șcdlă 
Partea I. pentru anul I-'U și al Il.-lea de 
scolă. Prețul 32 bani ’(-j- 10 b. p.)

Aritmet că pentru șcdlele poporale de 
F. E. Lutrz. Ti a însă de un învățăt t după 
a 9 ediție germană. Anul I și II. de școlă. 
Numeni 110, —10—20 și 20—1(0. Prețul 
40 b. plus 5 b. porto.

Cursul la bursa din Viena,
Din 5 Novembre n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0......................120.40
Renta de corone ung. 4% • • • 97.65
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/o • 90.15 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2%. 97.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 202 —■ 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 157.—
Impr. ung. cu premii......................100.10
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.85 
Renta de argint ausțr......................... 120.55
Renta de hârtie austr......................... 100.25
Renta de aur austr................................91.45
LosurI din 1860.................................. 150 —
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.60
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 711.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 673.—
Napoleondorî.................................. 19 07
Mărci imperiale germane .... 116-90
London vista.................................. 239.10
Paris vista....................................... 95.27'/2
Rente austr. 4% de corone . . 95.15
Note italiene ..................................—.

Cursul pieței Brașov.
Din 6 Novembre n. 1902.

Bancnot rom. Cump.
Argint român. „
Napoleond’orl. „
Galbeni „
Ruble RusescI „
Mărci germane „
Lire turcesc!
Scris fonc.Albina 5%

18.90 Vând. 18.94
18.80 n 18.88

- 19.04 71 19.07
11.20 îi 10.30

2.54 îi —.—
117.25 n —.—
21.40 n 21.50
101. n 102.-

zi
j In piața Prundului nr. 5, colț|

este un Bocal de

j Boltă, de închiriat. I
Tot în aceaș casă, constătătb- | 

re din 3 boite, 5 odăi, 2 bucătă
rii, grajd, grădină, vis-a-vis de 
biserica 8. Nicolae. Posiție forte 
frumosă in fața sorelui.

Precum și un loc de zidit. ;; 
u nr top 10765, 10766, în drumul ■;

Găr&i vis-â-vis de Magazinele j 
0 „Albinei*4 în mărime de 3400 1
,, metri i
d Ambele aceste imobile sunt | 
d de wendare a
ii Doritorii se pot adresa la pro- ț 
ii prietar în Pioța Prundului nr 5. |
II 1 5.(731) |

iX ale lui
toujaewi, aJeeă (iăeare eutiă este eu miarra <S<r
upernrr a Hui A. -VăoSII și eu mubtierierea «a.

Prm ef-icnii ce lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor n ai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bile femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.- 

Falsificatule se vor umtAn a '•aie inSecâti» escă.

2 FraMbrarwfeem și sare a lui ifciL
C? Vomiți hilil nnmoi decă fiecare sticlă este c rovădut-ă cu marca de scutire și cu
X VunidUlIU liUlild!, plumbul lui A.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de-
X osebire prin tras (frotati alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări do răcelă.

Prețul unei sticle originale plumbate, Coroi e 1.00.

Săpun de copii a lui Moli,.
Cel mai fin săoun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pebd, cu deosebire peurm opii și adulț.l, Prețul unei bucăți Cor, —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Pie-care bucată de săpun, pentru copii este provejlută cu marca 
de apărare A. Moli.

1

Trimiterea jsrineîpală pitu 1
A Furmacislull A. tlSOILIL. i
o c. și r, toisur ai carpi imperiale Vieiia, Muim 9 <
PJ Comande din provinciă se efectuezi țJilnlc prin rambursă poștală. 1

La deposite si se ceră anumit prreparw.elt. g'oveipite .sciditura »•/ wwea ■ 
M de apSrare a lui A. MOLL.
X Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. lekellus, Victor Roth, Eugen Neustădter ,

și engros la 0. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler

„Gazeta TransilvanieiM numărul cu ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nit*.  I. Ciurcu și la Lremias Nepoții.

Sz. 11024-1902.
tlkv.

Ârveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint telekkonyvi hatosâg kOzhirră teszi, 

hogy a „Furnica44 tak.-pânztâr vbgrehajtatbnak Lupea Juon szerâtai la- 
kos vegrehajtâst szenvedb elleui 140 kor. — fii. tbkekOveteles es jarule- 
kai irânti vâgrehajtâsi ugybben a brassoi kir. tdrv.-szek (a togarasi kir. 
jărâabirosâg) terilletân lev6. a szerâtai 45 sz. tljkvi 92, 93 hrsz epuletes
ingatlanra < ‘geszben 402 korona, a 688 hrsz. egâsz ingatlanra 20 kor.

701 hrsz. egbsz inigatlanra 78 kor 3115 n îî 77 68 „
784 r n îî 106 11 3136 n .• îî 93 „
914 n n ii 150 îî 3303| w Jt <î 128 r

1096 îî îî 116 57 4043 | n îî 71 71
1669 n n n 194 11 3731 n 11 n 46 „
3095 n n î* 24 îî 6388 ii 71 ' 77 68 „
koronăban ezennel megâllapitott kikiâl t âsi ârban az ârverest elrendelte,
es bogy a fennebb megjelolc ingatlanok az 1902 evi Hoveiuber ho 29-ik 
napjân delelott 9 orakor Szerăta kozseg hâzânll megtartando nyilvâuos 
ârvurâsen a megâllapitott kikiâltăsi âron aloi is eladatni fog.

Ărverezni szăndekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak U1"1',-at 
kbszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolya n nai 
szâmitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsăgugv ni- 
niszteri rendelet 8. §-âban, kijelblt 6vad6kk6pes ertekpapirbau a kikiii- 
dbrt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-a ertelm-ibei a- 
bănatpenznek a birbsâgnăl elâleges elh.elyezeser61 kiâllitott sz bălyszeni 
elismervenyt âtszolgăltatni.

Fogarasi, 1902 evi augusztus ho 18-ik napjân.
A kir. jărâsbirosâg, mint tlknyvi hatosăg.

Schupiter,
730.1 — 1 kir. albiro.

j£,| Devisa: Dever mare, câștig1 pirtin.

■
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PP 4 VFI ciwmm® V HiIlA civil sâ sa iii tar.
Am onorea a aducs la cunoscința On. public, că ate

lierul meu de

Croitorie ie uniforme și haine civile, 
ce-’l avem sub Bucum Nr. 15 B’asau imitat dela 30 Sep
temvrie 1902 în Strada HKicBiaeB-Weiss Mr.

Atrag atenția p. t. Domni, cari servesc anul de vo
luntar că la mine se pot căpăta cu S24 corone urmă- 
torele obiecte de uniformă:

I manta, 1 tunică, 1 pantalon, fi hluaă, 1 baionetă 
elegantă cu curca după plac, fi pîirecliiă mănuși, 1 cravată.

Tote aceste haine se confecționeză din stofe fine după mă
sura .și regulament. Tot-deuna sunt provedut CU stofe englezescl.

Rugând pe On. public de binevoitorul sâu concurs, subsemnez 
cu totâ stima

fi*.  PAVE fi.-(6-12.)

In urma unei cărți poștale, merg în persona a lua mecură.

irit-rrrrrrirrrTniTrr i.tttii...

ABONAMENTE

Pentru România și străinătate: 
jF® aa ..... 
f©fâs® luai . .

prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:
i;a©â Hal . . 8

^.© f.®s© laa? . . lâ 
haaaa .... 24

c©?.
> J

f*  Pentru România și străinătate:
✓

\ fâs© Tusa

n a «n *7) a a

Mownente la, numerele cu data de Cuminecă:
s

■

Pentru Austro-Ungaria:

?© aa . . . . 4 
P© șâsâ Hal . â ,, 
P© Hal. . 1 ,,

Abonamentele se fac

X
S 
V

§ fs.

â „

prinmai ușor și mai repede
----- o mandate poștale, o------

Domnii caii se vor abona din nou. s6 binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Adammstrațiimea

GAZETEI TRANSILVANIEI.

Tipgrafia A. Mureșiauu, Brașov.


