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Intoleranță de rassă.
Acei dintre deputății sași din 

dietă, cari cu ocasia ultimelor dis- 
cutiunl „parlamentare14 au ridicat în- 
cât-va diapasonul în apărarea inte
reselor de rassă și a politicei parti
dului lor, au fost și sunt violent 
atacați nu numai din partea stângei 
estreme, ci și de cătră cei cari for- 
măză acți tabăra mamelucăscă a gu
vernului. Tote încercările lor de a 
convinge pe adversari despre leali
tatea și bunele lor intențiuni în lupta 
de apărare, sunt zadarnice. Șovinis
mul intolerant și agresiv ajuns la 
paroxism, nu vră să scie de argu
mente și-l supără grozav când unul 
seu altul din tabăra celor câțl-va de- 
putați naționaliști, cuteză să spună 
cu blândețe vr’un adevăr.

Pentru a ilustra afirmarea acăsta, 
n’avem decât să ne referim la ceea 
ce a strigat unul din representanții 
acestui șovinism deputatul sa.s 
Lutz Korodi, când acesta a fiis, că 
lupta Sașilor este o luptă de apărare 
a rassei. — Față cu cine? l’a între
bat un bauffist. Korodi a răspuns: 
Față cu șoviniștii maghiari! Mare 
sgomot isbucni, în urma acestui răs
puns categorio, de pe băncile stân
gei estreme, ăr unul din cei cari 
compun garda lui Kossuth, a strigat 
cu ernfasă: „Astfel de cuvinte nu 
s’ar tolera în alt pariam ent“. Scena 
acăsta a fost completată însă prin- 
tr’o întrebareși-un răspuns, de-opotrivă 
semnificative.—„De ce nu vă apă
rați contra Valahilor44 întrebă un 
kossuthist. — „Față cu Românii se 
portă luptă economică44, răspunde 
Korodi. „Asta o seim noi, o sciu 
Românii și o sciu și Maghiarii; der 
de altă parte — earășî nu se pbte 
nega—că șovinismul maghiar44.. Sgo- 
motul și contrazicerile de pe băncile 
stângei estreme au înecat glasul ora
torului, astfel că n’a putut să-și în
cheie proposiția.

Am relevat aceste două mo
mente din discusiunea de Vineri în 

dietă, pentru-că ele caracterisăză 
pregnant disposiția spiritelor în ta
băra adversară naționalităților și scot 
în relief nu se pote mai bine into
leranța de rassă detestabilă a celor 
cari călăresc roibul șovinismului 
agresiv.

Decă vom mai adăuga la aces
tea și acusările, ce le-a ridicat un 
alt kossuthist în contra ministrului 
president Coloman Szell, că sub re
gimul actual a fost posibil să între 
în dietă deputați cu program națio
nalist și aceștia să vorbăscă cum 
au vorbit Korodi, Lindner și a Iți 
câțl-va, er ministrul Szell n’a sciut 
să răspundă, decât că n’are nici în 
clin, nici în mânec cu ei, — și or
bul pbte să vadă, că spiritul intole
ranței de rassă stăpânesce aeji în 
măsură așa de mare taberele celor 
ce — vorba lui Mocsary — alârgă 
zadarnic după fantoma maghiarizării, 
încât argumentele rațiunei sănătose, 
basate pe adevăr și realitate, nu 
mai încap în mintea lor.

Ca o apariție a bolei șovinis
mului e de interes, credem, să re
levăm și ceea-ce scrie unul din cele 
mai răspândite 4iare maghiare din 
incidentul disensiunilor, despre cari 
am vorbit. E un fel de apel la in
toleranța de rassă și acest mărgă
ritar de prosă șovinistă. Școlele con
fesionale nemaghiare sunt făcute 
responsabile, că în dieta din Peșta 
se aduce în discusiune cestiunea na
ționalităților.

Cum și de ce ? Profesorii și das
călii sunt aceia, cari pun fundamen
tul educațiunea sufletescă a popore- 
lor, care obiclnuesce a se manifesta 
în nisuințele naționaliste și politice. 
Ce ar fi, deci, de făcut? „Guvernul 
— c|ice c^iarul amintit — să com
pună registrul autentic al păcatelor 
scdlelor naționaliste, cel puțin pen
tru cei din urmă cțece ani, și pre- 
sentându-1 camerei să Zi°a: oDin 
registrul acesta pote orl-cine să cu- 
noscă cât de periculbse au fost 
până acum aceste școle pentru sta

tul național maghiar. Acăsta nu mai 
merge așa, dăcă nu vrem să decre
tăm țsuiciderea ca principiu funda
mental al politicei năstre. Mă adre
sez, deci, cătră tine corp legiuitor, 
ca să înlături din calea validitării 
voinței statului tbtepedecile, ce le-au 
creat legile relative la garantarea 
autonomiei școlelor confesionale și 
să aduci o nouă lege, în virtutea 
căreia voiu avă forță și putere a 
stîrpi nu numai păcatul, ci și anti
patia contra națiunei maghiare din 
educația cetățenilor statului44...

Nu seim, decă guvernul va da 
în proximul viitor ascultare acestui 
apel, ce vizeză nimicirea autonomiei 
șcblelor nemaghiare. Constatăm însă, 
că ideia și planul se abordăză în- 
tr’un organ de publicitate maghiar, 
care stă aprdpe de guvern, și se 
abordeză în legătură cu ultimele 
discnțiunl din dietă în cestiunea 
naționalităților.

Cu astfel de planuri și c’o ati
tudine atât de dușmănosă limbei și 
culturei naționale a popbrelor ne
maghiare, politica șovinismului into
lerant și agresiv nu va isbuti nici 
odată să creeze stări normale în 
stat și să resolve marea și grava 
cestiune a naționalităților, care nu 
pbte fi înăbușită cu discursuri în 
dietă și cu isbucniri veninose prin 
Ziaristică.

Sibiiit, 8 Decemvrie n.
V’am promis, că Vă voiil comunica 

cu posta următore și celelalte două vor
biri. ce s’au mai ținut cu ocasiunea în
mormântării neuitatului president al par
tidului nostru național.

Unul dintre membrii comitetului cen
tral al partidului, d-1 advocat Dr. Gavril 
Tripoil a rostit în biserică următdrea 
vorbire :

„Stau modest în fața acestei ilustre 
adunări. Stau prea modest și îngândurat 
în fața sicriului ce cuprinde resturile pă
mântesc! ale marelui fiu răposat al na
țiunii române! Istorie aici nu se pbte 
face. Cuvintele ce le adresez cătră Dr. 
loan Rațiu în acest moment, sunt urmă- 
torele:

Mai bine de o jumătate de secol ai 
fost ostaș neînfrânt și statornic, stegar 
falnic, conducător înțelept și credincios, 
pază vecinie neadormită a poporului ro
mân în lupta lui pentru limbă, cultură, 
pentru esistență, pentru drepturi.

Ai fost unul din factorii fruntași și 
decidetori în anii 1860—69, 1873. 1881., 
1884, 1887, 1890, 1892, 1894, ca membru 
în dieta din Sibiiu, ca membru și în parte 
ca president al mai multor deputațiuni, 
conferențe și întruniri de natură politică 
și culturală.

Ni-ai fost profesor neîntrecut incultul 
patriotismului vecinie cald și activ.

Ne-ai învățat a rămâne pe vieță și 
pe vecuri păzitori neclătinați ai limbii și 
legii, datinelor străbune; a păstra în tote 
împrejurările credința în viitorul nostru, 
căci diceai, din credință tare și activă se 
nasce viitorul.

Nl-ai fost conducătorul și interpretul 
în acțiunea memorandistă, în epoca de 
energie și de apărare a vieții nostre na
ționale organisate.

Intre lacrimile și entusiasmul tuturora 
ni-ai fost interpretul și falnicul apărător 
în procesul memorandist, pertractat în 
1894 în Clușih, unde ai ridicat pe poporul 
român la nivelul înalt al drepturilor sale, 
și cu glas stentorio, de acolo ai arătat, că 
nu noi putem fi acusați!

Ne-ai fost fruntașul încărunțit și su
perb întru primirea și suportarea suferin
țelor urmate în Seghedin și Vaț, și ai 
contribuit cu consuții tei a înălța nivelul 
moral al luptelor nostre politice, și a da 
esemplu viu de jertfire de sine, drept 
base și semînță la învierea viitorului dorit.

Când îți primesc! patul liniștei de 
veci lângă marii tei măeștri și foștii soți 
de luptă: lângă Papiu Ilarian, George 
Barițiu și Baronul Ursu de Margina, — po
porul român de pretutindeni, și toți fiii 
lui, pe lângă cununile superbe ce-ți acoper 
cosciugul, sufletesce te încunjură și sus
pină îndurerat, ca un codru bătut de vânt, 
în jurul unui stejar uriaș abătut la pă
mânt.

Acest suspin general, acest prinos 
de recunoscință nețărmurită, de iubire în
durerată, va păstra memoria faptelor tale 
bărbătesc! pe sema generațiilor viitdre.
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Din bețiv, nebun.
De I. Volculescu.

Vestea unei groznice sinucideri se 
răspândi repede în tot satul. Din t<5te 
curțile eșiau repede femei, bărbați și 
copii și alergau la casa dascălului, unde 
se audiau bocete înfiorătdre. Lătratul câ
nilor și țipetele copiilor, rămași în urma 
mamelor, se amestecau cu zăngănitul clan
țelor de la ușile trântite repede: era o 
ferbere neobicinuită, căci la sate sinuci
derile sunt rare, aprope nepomenite.

Vestea trecu repede în 'satul vecin, 
de unde pâlcuri-pâlcuri de femei, și copii 
mai ales, se grăbeau să vadă pe acela, 
care-și curmase dilele, tăindu-și beregata 
cu un briciu de ras.

De la un timp, curioșii se întorceau 
făcendu-și cruce.

— Vedi, păgânul, <j’cea un bătrân 
cu plete albe, vedi ce l’a învățat ucigașul, 
se vie din oraș să-și tae gâtul în curtea 

cumnatu-său, se ne spurce satul; nu putea 
se se ducă pe pustii!

Intdrceți-vă îndărăt, că vă faceți 
spaimă!

Nu merită atâta cinste se-I vadă 
creștinii. Etă s’a dat în partea necura
tului. Am spus se-1 ducă în casă, că e 
păcat se-1 vadă sfântul sore. Intdrceți-vă 
îndărăt, că e de speriat.

— Eu nu sunt fricos, i-a răspuns 
Stanciu Oojocariu, care era de obiceiu 
cam chefuit. Mă duc se-1 văd. Der ce i-o 
fi lipsit, tăiculiță?

— Ce să-i lipsâscă? Necuratul i’a 
dat în cap, îi răspunse filosofic o bătrână, 
care venea din curtea dascălului.

— Dați-vă la o parte, dise Stanciu, 
cam împletecindu-se, când ajunse la cercul 
de lume ce se formase în jurul sinuci
sului. Lumea făcu potecă și Cojocaru se 
apropie de muribund.

Pănă atunci nimeni nu îndrăsnise se 
atingă ghemul acela înroșit de sânge, căci 
tremurătura membrelor și mai ales hor- 
căiala gâtlejului deschis, vîra’ fiori de 
groză în cei din prejur.

Stanciu însă nu seia ce e frica. II 

apucă de cap și cu putere îl dete pe 
spate. Atunci se arată privitorilor sgâr- 
ciurile albe ale traheei artere, deschise 
sub o bărbie. Odată cu acăsta priveliște, 
se produse o horcăelă, care te sgâria în 
fundul urechilor. Lumea să depărta lăr
gind cercul. Numai Cojocaru rămase ne
mișcat și după ce apucă bine de subsuori 
pe sinucis, îl tîrî în casă. Pănă se-1 urce 
pe pat, horcăelă a încetat. Murise în bra
țele Cojocarului.

Mai fără vreme. Cojocaru eși pe ușă 
înaintea altora și păru galben.

A doua di pe seră, Cojocaru erăși 
se găsea la casa dascălului, ciocănind 
nisce scânduri vechi pentru cosciug. Nu 
era dulgher, der îl scosese dascălul din 
han, căci toți dulgherii refuzaseră se facă 
casă aceluia, care se înfrățise cu necuratul.

— Și decă e mai scurt de o palmă, 
nu strică nimic, dise Cojocaru, când un 
vecin cam priceput la meșteșug, țîi spuse 
că e cosciugul scurt. Decă nu eram eu 
se-i fac cosciug, n’aveau să-l îngrdpe ca 
la resbel? Acolo cine le face cosciuge? 
Ii trâutesce unul peste altul, tot pământ 
se face.

Cu tot murmurul sătenilor, dascălul 
reuși să ducă pe fratele nevestesi la ci
mitir, ba încă cu preoți, creștinesce.

Cu mare greutate se găsiră doi ți
gani să sape gropâ, der când fu se mă
nânce pomana pe clapa cosciugului, nu 
voi nici unul să guste dintrânsa cu Co
jocaru. Der si el abia decă puse în gură 
și pe nebăgate de semă, aruncă pomana 
peste gard, punând strachina la subsudră. 
Apoi plecă spre han, de unde nu ieși 
pănă sera.

Tot cu strachina sub pulpana min- 
tenului seu de dimie roșcată, Cojocaru 
merse acasă, abia ducând greutatea tru
pului moleșit de rachiti.

Nu venise acasă de trei dile; când 
începură cânii să mârâie pe bătătură, fe
meia aprinse lumina și eși, lăsând ușa 
deschisă.

De trei-spre-Zece ani de când erau 
căsătoriți, nu întâmpinase pe femia sa 
fără să o înjure. Ea rămase mult în urma 
lui, căci se temea că acestă înfățișare 
neobicinuită a bețivului să nu fie vre-o 
cursă. Se gândia bieta femee la copiii 
adormiți pe rogojina patului și i-se bătea
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Acestea te însoțesc și să te înso- 
țescă, drept suită meritată, ia eșirea ta 
durerosă din patria și vieța ta pământescă, 
ce cu glorie o ai străbătut.

Capetele ndstre se plecă înaintea 
memoriei tale. Dreptele nostre, la fâlfâitul 
îndurerat al stegului rămas de tine, cătră 
cosciugul tău se adreseză, și durerea și 
iubirea năstră îțî șoptesce:

Fie-ți somnul lin!
Adio ! Adio! Adio “

La mormânt, după-ce metropolitul 
pontificant a dat deslegarea archierescă, 
a ținut representantul tinerimei universi
tare d-1 student în filosofie I. Meruțiil ur
mătorul discurs;

Jalnică adunare!
Ca un vifor pornit din senin, ca un 

uragan, care culcă la pământ cutropitor 
ce-i stă în cale s’a năpustit neîngăduito- 
rea mărte spre ale năstre plaiuri. Și nă- 
praznică cum tăia văzduhul s’a isbit de 
un falnic ștejar, care deci de ani de-aren- 
dul a dat pept. cu grele vremi, care o 
jumătate de veac a răzbit cu negre vijelii, 
cari aveau de țintă a curma la pământ, a 
frânge plăpânda viăță ce se adăpostea 
sub ramurele-i estinse, sub falnica-i co- 
rdnă. Și l’au clătit prin aceste vijelii, și 
printre ramurile venjose nu odată vuet 
au produs, curma însă nu l’au putut, și el 
rnăestos a rămas, gata de nouă lupte, 
fală a plaiurilor române.

A trebuit însă să vină mortea, cel 
mai îngrozitor dintre uragane, pentru ca 
să-l curme, și acum dtă-1 oădut, acum e 
prăbușit și la doborîrea lui^dureros gemăt 
răsună din munți și din văi, din tdte col
țurile încălzite de suflarea românescă.

Spun scrutătorii tainelor universului 
că în văzduhul îndepărtat, între mii și mii 
apar unii aștri, cari calea ‘o arată celor 
ce străbat munții de valuri pe întinseie 
oceane, cari pașii îndreptă celor ce tra- 
versăză imensele pustii, der că de la o 
vreme slăbesc și aceștia și să prăbușesc 
cât de târdiu în oceanul veciniciei, abia 
lăsând pe urma lor o dungă luminosă pe 
scurta durată. Decă așa e în univers, 
atunci un analog cas e acesta, când de 
pe orisontul neamului român dispare un 
astru, care decenii de-arendul a îndreptat 
spre țintă pașii unui popor, căruia dat 
i-a fost, în oceanul vieții să străbată colos 
de valuri.

Și mai spun învățații poporelor, că 
pământul, acest vecinie neîndestulit des
pot al omenimei, e o scenă, pe care omul 
apare, își jocă rolul și dispare. Decă în- 
tr’adevăr așa este, atunci de pe scena 
luptei pentru esistență a poporului român 
a dispărut un prețios luptător, un vrednic 
stejar. A zugrăvi ori barem! a schița ro
lul, ce l’a avut acest bărbat pe scena de 
luptă a poporului român, nu mă simt che
mat, nici a-și pută după cuviință.

Dăr’ în fața acestui trist tablou când 
națiunea jelesce, cade-se să luăm și noi 
partea de doliu.

Ne achităm deci de o sfântă dato- 
rință, împlinim o onorifică misiune atunci 
când atât din propriu îndemn, cât și cu 
deosebire din încrederea și în numele ti
nerimei univ. rom. din Clușiu, depunem 
tributul de omagiu și recunoștință, cât și 
espresia durerii năstre la mormântul, ce 
cu o clipă mai târdiu are să închidă în 

tainicul său sîn un astru cădut de pe ori
sontul neamului românesc, un brav luptă
tor de pe scena luptei nostre pentru esis
tență.

Și aducem acest modest tribut, de la 
Golgotha-rom., unde acest vrednic luptă
tor împreună cu neînfricații săi soți, și cu 
dânșii un popor întreg împins a fost pe 
dălul Calvariei.

Iți dicem deci spre adio : înaintâză 
suflete nobil spre înălțimea ce ți-ai des
chis prin faptele tale, pășesce și fii încre
dințat, că tinerimea rom. gata de luptă 
va cultiva neștirbite idealurile ce ne-ai 
lăsat moștenire și pentru cari o vieță ai 
trăit.

Odihnesce în pace !
Iți vom păstra memoria!

** *

•) A se vede n-rile : 251,252,255,256 și 257.

îndată ce s’a lățit scirea despre mor- 
tea bătrânului president al partidului, au 
început se sosescă din tote părțile locuite 
de Români numărose depeșe de condo- 
lență.

Intre cele dintâiu a fost depeșa d-1 ui 
Dr. Alesandru Mocsonyi. Numărose depeși 
au sosit și din România, între cari acele 
ale d-lor G. Gr. Cantacuzino, Take Ionescu, 
Nicu Filipescu, Ioan Grădișteanu, Dela- 
vrancea ș. a. E de remarcat și depeșa de 
condolență a Românilor din Lugoșiu sub
scrisă de fruntașii de acolo.

Printre cununi, pe cari nu le-am 
amintit în scrisorea mea ultimă, au mai 
fost aceea a tinerimei române din Șirnleu, 
a d-lui Dr. Amos Frâncu din Clușifl, una 
dela Zoe și Virgil Arion. Cununa cu ins
cripția „Românii din Brașov — Presiden- 
tului partidului național" a fost una din 
cele mai frumose din flori naturale cu tri
color.

*

Asără târdiu s’a audit și a făcut sen- 
sație îmbucurătore, că a sosit o telegramă 
de condolență de la Președintele camerei 
române adresată familiei răposatului. Las 
să urmeze aci textul întreg al acestei te
legrame :

Dămnei Emilia Rațiu
S i b i i u.

Bucuresci, 24 Nov. v. (7 Dec.) «

Adunarea devutaților in ședința de 
la 23 Noemvrie 1902, luând cunoștință de 
încetarea din viață a ilustrului domniei 
vostre soț, a votat în unanimitate propu
nerea a esprima sentimentele ei de profund 
regret și condolențele pentru ireparabila 
perdere ce ai încercat. Cu profund respect 
îndeplinesc acesta misiune

Președintele adunării deputaților, 
M. Pherechide.

Cu trenul de aseră au plecat mulți 
dintre cei ce au venit la înmormântare, 
er astădi s’au depărtat din Sibiiu și cei ce 
rămaseră peste nopte aici.

Coresp.

Manifestația de condolență a Ca
merei și a Senatului român. In ședința 
de Sâmbătă a Camerei române, deputatul 
Constantin Iliescu, luând cuvântul dise, că 
crede a fi interpretul sentimentelor una
nime ale Camerei, când rogă pe d-1 pre
ședinte se esprime familiei întristate a 
răposatului mare naționalist român Dr. 
loan Rațiu, din partea Camerei adâncă 
părere de rău și condolențele pentru pier
derea, ce a încercat’o.

D. M. Vlădesca se asocieză la ce
rerea d-lui Iliescu.

Cererea se aprobă.
In ședința de erî 25 Nov. v. (8 Dec.) 

a Senatului român d-1 senator M. Gămulea 
ceru biroului de a adresa o telegramă 
de condolență familiei decedatului Dr. 
loan Rațiu. Cererea s’a încuviințat.

Condolențele Ligei culturale. Din 
partea „Ligei culturale" din Bucuresci 
comitetul central a delegat pe d-1 Alex. 
D. Florescu să asiste la înmormântarea lui 
Dr. loan Rațiu. Trenul însă cu care a ple
cat d-1 Florescu suferind o întârdiere de 
7 ăre, delegatul „Ligei culturale" n’a so
sit decât la firele 10 săra, așa că la cere
monia înmormântării n’a putut asista. D-1 
Florescu s’a presentat eri, în 8 Decemvrie, 
la familia defunctului, unde a presentat 
condolențele din partea Ligei și însoțit 
de membrii familiei, a depus pe mormân
tul lui Dr. Rațiu o cunună frumdsă de 
frunde de stejar și lauri cu inscripția: 
„Liga culturală. — Admirațiune lui Ioan 
Rațiu“. D-1 Florescu s’a întors din Sibiiu 
trecând prin Brașov.

Tratatele de comerciu cu Româ
nia. „Wiener Morgenzeitung11 din Viena 
scrie, că basată pe relațiunea sa cu Ger
mania, Austro-Ungaria a încheiat cu sta
tele învecinate tratate de comerciu prin 
care făcea pentru produsele lor agricole 
concesiuni, căci era sigură de desfacerea 
produselor sale similare în Germania. 
Astfel au fost încheiate tratatele cu Italia 
în 1891, cu Serbia în 1892, cu România 
1893. — Dăcă proiectul german va deveni 
lege, și tratatul de comerciu cu Germania 
va fi denunțat, atunci cu tfită înțelegerea 
cu România, va trebui să revisuiăscă tra
tatele de co i erciu încheiate cu statele bal
canice. Diarul aduce scirea, că încă la 
sfârșitul lunei curente Austro-Ungaria va 
denunța tratatele de comerciu cu Italia. 
Serbia și România. Tratatul cu România 
are nevoie de corecturi, relativ la importul 
cerealelor. Tratatele trebuesc denunțate 
pentru ca pe cale de compensație, să se 
asigure exportul industrial al monarchiei 
în țările vecine și în România, ca recom
pensă pentru favorurile, ce capătă aceste 
state în monarchie.

Din România. In urma retragerei 
din guvern a d-lui P. S. Aurelian, —fost 
ministru al agriculturei, comerciului, in
dustriei și domeniilor,—și în urma retrage
rei d-lui G. D. Pallade, fost ministru de 
interne: Maj. Sa Regele Carol a încredin
țat interimatul ministeriului de lucrări pu
blice d-lui prim-ministru și ministru de răs- 
boiu D. Sturdza; ministeriul agriculturei, 
industriei, comerciului și domeniilor d-lui 
C. I. Stoicescu, er departamentul de in
terne d-lui V. Lascar.

Reformele din Turcia. Diarul 
„FremdenblattJ din Viena vorbind de pu
blicarea reformelor ce se vor introduce în 
provinciile Turciei europene, spune, că 
acțiunea Portei merită de a fi relevată. 
Diarul reamintesce apoi, că baronul de 
Calice, ambasadorul Austro-Ungariei, și 
d-1 Zinoview, ambasadorul Rusiei la Con- 
stantinopol, au atras deja mai de mult aten
țiunea guvernului turcesc asupra marei 
primejdii ce presintă menținerea mai de
parte a actualei stări de lucruri din lăun- 
trul imperiului. In acestă privință, ambii 
ambasadori n’au făcut propuneri concrete, 
der au indicat în trăsături generale refor
mele de introdus, insistând însă asupra 
faptului, că va fi cu atât mai ușor pentru 
Turcia de a localisa incendiul ce tinde să 
se lățescă, cu cât va arăta o voință ener
gică de a îmbunătăți situațiunea ac
tuală. La acțiunea ambasadorilor austro- 
ungar și rusesc, s’a asociat de asemenea 
și ambasadorul Germaniei, baronul Mar- 
schal de Bieberstein. Acestă adesiune a 
ambasadorului german are cu atât mai 
mare însemnătate, cu cât sunt cunoscute 
raporturile intime dintre împăratul Wil
helm și Sultanul, cari, de altfel, formăză 
garanția desinteresării Austro-Ungariei și 
Rusiei.

O telegramă din Constantinopol spune: 
Instrucțiunile destinate valiilor provinciilor 
Turciei europene, comunicate prealabil 
ambasadelor și apoi publicate, au fost în 
adevăr provocate de cătră representanții 
câtor-va ambasade, în scop de a aduce o 
îmbunătățire a situațiunei provinciilor res
pective. Cu tote acestea, nu este mai pu
țin adevărat, că acest resultat este datorit 
unor lungi studii și desbateri între Yldiz- 
Kiosk și Părtă.

Ludovic Mocsary
despre cestiunea naționalităților.

— Urmare. 6.*i  —
Cred, că am redat fidel mersul idei

lor politicei de maghiarisare, după cum ea 
pfite fi construită din observații, fiind-că 
politica acesta nu-și ia ostenela, seu nu 
învrednicesce publicul cu desfășurarea sin
ceră urbi et orbi a programului său și a

inima de frică: bețivul ar fi putut săi 
lovescă din somn.

Femeia asculta puțin în ușa tindei: 
nici un sgomot deslușit, afară de lungi 
căscări și sgomot de pași. Se uita pe fe- 
rfistră și-l vădii moțăind pe pat. Iși luâ 
inima în dinți și după-ce șopti: „Maica 
Domnului; dă-i gând bun", deschise ușa și 
întră, rămânând sfântă lângă ușă.

Nu-i venea să crădă ochilor.
Nu numai că era liniștit, der adusese 

ceva sub haină. De nouă ani nu mai adu
sese nimic la acestă casă. Totdeuna când 
n'avea parale de beutură, lua câte-ceva 
din casă și ducea pe rachiu la cârciumile 
din sat. Adunase de pe acasă tot ce se 
putea vinde; er când se întorcea, sfărîma 
ce-i ieșea înainte. Mai ales străchinele pe 
cari nenorocita femee i-le punea pe masă, 
par-că erau blăstămate: nici țăndări nu 
se alegeau din ele!

Privindu-1 lung, femeea nu-și putea 
stăpâni un oftat: era lupta lăuntrică dintre 
sentimentul de dispreț și umbra de com
pătimire ce mai găsise sprijin în firea 
sensibilă a femei.

— Nu ți-e fome?

— Nu, der ași bea nițel borș, de ai 
ave să-mi dai. Era mai mult de un an de 
când Gojocaru bea peste nopte câte o 
<51ă mare de borș. — Femeia râmase gân- 
ditfire.

— Nu sciu cu ce să-ți aduc, căci ai 
spart ola și nu mai am nici un vas. Pfite« 
într’o spărtură de tuciu... ori să mergi șă 
bei din putină...

— Ei, stai, uite strachină! și-i întinse 
strachina ce avusese sub mințeam Fe
meia se întfirse după câteva minute cu 
strachina mai plină de borș.

— Ad’o mai repede, că mi-se frige 
inima de sete.

Abia o puse la gură și începu să 
sârbă cu aviditate, când — o minune — 
un sgomot ascuțit ca o sfârăitură, ceva 
nedeslușit îi isbi audul și-l făcu să depăr
teze cu frică strachina de la gură.

— Pote e vr’un gândac în.borș? dise 
femeia. Apoi examina strachina cu aten
țiune. Nu dovedi nimic.

— N’are nimic, ia de bea!
— Nu sciu ce a fost! Ș’acum îmi 

țipă în urechi! Cojocarii apucă cu îndoială 
strachina, ascultă și nu auiji nimic. O puse 

din nou la gură, der — lucru de mirat— 
șiuitura începu de astă dată și mai tare.

— E ceva vîrît aici! Auiji cum țipă 
și sfârăe.

De astă dată audi si femeia.
—Aud și eu, ijise dânsa luându-î stra

china din mâni. Cojocarii să învinețise Ia 
față și îi tremurau mânile, ba nici nu putea 
vorbi: privia serios. Femeia își suflă în 
în sîn, când îi vădii căutătura cea grozavă.

Asta nu e lucru curat, își (jise femeia 
în gând. Apoi tare:

— Vedi acum fir a tăcut. N’a fost 
nimic. Bea și nu-ți fie frică, îi mai dise 
dânsa ca să-i depărteze spaima.

— Hei auiji? audi cum hârăe? ijise 
Cojocaru cu privirea piezișe, parcă s’ar fi 
temut de ceva.

— Cine rjice, că hârăe? Uite a sfârăît 
strachina și a tăcut.

— Ăă... eu l’am ținut... de beregată hâ
răe...erau albe...audi cum hârăe... și strachina 
hârăe.

Femeia se spăimântă de frânturile 
de vorbe, ce eșiau fără rost din gura Co
jocarului. Iși făcu cruce, aprinse tămâie și 
târnoselă, dor dfir ș-o veni în fire. El însă 

se vîra tot mai tare cu capul în perna 
din capul patului și da din mâni într’una.

Până la diuă s’a canonit, er dimineța 
a adormit greu. Când s’a deșteptat, a eșit 
zănatic din casă. Fugea, vorbea și arăta 
înainte care nu era.

Asta s’a întâmplat primăvara Ia ju
mătatea lui Maiîi. Timpul nu scie de su
ferințele omenilor, di cu di s’a scurs" până 
a venit și a trecut vara și tfimna pe ju
mătate.

Sătenii vin cu carele încărcate cu 
coceni și din treeăt aruncă priviri furișe 
asupra casei desvălite a Cojocarului. La 
ușe se văd doi băieți prepelindu-se la ra
zele cele lucitfire ale sfirelui. Prin cămă- 
șuțele lor rupte căldura pătrunde în voe 
și ei par mulțumiți de acesta.

Der de odată tresar speriați ca de 
o fiară.

Cu părul sburlit, cu picifirele sgîriate 
de măiăcini și cămașa sdrențuită, tatăl lor 
se ivesce din spre mărginea satului, adu
când o pfilă de cioburi adunate din șan
țul comunei. Copiii se lipesc de ușe, er el 
trece fără să-și ridice capul până în po
iana din mijlocul satului, unde se opresce. 
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motivării. Nu sciu decă o face acesta din 
precauțiune, seu fiind-că simte ea însăși, 
că n’are cu ce se lăuda; de fapt însă ea 
se manifestă numai în aceea, că cumuleză 
dicțiile pentru ațîțarea și înflăcărarea sen
timentelor și că după putință, umflă inci
dentele, ori cât de mici ar fi, pentru-ca 
se creeze din ele acusarea trădării de pa
trie.

Acestă înlănțuire de'.resonament are, 
ca atare, două greșeli esențiale. Una din 
acestea e, că abia decă are, în măsura în 
care se închipuesce, mână liberă pentru 
maghiarisare. Pănă la un anumit punct 
i-o dă puterea, și după șablonul de gu- 
vernament esistent, nici c’ar fi ușor lucru 
să i-se pună piedeci. Aici se mai adaugă 
calculul, că întreg odiul tratamentului cu 
naționalitățile pote să-l arunce în cârca 
ndstră, er ea (puterea) își spală mânile. 
Numai din când în când, de es. în aface
rea subvenționării din partea României a 
gimnasiului din Sibiiu (vră să dică gim- 
nasiul din Brașov. — Trad.) dă să se în- 
țelegă, că decă ar atârna de la ea, ar sci 
să facă și altfel. Acesta apoi este apă pe 
mora politicei tradiționale, a cărei regulă 
esențială a fost tot-deuna: divide et im- 
pera. Naționalitățile o și pricep acesta, 
ele n’au încetat a merge la treptele tro
nului ca ,cea mai credinciosă națiune" și 
ca „națiune pururea fidelă", cu tote că 
au fost date pe mâna Maghiarilor Ele 
{naționalitățile) sunt convinse, că în mo
mentul decisiv pote să urmeze erăși lo
zinca despre Gleichberechtigung der Natio- 
■nalităten. Pănă atunci lasă să-și petrecă 
Maghiarii cu fantomele și cu încercările 
lor fără succes. Asta-i una.

A doua greșală esențială a amintitu
lui resonament constă în aceea, că aici 
nu e vorba de a rămâne neschimbați în
tre marginile actualei base de drept pu
blic, ci e vorba se aducem mereu jertfe 
tot mai nouă, să renunțăm din cas în cas 
la una seu alta din îndreptățirile de stat 
rămase încă, se nu ridicăm piedeci în ca
lea imperiului unitar și a înaintării abso
lutismului mascat, și să aducem mereu 
jerte molochului utopiei de mare putere, 
să ne conformăm și mai departe acelei 
politice economice, care face din patria 
ndstră o colonie a Austriei. Dăcă puterea 
scie cât prețuim noi esploatarea ocasiunei 
pentru maghiarisare, putem fi siguri, că 
nici ea nu-și va închide gura dinaintea 
porumbului fript, care-i sbdră de bună 
voie.

Aceste sunt greșelile acelui resona
ment, ca atare; însă faptul, că el e clă
dit pe o utopie, face să se smulgă basa 
de sub înlănțuirea logică. Maghiarisarea 
-naționalităților este o imposibilitate o fan
tomă, zadarnic e ori-ce resonament care 
nisuesce spre realisarea unei fantome, ori 
cât de corect l’ai motiva.

Astfel independența Ungariei cade 
victimă unei fantome.

Nu vrâu să neg șovinismului recu- 
ndscereâ sincerității. Adaug și aceea, că 
în prima lui manifestare, el (șovinismul) 
isbucnesce din sentimente firesc! și instinc
tive, ba chiar nobile. Sorgintea lui nu 
este alta, de cât iubirea adâncă și pănă 
la fanatism cu care Maghiarul ține la 
rassa și limba lui: Mama nu-și pote teme 
mai mult copilul, pe care cine-va vră să-l 
atingă, ori să-l răpăscă. E firescă revolta
rea lui și atunci când aude, că vreu să 
atace consistența acestei țări pe care a 
câștigat’o cu sângele său și cu mintea sa 
a susținut’o o miie de ani. Tote acestea 
sunt sentimente firesci și legitime și for- 
meză basa sentimentelor firesci, câtă vreme 
e vorba de aperare, er succesul apărării 
atârnă de la gradațiunea sentimentelor.

Insă și naționalitățile se pot referi 
la iubirea ce o au pentru rassa și limba 
lor, și ele se pot referi la aceea, că vreu să 
se ridice din starea lor infimă, vreu să ia 
loc la masa popdrelor civilisate, spre ceea 
ce se consideră destul de cdpte, se revoltă 
pentru-că vreu se le rețină de la acesta 
și li-se creeză greutăți. Se p6te <5re nega, 
că și aceste sunt sentimente firesci și în
dreptățite, și cum vom face noi politică 
cu astfel de sentimente contradictorii? 
Dăcă a avut dreptate Stefan Szechenyi 
când a condamnat politica sentimentală, 
atunci desaprobarea din parte-i față cu 
nici o cestiune n’a fost mai la loc. Cum 
să fondăm noi politică pe iubirea de rassă 
și de limbă, în general pe iubirea, care 
față de contrar degenereză în ură, cu cât 
e mai .fierbinte, mai tenace! Cine să facă 
lege între sentimentele, cari stau în luptă? 
Nimeni, de cât mintea sănătosă, cumpăni
rea calmă — și nici de cât aceea, că evi
tăm și respingem mereu rolul intermedia
tor al acesteia, și dăm curs liber pati
milor.

Der decă recunosc, că șovinismul 
emaneză originar din sentimente nobile, 
nu se pdte nega, că de el să lipesce și 
noroih. Marele public și partea lui mai 
puțin cugetătore, cu naivitate se lasă a fi 
răpit și cu fidelitate dă ecoul când prin 
dicțiile șovinismului i-se ating cordele ini- 
mei. Elementele conducătdre însă nu sunt 
atât de idealiste ca massele mari. Nu vreu 
să trag la îndoială, că este drecare since
ritate și în șovinismul lor;e neîndoios însă 
că ele n’au trecut cu vederea imprejura- 
rea, că o astfel de disposiție a marelui 
public e apă pe mora lor și le dă mijldce 
eminente pentru a ajunge și alte scopuri.

(Va urma).

SOIRILE BILEI.A

— 26 Noemvrie v

împăratul Wilhelm contelui Golu- 
chowski. Drept amintire a reînoirei tri
plei alianțe, împăratul Wilhelm a dăruit 
ministrului de esterne austro-ungar, con
tele Agenor Goluchorvski, portretul său în 
cadru artistic lucrat.

Condamnarea prof. Dr. Lassel. Pro
fesorul Dr. Lassel în apărarea sa a invo
cat împrejurarea, că articolul său a fost 
îndreptat special în potriva întrebării ce 
era tipărită în filele de recensământ și 
care suna: „Care este limba maternă a 
d-vostră seu care este limba, pe care o 
vorbiți mai bucuros?" Partea a doua a 
acestei întrebări a fost de vină, că mulți 
cari voiau să parvină, s’au trecut în re
censământ ca Maghiari, deși limba lor 
maternă nu era cea maghiară. Tăgăduesce, 
că ar fi acusat biuroul central de statis
tică de falsificare intenționată. — Direc
torul biuroului statistic luliu Vargha a 
invocat pentru justificarea rubricei com
bătute de Lassel cașul scriitorului Fr. 
Herczeg, care de și limba lui maternă este 
cea germană, nu putea fi trecut între 
Germani, dedre-ce întreg modul lui de 
cugetare și scriere este acum neaoș ma
ghiar. — Jurații din T.-Mureșului n’au ad
mis buna credință a lui Lassel, invocată 
și de apărătorul Dr. Lurtz și ast-fel Lassel 
fu condamnat la 2 luni arest și 300 cor. 
amendă.

O petiție monstră. Din Roma se 
anunță, că deputatul Bianchini a depus pe 
biroul camerei italiene, o petiție acoperită 
cu 3’/2 milione subscrieri în contra legei 
divorțului. Subscrierile fac 177 volume.

Din archidiecesa Blașiului. Joi în 
4 1. c. au fost hirotoniți diaconi, dr Du
minecă, în 7, preoți, teologii: Valeriu 
Vârva, loan Bunea, numit la Tilișca și 
Sălisce, distr. Sibiiu — Eman. Oros, la 
Bethlen-Szt-Miklos, distr. Biia, și Teofil 
Russu, la Bratfalău, distr. Fărăgău.—Vaier 
Suciu, vice-notar consist, a primit Joi ten- 
sura și lectoratul. — („Unirea").

Populația orașelor din Austria. 
Dăm mai jos câte-va date statistice asu
pra populației capitalelor de provinciile 
austriace:

In privința acesta Viena se pdte as
cunde, căci etă cum stă proporția în 
Budapesta 732.322 locuitori, dintre cari 
168.985 jidovi.

Viena 1,674.957 loc. din cari 146.926 .jid.
Praga 201.589 n H n 18.986 77

Triest 178 599 n 71 4.954 71

Lemberg ‘ 159.877 71 w 71 44.258 71

Graz 138.080 71 >7 1.620 n

Briinn 109.346 n 7? 71 8.238 71

Cracovia 91.323 n n 71 25.670 71

Cernăuți 67.622 71 71 21.587 71

Laibach 36.547 71 n 95 n

Innsbruck 26.866 n 71 71 128 71

Gorița 25.432 n n 71 248 D

Klagenfurt 24.285 77 77 139 71

Logodnă. D-șdra Elena Bistrițiauu 
profesoră la șcdla profesională din Bârlad 
s’a logodit în diua de 17/30 Noemvrie cu 
d-1 Mihail Șomlea, farmacist. — D-șdra 
Bistrițanu este nepdta cunoscutului „far
macist al Curții Regale" din Bârlad, Lazar 
Bistrițiauu, originar din comitatul Hune- 
dorei, er d-1 Șomlea este un tînăr licențiat 
în farmacie, originar din părțile Clușiului. 
Adresăm logodnicilor sincerile ndstre fe
licitări.

Cununie. Duminecă în 24 Noemvrie 
st. v. (7 Dec. st. n.) s’a celebrat cununia 
religidsă a d-lui Ludovic A. Mazuchi din 
Constanța, fiul d-lui architect August Ma- 
zuchi din Brașov, cu d-șdra Ecaterina D. 
Arapu din Brăila. — Adresăm tinerei pă- 
rechi și părinților sincerile ndstre felicitări.

Pronioțiune. Sâmbătă în 6 1. c. a 
fost promovat la gradul de doctor în 
drept la universitatea din Clușiii, d-1 Pe
tru Maier.

Iubileul unui scriitor. Bjornstjerne 
Bjornson, marele scriitor norvegian șl-a 
serbat eri aniversarea a 70-a. Numele lui 
Bjornson a fost mult pomenit în anii din 
urmă alăturea cu numele unui alt com
patriot al seu, Ibsen. Acest din urmă s’a 
distins prin dramele sale, în cari zugră- 
vesce viăța socială din orașe, dr Bjornson 
s’a distins atât ca scriitor dramatic, cât mai 
vârtos ca autor de istorii țărănesc!. Nu
mele lui Ibsen a devenit popular în lite
ratura europenă, fiind-că bălele sociale ale 
poporului norvegian, pe cari I. le-a zugră
vit cu o agerime psichologică estra-ordi- 
nară, erau bdle comune și celor-lalte po- 
pore, pe când la Bjornson chiar și pro
blemele generale sunt presentate într’un 
colorit specific norvegian. Din operele lui 
Bjornson au apărut mai multe și în limba 
germană în ediția populară a lui Reclam 
din Lipsea.

0 împușcătură fatală. Băiatul loan 
Avrigeanu din Sibiiu era alaltă-eri după 
amiadi în visită la amicul seu Ludovic 
Doboș. Acest din urmă luâ un revolver 
în mână și țintind asupra lui Avrigeanu 
dise: „Se văd, decă te pot nimeri". Revol
verul se descărcă, er Avrigeanu căcju la 
pământ. El fii dus imediat la spital, unde 
medicul a constatat, că proiectilul a pă
truns prin ochiul drept în craniu causând 
creerului lesiuni mortale. In adevăr, neno
rocitul băiat a decedat în aceași di.

Profesor și studentă. De când au 
început și în Austro-Ungaria â se admite 
fete la universitate, vedem că se țese 
și acolo pânza amorului între cei ce ocupă 
catedrele și cele ce șed în bănci. Profe

sorul de filosofie Hugo Spitzer din Graz, 
după cum anunță foile austriace, s’a logo
dit cu d-șdra Irina Stepischnig, studentă 
în filosofie și auditdră a mirelui. — Gasuri 
de acestea, cari se publică acum în foile 
austriace ca ceva lucru mare, în țerile, 
unde studentele frecuenteză cursurile uni
versitare mai de mult, erau la ordinea 
dilei.

Mort în fața altarului. Dumineca 
trecută parochul din Feistritz (Carintia) a 
căcjut mort tocmai când celebra liturghia. 
Probabil, că de pe potirul din care s’a cu
minecat s’a ros poleitura de aur și metalul 
ce era de desubt a produs otrava, în urma 
căreia parochul a murit.

Dece ani în pat. O fdie din Londra 
povestesce lucruri interesante despre un 
milionar din Rusia, baronul Ortliet, care, 
dice, că de 10 ani nu s’a sculat din pat 
și nu s’a îmbrăcat. De-altmintrea trupesce 
baronul este pe deplin sănătos. După-ce 
baronul a încercat tot felul de plăceri, 
s’a plictisit de tot și a dis: De acum me 
culc în pat și nu mă mai scol. Acăsta s’a 
întâmplat, la 1892 și de atunci baronul tot 
culcat stă. El nu părăsesce patul nici 
chiar când călătoresce, ci se lasă a fi 
transportat într’o trăsură anume făcută 
spre acest scop la vagonul său de salon, 
căci are vagonul seu și călătoresce tot- 
deuna cu tren special. De-altmintrea este 
cu mintea întregă, își administreză vastele 
moșii cu cea mai mare înțelepciune și 
este plăcut în conversație. Singura curio- 
sitate în totă ființa lui este repulsiunea, 
ce o simte față cu sculatul din pat. „De 
ce să-mi dau ostenăla să mă scol? Căci 
dor nu este nimic, ce n’ași pute face și 
de aici din pat".

Avis. De orece Calendarul Lumea 
Ilustrată împlinesc© 10 ani de esistență, 
va apare la 30 Noemvrie, ca ediție festivă. 
El va conține peste 300 de ilustrațiunî 
splendide și un text fdrte interesant. Se 
află de vândare la librăria Giurcu Brașov,

însciințare. Spre liniștirea și 
orientarea clientelei mele, am onâre 
de a notifica, că sunt sănătos, voios 
și capabil de muncă.

Clușifi, 6/XII 1902.
Dr. Aurel Isacu.

ULTIME SC1R1.
BucurescT, 8 Decemvrie. Se a- 

nunță din isvor demn de credință, 
că Regele Carol va face în primăvara 
viitdre o visită Regelui Alexandru al 
Serbiei. De la Belgrad va pleca la 
Constantinopol, pentru a face visită 
Sultanului.

Mâne, Marți, se va începe în 
cameră desbaterea adresei de răs
puns la discursul trenului.

Bucuresci, 8 Decemvrie. C. F. 
Robescu a fost ales primar al ca
pitalei cu 27 voturi. Cezărescu a 
fost ales prim ajutor cu 16 voturi.

NECROLOG. Maniu Lungu, măestru 
caretaș, președinte al „Fondului miseri- 
lor", epitrop-casier, membru în comisiunea 
administrativă a Fundațiunei Șaguna etc., 
s’a mutat la cele vecinice Vineri în 22 
Noemvrie (5 Decemvrie) la drele 4 după 
amiadi după grele si îndelungate suferințe 
în al 65-lea an al vieței sale. Rămășițele 
pământescl ale neuitatului decedat se vor 
aședa spre odihna de veci Duminecă în 
24 Noemvrie (7 Decemvre), la drele 1 d. 
a. în cripta familiară din loc. Cuprinși de 
durere adâncă aducem acâstă tristă scire 
la cunoscința tuturor rudeniilor, amicilor 
și cunoscuților. Fie-i odihna ușoră și me
moria binecuvântată!

Reginari, 23 Nov. (6 Decemvrie) 1902.

Jalnica familie.

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

N’apucă se se așede jos și o cetă de 
copii s’au făcut cerc împrejur. Cojocarul 
pare că caută ceva, rotind ochii. Copiii au 
înțeles: îi trebue o petră. In fuga mare 
unul mai micșor alergă la șosea și-i aduce 
ceva,

— Cojocarule, care hârăe mai tare?
El lovesce liniștit cioburile de străchini 

și de odată începe:
— Aucji? audi cum hârăe? Acum a 

•atat...
Copiii rîd și se îngrămădesc tot mai 

aprdpe, ridicând brațele unul peste altul.
— Care mai hârăe Cojocarule?
— Audi ăsta hârăe.
Acum voesce se plece, der câți-va 

■copii dau fuga prin vecini și-i aduc cio
buri, pe cari Cojocarul le piseză și le 
-vântură.

O fetică de patru ani vine cu o stra
chină nouă și o trântesce între copii. Toți 
bat în palme și fac haz.

O femeie ia la gonă pe copii su
părată:

— De când a nebunit Cojocâru n’a 
anai rămas strachină-n sat... —„(Cronica)".
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Dela „Tipografia A, Mureșianuu 
«âăi» fămsov, 

S3 pot procura următ6rele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

lângă portul postai ar°tar, încă 25 bani pentru 
«Komandație.)

îlărți de rugăciuni și predică.
Anghina Mântuirei, cărticică de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
suflethscă Ediț. IV. corectat". Gherla. Pre
țul unui es. înpărețl tari colorați 70 Uni. 
(-J- 10 b. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, căite de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru toie 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 343 pag. Legată costă 1 cor. 
(-|- 10 b. porto).

„Cuventări bisericescl de Max- 
sillon*  traduse din oiigiuulul trances de 
loan Genț protopop gr.-cat. român al di' cesei 
de Orbdea-n are. — D-ja >a 1898 apăruse 
în Oradea mare cartea cu titlul de mai sus 
care cuprinde 17 prediol de ale vestitului 
orstor ecles:sstic frances. Prrdmile >unt 
împărțite de traducător după amdbisericesc 
r^sâriten, și fie c-re rste pusă la acea Dumi
necă s6u sărbătdre, cu a cărei evanghe ie. 
se potrivesc? predica. Un volum elegant de 
peste 400 pagini în 8° ou port.e>ul lui 
Massilon. — Traducerea se distinge prin- 
tr’nn limbag'îi sles. — Prețul 5 cortine (6 
Lei 5°) plus 80 bani porto.

Cuventări hisericesci pre sărbătorile 
de pr. ste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. 'p1. 30 b. porto.)

La Magazinul de haine 
BELA ASCHEK

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de îugâciunl și cântări întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată costă 44 b-nl) 5 b. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude meru onorea Preacuratei Fecidre 
Maria pentru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 4'> bani (-|- 5 b. porto).

Cuventări bisericesc! sc ise de Io n 
Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b. 
porto.

Cuventări hisericesci de f 'oan Pa- 
■p'u: tomul I, Ui și IV cupiinde cuventări 
bisericescl acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tote să; bătorile de peste au. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor (plus 10 b. porto).

Predici pe tbte Duminecile și 
sărbătorile de peste an, Vol. I. o© Em 
E efter seu, ounoseut atât de bine în oercu- 
nla românescl din numeros.le sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (-j- 20 b
porto.)

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

Cuvântări’ funebrali și iertăciuni pen
tru d ferite cause demorte, de Ioan Papiu 
Preț. 3 cor. (ph.s 30 b. porto.)

Cuventări funebraleși iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de 1» rn p pi.t Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3 corone (-|- 20 b. porto.)

Mama sfântului Augustin de Emil 
B >u;raud, tran.oere de Salba. Editura d-.ui 
prof. Dr. E l)<iianu. Tipografia archidie- 
cesană mu Blașiti. Cartea ate 31 cele de 
t par (500 pagii.I) șt este fructul [osteneie- 
lor unor labor oțl studențl in teologie cela 
universitatea a in Budapesta Cuvectu „Șaiba 
ne reamititesce societatea literară cu ao- 
lașl nume a teologilor dm seminarul desfi
ințat „S-ta Barbara" din Viena, cărei so- 
cieiățl îi mulțumim publicarea Fabiolei și 
a unei părți din calech.smul oel nare al 
lui Deharbe. TraduoStorii ne ofer o lectură 
edificătore în sul îngrijit, tiparul cui a , hâr
tia bună. Prețul uuuițese ; plat legat elefant 
în pânza es e 4 co, 6ne (-|- 30 b porto ) 
Uj esemplar broșat 3 corone (-j- 30 b. 
porto).

„Supplex,Libellus Valachorum “, 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și Adam viei în 
numele poporului român din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea ivmâuescă 
făcută de profesorul Dr. E. 1, "■<. Un
esemplar broșat costă 1 coronă (-|- 5 b. 
porto).

„Cartea Durerii*  de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francos de lacob Ai- 
(olt-scu,, editura lui Dr. B. Dnau . Timișora 
1895. O cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 corone (plus 10 bani 
porto).

CălindarJ. Plugariului.
A apărut și se pbte procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugariului44. Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest călindar, care apare acum în 
anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Măsurile, tîr- 
gurile din Ardeal și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Se-1 urmăm"). 
Călugărenii (poesie) de 0. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda, pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Ăl mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tîner poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următdrele articole: 
„Dușmanii economiei14 de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor" de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăcidse po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi?"

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

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.
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De închiriat 1 
o Soc&aâsîță sgsfe stradă, 11 
care constă dm 2 odăi spre sVa 1 
dă, 2 odăi spre curte, bucătărie 11

etc în centru pieței, 11 

în Strada Inului 24. ( 
Informațiuni mai de apropo 

se pot lua dela proprietarul o
G. 8 t e t m sb » v i ts.

— <®> — ii
Tot acolo în curte am aranjat ii 

0 odac pgnku dejun, " 
unde se servesce diferite miseluri ii 
și beutm’i escelente.

Apelând la sprijinul onoratu- 11 
lui public, rogându-mă de o cer- H 

cetare numerosă, remâi 1
cu totă stima 11

L-3.(772) 6. Stefanovits.
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„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la Eremias Nepoții.

F S „SANTENICUM“ 
este un renumit I£ fii â. X fi RT preparat din ierburi medicale 
din Italia căldurosă. b’a introdus acum și în Germania

Medicament es elect pentru ÎEstărirea stossiacului cu 
deosebire mijloc preservatîv contra suferințelor de stomac, care 
provin din digestiune grea Forte folositor la suferințe de slă 
biciime, anemie, dureri de cap și stomac, indisposițiî, lipsă de 
apetit (ca"-at de catar de stomac), constipație, digestiune rea 
și dureri he m u r oi d ale. (766,1—18.)

W S’rcțwB unei sticle 8 cor. ®O bani.
De vendare la farmacia D-lui Julius Hornung, Brașov. 

Representant general: Fîiedrîdl fifilillUOIlt, Budapest- -

(769,8—10) Brașov^ Strada Porții or. 11.

= se pote cumpere:
Costum de iernă cu........................
palton de ernă negru seu vânăt cu. 
palton scurt de ârnă . . .. . . . 
Saco de patinat pentru copii . . .
Costum pentru copii dela 3—9 ani . 
Pantalon de ârnă..............................
Halat .................................................

1
1
1
1
1
1
1

18
20
17
10
6
5

17

cor.

I

ă
V Ml

V.J

Sz. 12022—1962.
tikv.

Ărveresi hirdetmânys kivonat.
A fogarasi kir. jârăsbirosâg, mint telekkdnyvi hatosâg kdzhirre teszi. 

bogy Popa Miron vegrehajtatonak Muutyeân Măria s trsai vâgrehajtâst 
szenvedb elleni 58 kor. 80 SI. tbkekoveteles es jârulekai irânti vbgrehaj- 
tâsi tigybben a brassbi kir. torv.-szek (a sârkânyi kir. jărbirosâg) terii- 
letbn lev6, 0-8inka kozseg teruletăn fekvd az 6-sinkai 155 sz. tljkvben
foglalt Muntean, Muntean Candit 1kisk Muntean Măria, kisk. M untean
Szavia, kisk. Muntean Giucza, kisk. Vulcân Anlrâs kisk. Vulcân Eva
tulajdonât kepeză A f
292/1 hrsz. egăsz ingatlanra 141 kor. 4978/1 hrsz egesz ingtlnra 29 kor.
noi „ 18 n 5138/1 n n 48 n
1628/2 „ » 10 n 5637/1 n n n 57 5?
1918/2 „ îi 31 n 5936/1 n n n 36 n
2122/2 „ » 09 n 6116/1 » n V 19 T?
2382/1 „ n 19 Ti 6818/1 îi Tî Ti 10 î?
2604/1 „ r 05 n 7077/1 n n n 02 W
2974/1 „ 10 V 7410/1 w w n 04 n
3192/1 „ 07 n 7678/1 n î? n 28 n
3951/1 „ „ r 11 111 r» n 320
4047/1 „ r 13 3624 îî V n 05 n
4594/1 „ j? 13 az d-sinkai 692 sz. tljkvben foglalt
Muntean Candit, Muntean Helâna f. Vulcân M iklosne, kisk Muntean
Măria, kisk. Muntean Szâvia, kisk Muntean Giucza tulajdonât kdipezb 
A f 291/1 hrsz. alatt foglalt egbsz ingatlanra 1200 koronâban ezennel 
megâllapitott kikiăltâsi ârban az ârverbst elrendelte âs bogy a fen- 
nebb megjelolt ingatlanok az 1902 evi Oeczember ho 31-dik napjân del- 
elbtt 9 brakor O-Sinka kozsâg bâzânâl megtartando nyilvăoos ârverăsen 
a megâllapitott kikiâltăsi âron alb! is eladatni fog.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak l( °/0-ât 
kbszpdnzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november lAn 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8. §-âban, kijeldlt ovadâkkbpes ertekpapirbau a kikul- 
dbtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § sa ârtelm°ben a- 
bânatpenznek a birosâgnâl eldleges elhelyezeserdl kiâllitott szabâlyszeră 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1902 evi Oktâber ho 8-ik napjân.
A kir. jărăsbirosăg, mint tlknyvi hatosâg.

Schupiter,
765.1 1 kir. aibiro.

DISTILLERIE F.RANCA1SE. PItOWNTOR.

Prenunierațiile la „Gazeta Transilvanieiee se pot face și re- 
înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.

Domnii abonenți să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca 
espedarea să li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murit și să arete și posta ultimă.

Administrat. „Gaz. Transă
TipgraBa A. Mureșianu, Brașov.


