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Școlele nostre.
ii.

(S) Am vorbit în articolul premer
gător de căușele relelor, ce se ivesc 
pe terenul învățământului nostru po
poral, cause ce rod la rădăcina lui.

Acjl vom încerca a cerceta, cari 
anume pot fi aceste cause.

După părerea năstră căușele 
neajunsurilor sunt:

a) Lipsa organisatiei, a normelor 
bisericesc! școlare — mai ales la 
greco-uuiti — prin car! să fie seu 
tiți cei buni de orî-ee volnicie, vină 
ea de sus, său de jos de la popor, 
cei nepăsător! să fie constrînșî la 
împlinirea datorintelor lor, er aceia 
cărora le place a umbla pe căi 
strîmbe, să fie siliți a umbla pe ca
lea cea dreptă

Cu circulare compuse în timpul 
mai nou, în cele mai multe cașuri 
de ămeni, can n’au nici o ideie de 
necazurile preoților și învățătorilor 
dela sate, nu se mai pote guverna 
biserica și învățământul în mod 
dorit și pretins de timpul în care 
trăim.

Stările biserieesci-școlare strigă 
după o organisație sănătosă, în care 
— în ce privesce pe gr. unit! — să 
i-se dea teren cuvenit de activitate 
și influintă și inteligentei mirene. 
Decă romano-catolicii, cei atât de 
puternici în număr, avere și inteli
gență, reclamă cu voce tare auto
nomia, ca să se potă apăra și să 
potă înainta după dorință, cum să 
nu dorescă autonomia Românii gr. 
uniți, cari de atâta timp însetoșeză 
după ea!

If) Lipsa de conducere și de 
inspectare a șcălelor nostre prin 
omeni de specialitate.

Biserica dă preotului și proto
popului pre destul lucru; nu se pote 
aștepta dela ei, ca fără plată și peste 
putință să visiteze și dirigeze șco
lele, așa cum o pretinde acesta învă
țământul poporal.

c) Plățile cele de tot slabe ale 
învățătorilor și modul și mai slab 
cum se adună și se dau în mâna 
învățătorilor.

Un servitor de cancelarie, care 
n’are altă cualificațiune și învățătură 
decât că a fost caporal în armată, 
este mai bine plătit, decât cei mai 
mai mulți învățători poporali confe
sionali, și are serviciu fără asemănare 
mai ușor.

d) Nu se dă, pe lângă plată, și 
cinstea cuvenită învățătorilor noștri 
In loc se-1 ridicăm pe învățător în 
ochii lui proprii, îl umilim și apăsărn, 
facem un soifi de domestic din el. 
învățătorii cei harnici și conscii de 
chiemarea și demnitatea lor, nu sunt 
plăcuți, de aceea ei se și împuțineză 
mereu și locul lor îl ocupă azbu- 
chiorii cei mai obscuri, cari apoi 
numai rugăciunile le pot preda în 
școlă.

<e) formarea învățătorilor noștri, 
adecă preparandiile nostre, încă lasă 
mult de dorit. Elevii duc cu sine în 
aceste Institute prea puțină pregă
tire și ies din ele cu prea puțină 
cualificațiune. Causa este lipsa mij- 
locelor trebuinciose pentru a plăti 
bine puterile didactice și a prevede 
întocmai cu cele trebuinciose pe 
elevi.

f) Modul, cum se eserceză la 
noi disciplina față de învățători.

Decă învățătorul, soția seu co
piii lui n’au nefericirea de a veni 
în conflict cu preotul, protopopul și 
cu ai lor seu cu cutare gura-satului 
dintre poporenl, său e chiar des
tul de isteț a-se îmbuni cu totă lu
mea, pbte face cu ’școla ce va vre, 
că nimeni nu-i cpce un cuvânt rău; 
dăr de se va împiedeca de cutare 
dintre aceia, fie și în lucrurile cele 
mai private și îndepărtate de școlă 
și de scopul ei, atunci vai de ca
pul lui. Tote vorbele și faptele co
mise in cțcci de ani, cari nu i-s’au 
imputat și reprobat păn’aci nici c’un 
cuvânt, de-odată i-se prefac în pă

cate grele și cea dintâifi pedepsă, 
care îl ajunge, este, că îl scot din 
sat și-l lipsesc de post. De pedepse 
treptate și de rigore drăptă în apli
carea disciplinei, prin cari se se 
taie calea înveninării lucrurilor, și 
perderei omului și familiei lui, nici 
vorbă nu e.

Apoi de se face ici-colo — 
de regulă sub presiunea legei seu 
a împrejurărilor — câte ceva pen
tru îmbunătățirea stării materiale 
a învățătorului, cugetăm că Dumnezeu 
scie ce jertfe și binefaceri am adus 
învățâtorimei și așteptăm dela ea 
nu sciu ce mulțămită și căciu- 
liil, uitând cu totul, că, dăcă facem 
ceva pentru bisericile și șcdlele 
nostre, pentru noi facem, și că nu 
preoții și învățătorii au trebuință de 
noi, ci noi de ei, decă vrem să avem 
biserici și școle bune, popor moral 
și deștept.

Tote aceste fac. ca: „țwem dii 
odere, paedagogum fecere“ și că cine 
pbte, nu merge la dăscălie ; er cine 
a căcjut în ea, se încercă se scape 
de ea.

învățătorii cei calificați și dintre 
aceștia cei conscii de chemarea lor 
și consciențioșl, devin din ce în ce 
mai rari. Locul lor îl ocupă omeni 
fără cualificațiune și chiemare, cari 
perd vremea în școlă, ca să-și câș
tige ceva. Aceștia nu se prind cu 
popa, protopopul și cu sfetnicii sa
tului. Nu pun pe părinți la pedepse 
pentru absențele copiilor. Sunt buni, 
ascultători, nu fac rău nimănui, de
cât școlei și învețămentului poporal.

Pe astă cale în 50 de ani ajun
gem fără de șcble confesionale și 
naționale. Politica de acjî, dușmană 
desvoltării nostre naționale, nu tre- 
bue să facă nimic, ci să ne lase nu
mai pe noi a face, mai corect a nu 
'face.

Videant consules!

„Gotterhalte". Bartha Miklos scrie 
în „Magyarorszâgu de la 9 Noemvrie, des
pre imnul „Gotterhalte". Etă ce <jice, între 
altele :

„Ce vreu cu acest „Gott erhalte44 ? 
Nouă nu ne trebue. Pe noi ne supără. 
Ne mână sângele’n obraz. Ni-se reamintesc 
furcile. Ne scote din mormânt pe Haynau, 
mișelul, și pe Felix Schwarzenberg cel cu 
mâni sângerdse. La ce bun să ni-se invoce 
mereu epoca când' națiunea și casa dom- 
nitdre pline de ură se priveau cu ochi de 
lup. Au uitat doră, că atunci când a ve
nit rândul la frângerea pânei, națiunea a 
rămas de-asupra? Nu-și mai aduc aminte 
de ascuțișul săbiei Ungariei? Au uitat, că 
plângând a trebuit să alerge după ajutor 
muscălesc ? Văl am pus asupra trecutului. 
Inse reciproc. De ce ridică mereu acel 
vel? Chiar și la serbarea Matia! Cura con
cordă „Gott erhalte“ cu regele Matia? Căci 
Matia a scos afară din Viena pe împă
ratul14.

Baronul Desideriu Banfîy asupra 
protestantismului.

In calitatea sa de prim-curator al 
districtului bisericesc reformat din Tran
silvania, baronul Des. Banffy a rostit Sâm
băta trecută în Clușiu, cu ocasiunea des- 
chiderei adunării generale a acestui dis
trict un discurs, care a provocat sensație. 
Etă mersul ideilor desvoltate de Banffy, 
cari sunt simptomatice în ceea-ce privesce 
disposiția spiritelor în tabăra Maghiarilor 
de religiunea reformată:

Cu îngrijire vedem eșind la lumină 
din speluncile aprope uitate, umbrele ame- 
nințătdre ale unui trecut întunecos. Sim
țim, că trebue se facem ceva și totuși 
stăm neorientați; pentru-că noi cari tot- 
deuna am fost protagoniștii liberalismului 
național patriotic în acesta patrie, cari am 
crescut în atmosfera acelora, cari au pro
povăduit binecuvântările toleranței (?) re
ligiose și confesionale, nu puteam crede, 
că va veni un timp, ca se fim siliți a ne 
îngriji de credința năstră, de liberul eser- 
cițiu al aceleia, de egalitatea și drepturile 
religiunei ndstre asigurate în legi străvechi 
și în §-ul 2 al art. XX de lege din 1848.

Trebue să-mi ridic deci cuvântul as- 
tădi de aici, din scaunul presidial, ca pu-
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Aemilius Zola.*)

*) In Roma apare deja în al V-lea an re
vista latinescă „V o x U r b 1 s“ în editura cava
lerului iubitor al classicism ului Aristide L e o n o r i 
(Via Alessandrina 87). Revista apare de 2 ori pe 
lună, er abonamentul pentru Austria este 15 cor. 
Jn numSrul XXI Kal. Nov. vedem publicat arti
colul de mai sus. asupra lui Emil Zola, pe care 
îl dăm aici in traducere.

De I. Antonelli.

Odată cu ivirea secolului XIX a vă- 
dut lumina dilei și poetul Victor Hugo 
(n. 26 Febr. 1802 — Tr.) Pe la mijlocul 
aceluiași secol s’a născut Emil Zola (2 
Aprilie 1840.—Tr.) Nu facem comparație 
între acești doi scriitori, căci nici nu se 
pot compara doi bărbați cu desevîrșire 
deosebiți în ceea-ce privesce mărimea ge
niului, liberalitatea sufletului, darurile mu- 
selor și puterea învăpăiată a minții. Pri
mul mare Frances, care între multe alte 
greșeli, deși era de-o îngâmfare rară, a 
fost, pentru contimporani și posteritate 

de-opotrivă, 6re-cum vestitoiul și poetul 
unei none libertăți,—a strălucit în lumina 
poesiei; al doilea s’a declarat a fi sacer- 
dotele verității, der a atins cu manile cele 
mai prihănite o fecioră din cele mai cu
rate. Ce fecioră? Ce veritate a fost aceea, 
la altarul căreia s’a închinatei? Adevărul 
la el a fost identic cu pofta și licența; 
a zugrăvit, ce e drept, forte fidel, cu mult 
talent, cu vorbe elocuente, tot ce a fost 
mai rău și mai murdar în societatea ome- 
nescă. Tot ce putredesce în fărădelegi și 
corupțiune, tot ce sufletul se îngrozesce 
a privi seu audi, el aduna cu cea mai mare 
sîrguință și povestia. De aici a resultat, 
că tătă societatea coruptă, nu numai cea 
francesă, der totă mulțimea vițidsă de 
bărbați și muieri din tcîte țerile, alerga cu 
plăcere se sorbă cărțile lui. Dintre aceș
tia s’au ales și adunat primele cete de ce
titori, așa că o cohortă compusă din tot 
ce e mai stricat, i a proclamat primele lui 
triumfuri și i-a acordat cununa de lauri.

Cine a fost acel om, care a dobîndit 
între contimporanii săi o glorie atât de 
mare? S’a născut în Paris din părinți să
raci: după-ce și-a terminat studiile, mult 

a ostenit, câștigându-și pânea de tote di- 
lele. Insă d’abia își câștigase atâta, ca să 
potă trăi liniștit, s’a simțit îndemnat la 
lucru prin un talent nu de tdte dilele. 
Atunci a luat în mână condeiul acela 
nefast, cu care prin muncă neobosită și 
rodnică, aprope în fie-care an producea cu 
o artă uimităre atâția monștri îngrozitori, 
spre mirarea cetățenilor, spre scandalisa- 
rea celor buni și spre peirea multora.

Primele lui cărți purtau titluri încă pu
țin cunoscute: Contes ă Ninon, Confession 
de Claude-, curând după aceea însă scriind 
un roman mai mare, al cărui titlu era Asso- 
moir, fără veste se înălța pe aripele re- 
numelui. O carte detestabilă, grozavă, 
obscenă, nu se pote mai ticăldsă, și acesta 
cu atât mai vîrtos, cu cât scriitorul avea 
o mare putere a fantasiei și un stil su
gestiv, așa că lucrurile în adevăr vădute 
seu aurite, seu inventate, ca: fărădelegi, 
crime, turpitudini, cetitorul le contempla 
nu numai cetindu-le, der așa dicend pri- 
vindu-le, și se îngrozea de ele. Prin des
crierea vițiilor și mai ales a fărădelegilor 
fură captivate sufletele cetățenilor, au
torul își făcuse clientelă, așa că a inter- 

prins pe urmă a descrie istoria unei fa
milii numite Bougons Macquart în mai 
multe romane: La fortune des Rougons, 
La conquete des Plassans, La curee, Le 
ventre de Paris etc., continuând cu seria 
pănă la numărul două-deci, dintre cari 
cele din urmă purtau numirea La Debacle 
și Le docteur Pascal. Și-a luat așa-der 
sarcina de1 a descrie vieța plină de fără
delegi a atâtor bărbați și muieri, cari co- 
borînd din nisce străbuni stricați, se tă- 
văliau împinși de fatalitate în tdte noroiu- 
rile corupțiunei. Romanul acesta familiar 
se petrece în epoca imperiului reînoit al 
Napoleonidilor și se desfășoră în decursul 
mai multor ani, sub Napoleon III, pănă 
la desastrul cel mare al Francesilor de la 
1870, când s’a ruinat imperiul. In aceste 
romane, maniera lui nouă de a scrie, a 
raportat triumful și a: fost numită „natu- 
ralismu de cătră toți desmățații, cari în 
unanimitate declarară pe Zola de șeful a- 
cestei șcdle. Cu tdte acestea înălțarea 
acesta, Zola n’a putut-o obține fără o 
permanentă împotrivire : căci se sculaseră 
contra lui nu numai rivalii gloriei literare, 
ci mai ales toți scriitorii cinstiți și toți 
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nând la o parte divergențele, să ne dăm 
silința cu un suflet și cu o inimă, ca să 
nu ne ia cu sine curentul. Era un timp, 
mai ales când ocupam loc în postul acela 
politic atât de espus, când credeam, că 
nu e corect, se fac declarații la adunări 
parțiale de ale unei confesiuni, cari ar 
pute fi interpretate ca având tendințe po
litice ; der atunci încă nu erau timpurile 
atât de seriose.

Ore noi protestanții să nu privim cu- 
îngrijire în viitor, decă la congresul cato
lic, se proclamă fără contrafacere recato- 
lisarea Ungariei? Nu este acdsta o pro
vocare a umbrelor amenințătdre ale trecu
tului întunecos? Ore nu s’a violat egali
tatea și reciprocitatea, aici în Clușiu, acuma 
de curând, când prelatul bisericei cato
lice a refusat să participe la sfințirea ste- 
gului, care portă numele fericitei nostre 
regine, alăturea cu servitorii bisericelor ne- 
catolice? Er noi am fost destul de slabi, 
a tolera acesta și a lașa să rămână tot el 
biruitor, căci a reușit se săvârșescă sfinți- 
țirea înainte și singur, cu escluderea preo
ților, ba chiar a episcopilor celorlalte bi
serici, ne rămânând pentru noi, decât nisce 
formalități săvârșite în presența Archidu- 
celui, er membrii guvernului asistau fără 
să se scandaliseze și fără să se arate sur
prinși. ,

Ore putem privi liniștiți, cum ches
tiunea titlului de „Episcop al Transilva
niei11 a fost resolvată contra drepturilor 
ndstre ?

Reciprocitatea, cere ca avantagele 
de cari se bucură bisericele catolice să se 
dea și celorlalte confesiuni, sarcinile pe 
cari le portă acatolicii, se le porte și ca
tolicii, distincțiile sociale, de cari se bu
cură episcopii catolici, să fie acordate și 
episcopilor necatolici!

Trebue să se săvârșescă regularea 
raporturilor între biserică și stat, cum a 
cerut’o Deak Ferencz înainte de 30 ani.

Epoca modernă nu e permis să scie 
de eretici, cari ar trebui pedepsiți, nici 
purtători de sarcini inferiori, degradați din 
causa religiunei lor, cinuinai de cetățeni cu 
drepturi egale. Cu tote acestea și în ciuda 
art. 43 din 1895 despre liberul esercițiu 
al religiunei, vedem, că individii trecuți la 
religiunea catolică se bucură de avantage, 
sunt puși în slujbe, er cei trecuți la legea 
protestantă, mai ales, decă au fost preoți 
ori învățători sunt nedreptățiți pe față. 
Oatecheții catolici sunt plătiți din visteria 
statului, er necatolicii numai după multe 
sforțări, decă reușesc a obține pentru ea- 
techeții lor nisce sfărmături.

Am încredere, că decă vom cere res
pectarea drepturilor nostre, nu vom fi sin
guri, ci vor fi cu noi și catolicii liberali și 
patriotici. Am întreprins pașii necesari, ca 
să procedăm în înțelegere și cu evanghe
licii augustani.

Nu pot tăgădui, că funcțiunea înaltă 
politică, ce am avut-o, me stingheresce în 
a lua o posiție hotărîtă, căci doresc, ca să 
nu introducem politica în biserică și să 
nu formăm partide după confesiuni, der 
cu tote acestea trebuia să-ini ridic cuvîn- 
tul, căci a sunat ultima oră. Trebue să luăm 
posiție conscienți și hotărâți, însă cum a 
dis și Deăk. cu energia trebue împreunată 
și precauțiunea. Dreptul și legea e cu 
noi. Cu noi este Dumnedeu! Cine e contra 
ndstră?

Am speranța, ca revisuirea legilor 
ndstre va contribui la întărirea credinței 

aceia, cari trăiau în moravurile, cari măcar 
cât de puțin sunt vrednice de a purta 
nume creștinesc.

Partidului advers se asociară și acei 
bărbați iluștri, cari împodobiți cu numele 
„nemuritorilor11, fac parte din Academia 
francesă. Căci, după ce o bună parte din 
seria romanelor sale apăruse și Zola do
bândise un mare renume în totă lumea, 
el a crezut, că ar fi sosit timpul se cdră, 
ca se fie admis și el între acei „nemuri
tori11 și a candidat la un scaun la Aca
demie, der aceia considerându-1 de ne
vrednic, de repețite ori l’au respins: Zola 
însă nu s’a lăsat înfrânt și în fie-care an 
își repeta candidatura.

In realitate nici n’a fost el adevăra
tul întemeiator al școlei „naturaliste11 ; căci 
înaintea lui an fost Honore Balzac și Gus
tav Flaubert. Zola a întărit numai școla și 
a vulgarisat’o, făcându-șî discipuli, cari ur
mau calea arătată de dânsul, deși nu cu 
același succes, cum au fost: Daudet, de 
Goncourt, de Maupassant, nume de alt
minteri destul de cunoscute. Er Zola, după 
ce cu condeiul său fructifer, ajunsese la 
încheiarea seriei cu romanul numit docto- 

nostre. Avem nevoie de acesta, pentru-că 
timpurile sunt grele, grijile vieții s’au în
mulțit și de aceea avem trebuință de stă
ruință neclintită calvinescă, decă e vorba 
să nu cădem. Și nu vom căde I

0 serbare germană în Bucuresci.
Bucuresci, 10 Noemvrie n.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans.1')

Ultimele trei dile au fost pentru Ger
manii din Romania (Jile de sărbătore na
țională. Reuniunile de cântări germane 
din totă țâra s’au întâlnit, au fost represen- 
tate și multe reuniuni germane din străi
nătate, pentru ca împreună se serbeze 
jubileul de 50 de ani al societății de cân
tări de aici, ce portă numele de: „Buka- 
rester Deutsche Liedertafel11,

Societatea acesta, înființată la 1852, 
posede o casă frumosă pe strada Acade
miei, c’o sală mare și splendidă, cunoscută 
în Bucuresci sub numirea „sala Liederta
fel11. In acesta sală s’a ținut festivitatea 
academică cu ocasiunea jubileului.

Societatea are un fond însemnat destinat 
de a înlesni călătoriile cântăreților, când 
fac escursiuui comune și pentru alte tre
buințe ale ei.

Ea numără în total 13 membri ono
rari, 2 membri corespondenți, 56 membri 
activi, 31 membre active în corul de dame 
și 205 membri sprijinitori.

Devisa societății „Deutsche Lieder
tafel11 este : „Durchs Lied zur That.u. 
(Prin cântec la fapte). Ea este centrul 
tuturor sărbărilor, ce întrunesc pe Ger
manii din capitală, despre care se scrie 
în diarul festiv jubilar, că „este un centru 
cultural al germanismului în România, a 
acelui germanism ideal, care nefiind măr
ginit de nici un fel de granițe politice, 
posede în cultivarea cântecului german 
un razim puternic pentru păstrarea mora
vurilor germane și a modului de cugetare 
german11.

Serbările jubilare s’au început Vineri 
și s’au terminat astădl la amiadi. Vineri 
dimineța au sosit la Bucuresci societățile 
și delegațiunile din țeră și din străinătate.

Din Brașov au sosit 75 membrii ai 
rouniunei de cântări săsesc!. Din Râșnov 
38 cântăreți ai corului de acolo, dintre 
cvrî cei mai multi țărani. Dela Sibiiu 6 
cântăreți. Dela Cernăuți 49. Dela Hanovra 
Viena etc. In fine reuniunile germane de 
cântări din Tnrnu-Severin, Pitesc!, A?uga, 
Sinaia, Pioesci, :Brăila, Galați, Constanța 
și Rusciuc. Cu totul 16 societăți cu peste 
300 persdne. De aici din Bucuresci au 
luat parte societățile corale, „Eintracht11 
„Transilvania11 și „Vorwărts.u

Toți cântăreții purtau la butonieră 
însemnele societăților lor și a societății 
centrale prinse în pauclice cu colorile 
germane.

Ospeții sosiți cu trenul de la Predeal 
au fost primiți la gară cu mare entusiasm, 
cu cântări și musică. De la gară a mers 
cortegiul pănă la sediul societății. Pe ca
lea Victoriei multe clădiri erau pavoasate 
cu drapele austriace și germane.

In sera dintâiu, a fost în sala băilor 
Eforiei un mare „Commers de bineven- 
tare“, cu care ocasiune s’au ținut vorbiri 
și-au cântat corurile în massă. adecă cu 
concursul tuturor cântăreților. In fondul 
salei se vedeau pe scenă între ramuri de 
brad portretele regelui și reginei României 

rul Pascal, părea istovit și îmbătrânit. încă 
și mai mult a decăijut cu ultimele sale în
cercări : Lourdes, Rome, Paris. Despre 
Lourdes a scris o carte blasfemă, er des
pre Roma una copilărescă. Căci în special, 
ce privesce pe acesta din urmă, după o 
petrecere de o săptămână între zidurile 
orașului nostru, credea, că a putut pricepe 
atmosfera și spiritul Romei: de sigur o în
treprindere prea îndrăsneță!

De aceea, văcjend cum i-se întunecă 
din di în di renumele și cum se ivesce o 
nouă cetă de scriitori, mai ales din gene
rația tînără, cari scârbindu-se de atâtea 
obscenități și fărădelegi, caută a se adapa 
din isvdrele pure ale doctrinei creștine și 
ale evangheliei, s’a sforțat din nou a 
atrage atențiunea asupra sa prin faimdsa 
scrisore adresată președintelui republicei, 
în care se silia a apăra pe căpitanul 
Dreyfus despre care el susținea, că e ne
vinovat.

Prin acâsta însă nu și-a rehabilitat 
renumele și norocul, și puțin s’a mai vor
bit despre dânsul pănă în diua acea ne
fastă, când cit mare groză am audit, că a 

apoi ale împăraților Wilhelm al Germaniei 
și Fraocisc Iosif al Austro-Ungariei. Peste 
o miie persdne ședeau la mese.

La festival au luat parte și ambasa
dorul Germaniei d-1 Kiderlen-Wăchtel și 
prim-secretarul legațiunei austro-ungare 
prințul de Schbnburg. Lojile erau ocupate 
de elita d-nelor și d-relor germane din Bu
curesci și de damele invitate din socie
tatea română bucurescenă.

Serbarea se începu cu intonarea cân- 
tărei „Mahnrufu, după care au urmat trei 
toaste, cel dintâiH ținut de membru co
mitetului de recepțiune Appel pentru Ro
mânia și casa regală. Appel a dis, că Ger
manii din România au găsit aici cea mai 
mare ospitalitate și libertate de ași păstra 
limba, cultul și naționalitatea. Intre stri
găte entusiaste de „să trăiască11 și into
narea imnului regal român din partea tu
turor societăților în limba germană, s’au 
cetit telegrama de felicitare cătră M. S. 
regele Carol. Asemeni toaste s’au ridicat 
de Ziaristul Hans Kraus pentru împăratul 
Germaniei și de un membru din comitetul 
de recepție pentru împăratul Austro-Un- 
gariei.

S’au cântat ambele imnuri împără
tesei și s’au adresat cătră împărați tele
grame. In decursul toastelor damele din 
loji aruncau flori în tote părțile.

După prima bătaie de flori a vorbit 
ambasadorul german d-1 Kiderlen-Wăchtel, 
fiind ascultat de toți în picidre. Ceea ce 
legă — dise el — pe toți Germanii la un 
loc este limba germană. Și societatea 
„Liedertafel11 a păstrat limba germană în 
cea mai frumosă espresiune a ei, care este 
cântecul german. Intre altele, d-1 Kider- 
leu Wăchtel accentua, că marele suveran 
al României, care în pace și răsboiti a fost 
cu desăvîrșire național și român, menține 
totuși în casa sa limba germană.

A închinat în fine d-1 Kiderlen pen
tru societatea „Liedertafel11 din Bucuresci 
și a scusat pe colegul seu, ministrul 
Austro-Ungariei Pallavicini, care fu îm
piedecat a se înfățișa, vorbind și din 
partea lui.

Furtunose strigări de „hoch!“ au 
salutat vorbirea ambasadorului german, er 
din loji se aruncau flori și ode ocasionale 
tipărite în foi volante.

După acesta a cântat fie-care socie
tate deosebit. începutul l’a făcut reuniunea 
de cântări săsescă din Brașov cu trei 
piese.

Sâmbătă a fost festivitate academică, 
mare concert la Ateneu și serată festivă 
cu dans. Duminecă toți membrii au fost 
invitați la d-na Bragadiru-Luther la un 
„Friischoppen11 (gustare cu bere, înainte 
de masă) la Eliseu, er sera s’a dat repre- 
sentație festivă în teatrul liric.

Astădl dimineță serbările s’au termi
nat c'un „Friihschoppen“ de adio la casa 
societății.

Am amintit de diarul jubilar festiv, 
ce a fost edat cu acesta ocasiune de co
mitetul festiv. In acest diar văd, după 
primul articol, o poesie întitulată „das 
deutsche Lied" de Hermann Schroff, re
dactorul german, care dilele trecute fu 
urmărit de procurorii din Ardeal.

*Ospeții din afară au putut să se con
vingă cu acesta ocasiune despre liberta
tea aprope nemărginită, de care se bucură 
în România Germanii și toți locuitorii 

repausat subit, omorît de exhalațiunea 
oxidului de carbon....

A lăsat în urmă o avere mare, pre
țul fărădelegilor și al corupțiunei, — și a 
mai lăsat operele sale, însemnate, decă le 
considerăm după mulțimea lor și după arta 
și dibăcia, cu care au fost scrise, der decă 
le considerăm după bunătate și după vir
tutea vrednică de un bărbat, aprope fără 
nici o valdre. La întrebarea unui tată, în
suși a răspuns cu o ocasiune, să nu dea 
cărțile lui spre cetire fetelor sale: der ab- 
stragend de la fete, ore care bărbat cu 
mintea solidă le-ar pute ceti fără se înro- 
șescă? Numele lui Zola va rămâne așa- 
der înaintea posterității, ce e drept un 
nume mare, însă detestnbil și odios, pe care 
nimeni nu-l va vorbi de bine și pe care 
forte mulți îl vor plânge drept causă a 
perdării lor.*)

*) „Aemilio itaque Zolae nomen supererit 
magnum quidern, sed triste, sed ingrntnm, cui nulii 
benedicent, quod plurimi suae perditionis causam 
dolebunt.11

Trad. Delaletca.

neromâni. Vă vor pute spune despre acesta 
mai multe membrii reuniunei germane 
din Brașov, cari au luat parte la jubileul 
din Bucuresci. — v.

Atacuri neo-maghiare
contra națiunilor autochtone istorice 

ale Ungariei.
Debuturile diariștilor șoviniști de 

Ia foile maghiare sunt remarcate și co
mentate și în Austria, după cum arată un 
articol publicat sub titlul de mai sus în 
revista „ Parlamentar u, din Viena, care 
dice următorele:

Agitațiunea neo-maghiară contra ar
ticolului de lege 44 din anul 1868, (așa 
numita lege a naționalităților), care nici 
nu a fost esecutat, sub mantaua revisui- 
rei, în realitate însă cu scop de a-1 șterge, 
a început deja se amețescă și pe unii 
Maghiari. Niculae Bartha recomandă în nr. 
247 al diarului „M.—g.“ următorele: Res- 
tringerea drepturilor naționalităților, le
garea de sforă a instrucțiunei publice (po- 
răzra fiizni), supraveghiarea vieții biseri
cesc! până în cele mai tainice ascundătore, 
urmărirea rigurosă a pressei, revisuirea 
codului penal, controlarea institutelor 
financiare, instruirea esclusivă a corpu
lui didactic în institutele statului, desfiin
țarea tuturor școlelor confesionale, instruc
ție maghiară în tote șcdlele secundare, în 
geografie, istorie și în literatură — ceea- 
ce nu pdte privi decât pe șcdlele sârbesc!, 
românesc! și săsesc!, de drece cele slovă- 
cesci au fost desființate de mult — supra
veghiarea severă din partea statului în 
seminariile teologice serbescî-pravoslave, 
românescl atât cele unite, cât și cele or
todoxe, în Tele săsesc! evangelice și în 
cele rusesc! unite. Națiunile autochtone 
istorice din Ungaria —• dice ugronistul 
Nicolae Bartha —„ignoreză cu desăvîrșire 
datoriile lor legale, abuseză de libertatea 
pressei. a cuvântului și a întrunirilor, abu
seză chiar și de libertatea religionără și 
de instituțiunile școlare. Ele s’au organi- 
sat pe temeiul identității de limbă și caută 
sprijin în streinătate(l) pentru opera lor 
destructivă îndreptată contra organismu
lui de stat“. Tote aceste afirmări, inven
tion!, suspiționări și calumnii n’au nici un 
temeiu, și totuși d-1 N. Bartha țjice: „Afir
mările mele n’au nevoie de dove<jî“ (bi- 
zonyitâsra nem szorul). Acesta este ceva 
caracteristic pentru șovinismul neo-maghiar. 
însuși ministrul președinte K. Szell a fost 
timbrat de cătră neo-maghiarii din stânga 
trădător de patrie în ședința camerei de 
la 20 Octomvrie.

De la Neo-Prusia învață Neo-ma
ghiarii. In „Bud. Hirlap11 (nr. 294 din 
26 Oct.) un drecare neo-maghiar agită 
pentru ideea unei ocupațiuni teritoriale, 
de drece țera este a acelei națiuni, care 
posedă pământul. „Se pdte să nu o vadă 
acesta politica maghiară, care umblă după 
imperialismul maghiar? Ea nu vede, că 
pentru existența națiunei se cere, ca pro
prietatea fonciară, decă e necesar, prin o 
nouă cucerire (uj honfoglalâssal), se trecă 
în mânile Maghiarilor11. Și dice mai departe 
neo-maghiarul de la „Bud. Hir.:“ „Tre
bue să dăm proprietate fonciară la cât se 
pote de mulți Maghiari, trebue să întindem 
cât să pdte de tare dreptul de proprietate 
al Maghiarilor11.

„... Trebue se dăm pământ suficient 
țăranului, dăr numai țăranului maghiar. 
Cerința acesta trebue să resune, ca o sfântă 
deviză în tdtă țera: proprietate foncieră 
țăranului maghiar, atâta proprietate fon
ciară, încât nu numai să-i ajungă, ddr să 
să se și întindă.11 — De unde se se ia însă 
proprietatea fonciară? Râkosi-Krebsl nu 
să încurcă cu răspunsul: „Trebue să se 
parceleze și să se dea țăranilor maghiari 
domeniile acelor proprietari, cari în do
meniile lor nu au în vedere patria, ci nu
mai isvorul de venit“, înse'fiindcă acesta 
nu s’ar pute face așa ușor, de drece marii 
proprietari ar trebui despăgubiți, Răkosi- 
Krebsl cere: „Țăranul maghiar trebue 
satisfăcut cu proprietatea fonciară a Ne
maghiarilor și cu proprietatea fonciară a 
acelora, cari nu vor se se facă Maghiari.11 
Trebue luat pământul de la Slovaci, Ugro 
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Ruși, Sârbi, Români, Sași și Șvabi și dat 
țăranilor maghiari. Acestă tactică de ex
propriate neomaghiară imitată după cea 
Neo-prusiană, se lovesce ce e drept în §-ul 
172 al codului penal ungar (art. 37 din 
1880), der de acdsta Neo-Maghiarul Ră- 
kocsi-Krebsl puțin să sinchisesce, căci el 
e de părere: „Lumea pote să piară, decă 
lumea ndstră nu se pdte ține; să piară 
ideile, frumusețile tdte, să piară adevărul! 
Aș vre să scriu pe ceriu cu litere de fla
cără : „Pereat justiția, sed flat Hungaria“ !

După cum stau lucrurile însă proprie
tatea fonciară în Ungaria o acapareză Neo- 
Maghiarii, aceeași rassă, care se face stă
până pe proprietatea fonciară și în Galiția. 
Pe de altă parte Maghiarii, ca și Slavii 
(ca și Sașii, Șvabii și în parte și Românii! 
Tr.j emigreză în alte țări!...SCIR1LE BILEI.

— 29 Octomvrie v.

Procesul „Cărții de Aur“. Pertrac
tarea finală în procesul intentat pentru 
volumul I din „Cartea de Azir“, conform 
actului judecătoresc înmanuat eri d-lui 
T. V. Păcățian, se va țină în 24 Nov. 
st. n. înaintea curții cu jurați din Clușiu.

Procesul „Darului de Pasciu.
„Tribuna" de Marți scrie: Curia a nimi
cit hotărîrea tribunalului din Clușiu,
care respinsese pe procuror cu cererea
lui de acusă contra autorului biogra
fiei lui — loan Buteanu. Ou celeritatea, 
ce-1 caracteriseză în timpul din urmă, tri
bunalul a și fixăt diua de pertractare 
înaintea curții cu jurați pe 21 1. c., după 
cum sună însciințarea făcută adi redacto
rului de la „Fdia Poporului14.

Din congregația comitatului Co- 
șocna. Despre desbaterile din congregații 
comitatului Coșocna am mai primit încă 
un raport, care consună aprdpe întru tdte 
cu cel ce l’am publicat în numărul de eri. 
Persdna, care ne scrie spune, că advoca
tul jidov Dr. Adalbert Bernat, militând 
pentru adresa comitatului Pojun, a vor
bit despre România, Rusia și Germania, 
unde naționalitățile esistente acolo sunt 
aduse la reson. A dis, că Ungurii din 
România sunt scoși din tdte drepturile. 
D-l Dr. Bernat — observă coresponden
tul nostru — se face a nu sci, că altele 
sunt referințele din România, și altele cele 
din Ungaria și Transilvania. Statul român 
habar n'are de aceea, că statul și societatea 
maghiară subvenționeză școli unguresciîn 
România și că societățile maghiare de acolo 
cu ocasiunea festivităților portă în frunte 
flamure cu tricolor maghiar, pe când nouă 
poporului autochton din țâra acesta, care 
numărăm milidne de suflete, nu ni-se per
mite întrebuințarea tricolorului român. — 
I-a răspuns advocatul Indre, a cărui vor
bire am dat’o eri în estras.

Eminescu în conflict cu codul pe
nal anstriac. „Deșteptarea11 din Cernăuți 
scrie: Concertul „Armoniei"de Vineri sera 
a fost însoțit de-o surprindere. Oficiul de 
■censură a interdis, din causa textului, ese- 
cutarea ultimului punct din program „La 
.arme11, musica de Mehul, textul de Emi
nescu. Surprinderea a fost generală, căci 
.așa ceva nu se aștepta față de un op de 
pură artă. Sermanul geniu al lui Emi
nescu ! Când însuflețit de focul sacru a 
inspirației, a dat vieță versurilor sale „La 
arme", nu s’a gândit, că esistă în lume și 
un cod penal aplicabil la acele versuri. 
Ar fi interesant, decă un jurisconsult nu 
s’ar sfii de ostenelă și ar cerceta, ce pa
ragraf! din codul nostru penal se potri
vesc, și anume la cari versuri. încalțe se 
•scie lumea întregă, că geniul lui Emi
nescu a comis și crime și că unui brav 
cetățen austriac nu îi este permis să-l ad
mire fără încunjur.

Consiliu comunal socialist,. In co
muna Bulkesz din comitatul Baciîl la ale
gerile comunale au fost aleși 12 consilieri 
socialiști, așa că întreg consiliul comuna 
-este social-democrat.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat de la „Oraviceana“ 
societ. pe acții în Oraviț.a cor. 20 — și 
de la un anonim tot din Oravița: cor. 10. 
Primescă marinimoșii donatori cele mai 
vii mulțămite. — Direcțiunea școlelor me
dii gr. or. române.

Mulțămită. Onorata direcțiune de la 
„Vlădesa", institut de credit și economii 
în Huedin, prin decisiunea din anul curent 
nr. 26 a binevoit a acorda „Fondului pen
tru înființarea unei școle de fetițe în 
Clușiu" un ajutor de 20 cor. Pentru acest 
ajutor binevoescă a primi onor. Direcțiune 
cea mai sinceră mulțămită a. comitetului 
de administrațiune. — Dr. Georgiu llea, 
cassar.

Seminarul român din Lipsea. 
A apărut anuarul IX al seminariului 
din Lipsea, publicat de profesorul Dr. 
Gustav Weigand. (Neunter Jahresbericht 
des Instituts f. rumănische Sprache (ru- 
mănisches Seminar) zu Leipzig. Heraus- 
gegeben von dem Leiter des Instituts Dr. 
Gustav Weigand. Leipzig. Iohann Am
brosius Barth. 1902). Anuarul cuprinde pe 
236 pagini 4 lucrări dintre cari 2 ale d-lui 
Weigand, tratând una despre elementele 
ciangăiesci romanisate, er a doua un stu
diu asupra dialectelor din Moldova și 
Muntenia. Dr. Weigand își descrie obser
vațiile făcute în Săcuime unde trăiesc 30.000 
Români (numai?) între 420.000 Secui. Cinci 
mii din acei Români sunt deja maghiari- 
sați, de și țin morțiș la confesiunea or
todoxă și se mărturisesc de Români. Vor
bind despre Moldova, d-l Weigand rele- 
veză influența desastruosă a „scriitorilor" 
evrei asupra limbei române. La seminar 
au fost înscriși anul trecut 18 studenți: 
12 Nemți, 6 Români. Anul acesta s’au 
înscris 20 studenți, partea cea mai mare 
Nemți, apoi un Frances din Elveția, doi 
Sași din Transilvania și un Serb din 
Semlin.

Fișpan pus sub curatelă. Tribuna
lul reg. din Becicherecul-mare a pus pe 
fișpanul comitatului Torontal, contele Nic. 
BefliZen, sub curatelă pe motiv de aliena
ge mintală.

Preot fugar. Parochul catolic din 
Ciongrad Anton Hegyi, care fusese con
damnat la închisdre de stat, s’a refugiat 
dinaintea pedepsei în Elveția.

Și-a vendut nevasta. Se scrie din 
Miscolț: Dilerul Magyar Balint din Mișcolț 
trăia de trei ani în căsătorie cu spălăto- 
resa Zsotos Ana. Intr’una din serile trecute, 
Magyar mergea cătră casă c’un cunoscut 
al seu, Kocsis Andrăs. Amândoi erau tur
mentați. Femeia nu i-a primit amical, mai 
ales pe Kocsis, care în secret umbla mult 
în călcâiul ei. Femeia cam făcea gură. 
Atunci bărbatul i-a dis: „Ar fi bine să mai 
taci și să te împrietinesci cu omul acesta. 
Mi-e pretin bun. Te dau lui. De adi îucolo 
ai se fi nevasta lui.“ Femeia lăsă pe băr
batul beat să vorbâscă, der când mai în 
urmă însu-și Magyar îl încuragiâ pe Ko
csis să o îmbrățișeze, Zsotos Ana luă un 
cuțit de pe masă și amenință pe Kocsis 
că-1 va înjunghia, decă s’ar apropia de ea. 
Bărbatul se înfuria așa de mult, încât 
puse] mâna pe un scaun și dă să isbescă 
în cap pe nevastă. La a doua lovitură fe
meia apărându-se, înfipse cuțitul în piep
tul bărbatului. Kocsis vădend primejdia 
fugi. Magyar fu dus la spital, er nevas- 
ta-sa la poliție, de unde, după-ce fii as
cultată, au pus'o pe picior liber.

Invitare la adunarea de proprie
tari, ce se va ține Ia 21 Noeinvrie st. n. 
la drele 10 a. m. în sala de la casa sfa
tului din Brașov. La ordinea fiilei: Ale
gerea unui comitet compus din proprie
tari spre scopul de a esecuta curățirea 
canalurilor de drenaj de pe livadia cea 
mare. Brașov, 4 Noemvrie 1902. — Oskar 
Alesius, președintele comitetului esecutiv 
pentru esecutarea lucrărilor de drenaj, 
grupa II, livadia cea mare.

Lipsă de demnitate națională. 
In cunoscuta afacere a pamfletului celor 
21 învățători din Sălagiu, ni-se comunică 
din partea unui amic din părțile acelea,

că solgăbirăul Tarpai Miklos a luat parte 
la cercetarea disciplinară pornită contra 
lui Olteanu din oficiu, supraveghiând — 
conform unei^norme vechi — din partea ad- 
ministrațiunei, ca cercetarea să se facă în 
ordine, adecă să se împedece neorînduieli, 
tumulturi seu volnicii din partea poporu
lui iritat. Delegatul administrației are 
drept să-și dea și el părerea, respective 
să raporteze despre starea lucrului după 
impresiunile primite, der nu pote nici pe
depsi, nici scăpa pe acusat.

In cât privesce pe Olteanu, învăță
torul din Periceiti, amicul nostru ne scrie, 
că a funcționat timp de 30 ani ca învă
țător și cantor și că și-a îndeplinit întot- 
deuna datoria în mod consciențios, a fost 
premiat în două rînduri cu premiile d-lui 
Gh. Pop de Băsesci, este vice-președintele 
reuniunei învățătorilor și pănă la numitul 
„manifest" nu a greșit întru nimica față 
Cu îndatoririle,' ce le are un învățător ro
mân. Are Olteanu însă și o greșală, 
anume, că este „brusc și provocător", 
ceea-ce l’a dus la conflicte cu mai mulți 
locuitori din sat, din cari conflicte, prin 
ațîțarea unor „omeni buni11, a resultat cer
cetarea disciplinară, în urma căreia Ol
teanu a fost suspendat în diua de 7 No
emvrie de la funcțiunea sa de învățător 
și cantor.

Atâta am mai ținut de necesar a re
leva în afacerea lui Olteanu, fără să slă
bim prin acesta întru nimic cele scrise 
deja în afacerea „manifestului11 celor 21 
învățători.

Sfințire de șcdlă.
— Octomvrie 1902.

Diua de 26 Octomvrie a. c. a fost 
o adevărată di de sărbătore pentru co
muna bisericescă gr. cat. din Ludoșul-de- 
Mureș. Cu mic cu mare alergară toți în 
dimineța acelei dile, ca să-și vadă fructul 
ostenelelor lor, la șcdlă edificată în anul 
acesta.

Un edificiu vrednic de misiunea, ce 
o are școla pentru popore, se ridică în 
unul din celea mai frumiîse posiții ale 
Ludoșului. Călătorului de pe valea Mure
șului din depărtare i-se înfățișeză șcdlă 
și biserica în stil frumos — precând cele
lalte părți a le Ludoșului stau ascunse în 
vale — ca două fortărețe ale credinței și 
prosperărei nostre.

Binecuvântarea școlei, ce era înde- 
suită de inteligență și popor, s’a început 
la 11 ore. De față erau și autoritățile ci
vile. Sfințirea a fost celebrată de Rev. 
domn canonic Dr. Augustin Bunea, care 
în calitate de inspector școlar archidie- 
cesan, n'a pregetat a alerga, ca parte să 
ia la bucuriile ce le simte comuna acesta 
bisericescă, vădendu-și isprăvit edificiul 
școlar. Răspunsurile au fost esecutate de 
corul plugarilor români din Ludoș, în - 
voci, sub conducerea zelosului învățător 
Vasilie Morariu.

Aici nu pot să nu reflectez, că în 
părțile acestea corul d-lui Vasilie Morariu 
e singurul în felul său. Prin răspunsurile 
și cântările esecutate în decursul festivi
tății, a stors nu numai încântarea cona
ționalilor săi, ci chiar și admirațiunea străi
nilor. Ore n’ar pute înființa și ceilalți 
învățători din împrejurime astfel de co
ruri? De ce ore nu iau esemplu de la 
colegul lor?

După săvîrșirea binecuvântării, dis
tinsul nostru bărbat Dr. Augustin Bunea, 
într’un limbagiu frumos, pe înțelesul tu
turor espune menirea școlei. aduce nuil- 
țămite poporului și păstorului lor, d-lui 
Nicolau Solomon, care în timp scurt de 
20 de ani a sciut conduce poporul să-și 
edifice biserică și șcdlă atât de frumqse. 
După aceea predă școla învățătorului și 
senatului scolastic, arătând într’un inoc 
cât se pote de plastic și frumos, că învă
țătorul are să sădescă în ținerile mlădițe 
pe lângă cunoscințele necesare în viața 
practică, și virtuțile adevărat creștinesc!, 
cari ridică atât pe indivizii singaratici, cât 
și popdrele. Partea acesta a vorbirei a lă
sat urme adânci în ascultători. Regret 

I forte mult, că n’o pot reda din cuvânt în

cnvânt, căci în mediul în care trăim adi 
am avea dilnic lipsă de astfel inpintenări 
spre calea virtuții.

După vorbirea d-lui canonic a urmat 
un frumos program de declamări și poesii 
esecutate de corul plugarilor.

Mai întâiu o fetiță declama o poesie, 
în care prin o paralelă fărte frumdsă arată 
rolul bisericei și al școlei de care are se 
asculte ‘poporul. Un dialog declamat de 
două fete espune foldsele șcdlei. Alt punct 
e declamarea unui elev, prin care mul- 
oămesce părinților și rev. domn protopop 
pentru dragostea, ce au avut’o zidindu-le 
o șcdlă atât de frumdsă.

A urmat apoi o vorbire ținută de 
unul dintre curatori, care mulțămesce în 
numele poporului d-lui protopop pentru 
buna chibzuială cu care a sciut să-i con
ducă timp de 20 de ani, enumerându-i și 
meritele mai însemnate, ce le-a avut 
pentru comuna bisericescă gr. cat. din 
Ludoș.

La acesta răspunde Rev. domn pro
topop Nicolau Solomon prin o cuvântare 
'rumdsă și emoționantă ce a stors lacrămile 
multor ochi. D-sa spune, că prin acesta 
numai datorința de păstori sufletesc și-a 
împlinit’o.

După vorbirea domnului protopop 
ne-am depărtat în sunetul marșului „Aufii 
buciumul cum sună", încântați de fru
mosul edificiu și de folosul ce-1 va aduce, 
care nu e ocrotirea de vânt și pldie, ci 
câștigarea cunoscințelor necesare.

Delacâmp.

NECROLOG. Reuniunea sodalilor ro
mâni din Sibiiu, cu adencă durere aduce 
la cunoscința tuturor amicilor și cunoscu- 
ților, că mult regretatul ei controlor loan 
Roșea, măestru-pantofar, după scurte su
ferințe, în mod subit, a trecut la cele veci- 
uice astădi Joi, în 6 Noemvrie n. a. c., la 
8 ore dimneța în etate de 47 ani. Rămă
șițele pământescl ale neuitatului răposa
se vor lua din casa mortuală (strada Pot 
plăcii Nr. 19) și se vor aședa spre veci- 
nică odihnă Sâmbătă, în 8 Noemvrie n. 
a. c„ la 2 dre d. a., în cimiterul gr. cat. 
din loc.

Fie-i țărîna ușdră și memoria bine
cuvântată !

Sibiiu, în 6 Noemvrie st. n. 1902.
— Comitetul.ULTIME SOIRI.

Bucuresci, 11 Noemvrie. Regele 
Carol și suita au plecat afii peste 
Dunăre la Rusciuc. Pressa oficiosă 
consideră visita de la Rusciuc ca un 
eveniment de cel mai fericit augur 
pentru relațiunile dintre cele două 
teri vecine.

Sofia. 11 Noemvrie. țliarul ofi
cios „Miru consacră un elogios ar
ticol Regelui Carol și României. 
Poporul bulgar, fiice „Mir", n’a uitat 
nrietinia seculară a vecinului nostru. L 
care este apropiat de noi prin des
tinele istorice și care este un popor 
al progresului; n’a uitat nici saeri- 
fiiciile, pe cari acum 25 ani le a 
adus pentru crearea principatului 
liber. Națiunea bulgară cu dragoste 
va întâmpina pe capul statului român 
și va mărturisi încă odată recunos- 
cința și respectul sâu.

Sofia, 10 Noemvrie. Primul mi
nistru Daneu a declarat, că visita re
gelui Carol în Bulgaria însâmnă îm
păcarea definitiva între Bulgari și 
Români. Pressa bulgară încă consi
deră visita acâsta, ca un mare eve
niment național.

Sosiți Hi Brașov.
Pe (jiua de 10 Noemvrie.

Pomulvorde: Bartha, Fritsch. Budapesta. 
Europa: Pușcariu consul c. și r. Tiflis ; 

Fuchs, Harda; Dr. Kiss, Brașov: Ipsen, Mediaș; 
Corvin, comerciant, Orăștie ; Balonescu, Frankfurt; 
Davidovits, Szalay, Pesta; Kovâcs, Singer, Sândor, 
Fischer, Fuchs, Widrinh, Prager, Skliva, Viena.
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Cursul pieței Brașov.
Din 10 Novembre n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 71 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 71 19.07
Galbeni „ 11.20 71 10.30
Ruble RusescI „ 2.54 71

—.—
Mărci germane „ 117.25 n —.—
Lire turcescl 21.40 71 21.50
Scris fonc.Albina 5°/o 101. 102.-

calul oficiului economic orășenesc 
în fie care c|i în decursul orelor de 
funcțiune și păuă la cjiua de licita- 
țiune.

Brassb, în 21 Octomvre 1902. 
2—3 (73ij Magistratul orășenesc.

X?

Nr. 15677—1902.

PUBLICAȚITOE 

referitore la vinderea birtului orășenesc din 
Timișnl de sus.

La 20 Noemvrie 1902, 10 ore 
a. m. se va tine în localitatea ofi
ciului economic orășenesc licitațiune 
cu oferte pentru vinderea birtului 
orășenesc din Timișul de sus înscris 
în protocolul cărții fundnare a Bra
șovului Nr. 1 A + Nr. ord. 119 Nr. 
top 25408, 25409 — constătător^ din 
edificiile pentru cârciumă, cur e și 
un lenaț, cu o suprafață în mărime 
de 2581 m. □

Ofertele sunt a-se presents. în 
scris la oficiul economic orășenesc 
până la cjiua de licitație, tot de-o 
dată și în ijma pertractării ofertelor.

Oferte orale se pot face în cjiua 
de licitațiune.

Condițiunile ofertelor și ale li- 
citațăunei precum și cele ale con
tractului de cumpărare ce se va 
încheia, se pot ma în vedere în lo

In piața Prundului or. 5, colț „
este un local deBoltă, ie închiriat. -

(ITot în aceaș casă, constătătd- T 
>, 5 odăi, 2 bucătă- 

_rădină, vis-a-vis de + 
biserica S. Nicolae. Posiție forte ! 
frumosă în fața sorelui.

Precum și un loc de zidit. i 
nr top. 10765, 10766, în drumul I 
Gărei vis-â-vis de Magazinele 1 
... Albinei“ în mărime de 3400 1 
metri I

Ambele aceste imobile sunt I 
de ^endare. &

Doritorii se pot adresa la pro- ii 
it prietar în Pi ța Prundului nr 5. |
jl •2-5.(7 39) jl

II r” -

♦ re din 3 boite,
♦ rii, grajd, gră

In Transilvania

ft

Sz. 11026—1902.
tlkv.

Arveresi hirdetmeny? kîvonat.
A fogarasi kir. j-irâsbirdsâg, mint tslekkoayvi hatosâg kfizhirre toszi, 

uogv a „F.irnika" tak. pbnztâr vegrehajtatdnak Motok Juon Nicolae vA 
greljajmst szenvedd elieni 240 kor.—til. tbkekovetekP es jirulekai iran- 
ti vegrehajtăsî ugyeben a brassoi kir. torv.-szek (a togarasi kir. jârâsbi-

rosâg) teruietăn levo, a Szeszcsor koz’dgben fekvd, a szeszcsori 91 sz. 
tljkvi 189, 190/1 hrsz egesz ingatlanra a rajta levo hîzzal 347 kor.

216 hrsz. egbsz ingatlanra 20 kor. 1830/2 hrsz. egbsz i ngtlanra 24 kor
359/1 71 11 11 46 7) 1877/2 „ 7? 2 „
647/1 11 77 r 19 r ' 1910/2 71 11 5 „

1067 11 Z H 28 7’ a szeszcsori 98 sz tljkvb en
1103 r n y» 24 7? 265 hrsz egesz iingatlanra 11 „
1234 . r n 71 6 țț 77z „ n 7 „
1547 1 n ii 71 1 3 71 807 „ 77 ii 2 n
1548 j w ti

I \J
17 1341 „ î? 3 „

1577/2 71 77 17 22 71 1474 „ vi ?? 14
1613/2 n D 17 15 n koronăbau ezennel megâliapitott ki
kiâkâsi ârban az ârverbst elrendelte, hs hogy a fennebb megjelOlt in
gatlanok az 1302 evi Doczember ho 2-ik naojân delelott 9 drakor Szeszcsor 
kozseg hâzânăl megtartando nyilvânos ârverăsen a megâllapitott kiki- 
âltâsi âron alo! is eladatni fog.

Ârverezni szăndekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak IO0/ -At 
kbszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyaminal 
szămitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugy ni- 
niszteri rendelet 8. §-âban, kijelOlt ovadăkkbpes ertekpapirbau a kikuh 
dbtt kezehez letenm avagy az 1881. LX t. cz. 170 § a ertelmobeu a 
bânatpenznek a birosâgnâl eldleges elhelyezeserdl kiâllitoct sz bâlyszeru 
elismerveuyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1902 bvi augusztus ho 19-ik napjăn.
Â kir. jârăsbirosăg, mint tiknyvi hatosăg

Schupiter,
730.1 — 1 kir. albiro.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai 
i îndelungat seu lunare.

1
<>

8

ÎNTINDE NOROCULUI MÂNA! -w
Multi au fost favorisați de noroc cumperând un los dela noi! | 

loteria de class» reg. ung*.  g»a*ivi3.
Oferă cele mai bogate șanse de câștiguri Din

110.000 Losurî 55.000
Cel mai mare câștig*  eventual

1000,000 Cot*#».
Premiu 600.000, I câștig â 400 000, 200.000, 2 â 100.000, 1 îl 90.000, 
îl 80.000. 1 â 70.000 2 â 60.000, 1 ă 50.000, 40 000,5 â 30 000,3 ;î 25 000, 
îl 20.000. 8 â 15 000, 36 â 10.000, 67 ă 5000, .5 ;i 3000, 437 â 2000,

803 ;i 1000. 1528 â 500, 140 â 300, 34450 â 200, 1850 â 170, -1850 a 130, 
100 il 100, 4350 a 80, 3350 â 40 Adecă:

14,459.003 cor., Patru-spre-(|ece milione 459 000 corone.

7

Int.rega întreprindere e pusa sub supravegherea statului. 
Prețul orieiiml al losssrSBoH* stabilit după planul Clasa 1.: 

Pentru o optime (’/s) fl. —.75 seu cor. 1.50;
„ „ jumătate ('/.2)fl. 3.— „ w 6.— ;

pentru un patrarC/J fl. 1 50 seu cor. 3.— 
„ , întreg ('/,) fl. 6 — , „ 12.-

S- trimet, cu ramburs seu pe lângă trimiterea sumei înainte. Liste oficios© se es- 
pedeză după tragere. — P anui'Y oficios© gratis.

Ne rugăm ca comande de lo uri originale a se trimite direct la noi pănă în 
Noemvrie o.

G0 ~.

Filialeie: A. TOROK & Co. 
cinsă «le i>aeb«* si 

BîldapfîSt, VI Theresienring 46/a

WaitzticiTÎnțs -S. 
.V3 itzctintring as ir. £5 
BfiBlsabeihrâwg S-S. 

mimmssaaaasa] Cei» mai sta a re sralreprinilere de Loterie de clasă. .
Mnbe și forte mari câștigul atu solvit noi prea stimaților noștri chenț.1 și 

anume n t mp scurt peste nouă milione de corone.
Scrisore de comandă de tăiat.

Domnului T O R O I â O-, Budapest
Binevo ți a trimite ........... Losurî originale clasa I. a Loteriei de clasă

reg. ung. împreună cu planul oficial.
Șivnn -le fl l a se lua cu raniburs. nr- ț (Ce nil convine

I mezâ cu uiandar, postai. ( .«6 ștergeți).

aa—Bassasi “ - V «L- -

Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


