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Unde am ajuns?*)
(Articol final?

Astăcji scriem 2 (15) Maitl 1903.
Se împlinesce o jumetate de 

secol și un lustru dela marea și me
morabila adunare națională de pe 
„Câmpul Libertății11.

In acesta adunare s’a încheiat 
pentru tote timpurile sfânta legă
tură a frăției între fiii nafiunei ro
mâne și s’au proclamat serbătoresce 
principiile egalității și ale libertății na
ționale; în acesta adunare s’a pus 
temelia partidului national român.

Tot ce am lucrat, am luptat și 
am jertfit timp de cinci-fieci-și-cinci 
de ani pentru înaintarea și prospe- 
rarea «poporului nostru, n’a isvorît 
decât din acea iubire și frăție, nu 
s’a răzimat decât pe acele mari prin
cipii de esistență națională.

Opintirile, ce de atunci Românii 
din Ardeal, Bănat și Țera ungurbscă 
le-au făcut pentru asigurarea esis- 
tenței lor naționale, n’au fost înco- 
coronate de succesele dorite și aș
teptate.

Altfel cu totul și-au înfățișat 
viitorul cei-ce au șecjut la sfat în 
fruntea poporului acum cinci-c]ecî și 
cinci de ani, decât cum se prezentă 
el astăfll. Der bre fire-am noi în 
drept a conchide de aici, că ei s’au 
înșelat în presimțirile lor?

Nu, nici decum. Părinții noștri 
au simțit bine și adevărat, că desti
nul națiunei lor mult iubite nu pote 
fi de a se pierde și a apune în ne
gura vremurilor potrivnice. Decă to
tuși speranțele și așteptările lor s’au 
aventat, în acele momente de cea 
mai nobilă însuflețire națională, așa 
de mult, încât realitatea de acjl prea 
a rămas îndărătul lor, causa n’a pu

tut fi decât, că denșii n’au prevecjut, 
că sclăvia fisică, sub care au gemut 
ei, va pută fi schimbată în sclăvie 
morală pentru urmașii lor; n’au pre- 
vejut, că aceștia din urmă atinși de 
aerul moleșitor al erei civilisațiunei 
moderne, vor recăde mult - puțin 
ărășl în păcatele moștenite, se vor 
invidia, se vor certa și se vor bate 
ca orbii între sine și vor începe din 
nou a șovăi în drăpta și în stânga 
față cu dușmanii causei lor comune.

Cei ce s’au întrunit odinioră pe 
Câmpul Libertății au încheiat între 
ei legătura frăției, nu pentru ca a- 
cesta mai în urmă să servâscă ca 
mijloc pentru unii egoiști și vanitoși 
de a se înălța și îngrășa pe spinarea 
poporului, ca să-i neglige ori se-i 
trădeze apoi cele mai sfinte interese 
de vieță, ci ca să-și întărâscă prin- 
tr’ensa fiecare și toți la olaltă zelul, 
energia și curagiul în a lupta cu 
desinteresare pentru ajungerea sco
pului comun.

Nu pentru aceea s’au însuflețit 
înaintașii noștri, nu pentru aceea 
și-au jertfit ei avere și vieță, ca cei 
cari aveau să le urmeze se devină 
slugile Nemților sub regimul abso
lutist austriac, și slugile Ungurilor 
sub absolutismul parlamentar un
guresc.

Ce ar fi eșit din tote opintirile 
vecher generați uni pentru deștep
tarea românismului și reuascerea na
țională, decă ar fi oferit țării, tro
nului și lumei trista și umilitorea 
privelisce, ce ni-se arată pe alocurea 
în fiiua de. afli, de a se certa între 
sine ce e mai bine: se fie pe sfert, 
ori pe jumătate ori pe întregul na
ționaliști și decă nu ar fi mai oportun 
și mai practic pentru Români să-și 
desbrace peptarul și breul românesc, 
ca să nu bată prea mult la ochi 
adversarilor lor?

Unde am ajuns în cei cinci-cjecl 
și cinci de ani trecuți cu principiile 
și cu politica nostră ?

N’avem decât să ne uităm jur 
împrejur și ne vom convinge de-o 
realitate puțin incuragiatore. Ade- 
se-orl acesta privelisce ne aduce 
aminte o odaiă de copii, în timpul 
jocurilor și a distracțiunei VeJI cum 
fie-care aci călare pe un băt, aci pe 
un adevărat călușel de lemn, aci 
cu o tobă acățată de gât vrea să 
fie cel dintâiu și numai cel dintâiu, 
îi vefil apoi măniendu-se unul pe 
altul și în fine încăierându-se între 
denșii, care învălmășelă se sfîrșesce 
c’un plâns comutt

Dăcă voim să evităm în viitor 
de a apără fie și numai în parte, ca 
unii, cari am juca un joc copilăresc 
cu marele interese de viâță ale na
țiunei nosfre; decă voim să fim ade- 
vărațl promovătorl ai marilor prin
cipii, ce ni-au fost date ca directivă 
de cătră inițiatorii luptelor nostre de 
egală îndreptățire națională, trebue 
să ținem semă înainte de tbte de 
un adevăr, pe care nu-1 va pute răs
turna nici un sofiism de pe lume.

Acest adevăr este, că tbte în
cercările de a îndrepta situația și tbte 
planurile, ce le născocesce unul și al
tul dintre actuilii seu viitorii mata
dori, nu vor ave nici un efect, 
practic, pănă. ce nu va fi restabilită, 
prin energica intervenire a tuturor 
factorilor serioși ai națiunei nostre, 
încrederea și frăția din sînul nostru 
și pănă ce partidul nostru național 
nu va înceta de a fi un teren de 
esperimentare puerilă pentru o sămă 
de diletant! și începători în ale po
liticei.

Revoluția din Macedonia. Firul 
telegrafic aduce scirl sensaționale din So
fia. Metropolitul Girasimos a fost arestat 
în Strumița. — In Monastir s’au făcut 

arestări în massă. — Lângă Giamaia a 
fost o luptă înverșunată. Poporațiunea se 
refugieză spre granița Bulgariei. — Colo
nelul Jankov, care voia să mergă în Ma
cedonia, a fost arestat și dus la Sofia.

Procesul pentru „agitație"
al catechetului I Slupinianu.

Deva, 13 Maiu 1903.
fSlaport special al „Gaz. Trans11.)

Șirul persecuțiunilor șovinismului ma
ghiar îndreptat contra naționalităților și 
în special contra ndstră a Românilor cu 
atâta furie pe tote teren'ele și sub diferite 
pretexte existente și neexistente, în spe
cial potopul proceselor de agitație inten
tate atât pressei române, cât și particula
rilor, au trebuit să-și secere victima și de 
astă-dată, confirmând din nou caracterisa- 
rea stărilor deplorabile de astăzi.

Adi s’a ținut pertractarea finală, 
înaintea tribunalului din Deva, în causa 
de „agitație la ură a naționalității româno 
contra națiunei maghiare14 a d-lui losif 
Stupinianu, fost paroch gr. cat. în Bârcia 
mare, catechet la școla de stat din Bârcia- 
mică, școlele reale și preparandia de stat 
din Deva, er de present paroch în comuna 
Rîul-alb, — pe basa actului de acusare 
ce i-l’a intentat procurorul din Deva d-lui 
Stupinianu în 14 Ianuarie a. c. sub Nr. 
Enr/903 și publibat în traducere în Nr. 19 
al „Gazetei Transilvaniei14.

Tribunalul (senatul) s’a constituit în 
modul următor: d-1 1. Veress jude de ta
blă ca președinte, er d-nii: C. Szekely și
I. lasenovics ca membrii votanți: notar d-1 
0. Heja. Acusator public: I. Makkai, er 
apărător d-1 Dr. Iustin Pop.

Pertractarea s’a început la orele 8 
dim. Pentru a constata, decă toți cei ci
tați în causă ca martori sunt presenți seu 
lipsesce vre-unal, președintele a dispus se 
se introducă tbte mărturiile în sală. Aci 
se produce un tablou destul de caracte-

FO [LETONUL „GAZ. TRANS“.

Mortea mea.
(7) (Urmare).

4.
Cât am rămas în acestă stare, nu 

pot să sciu; o secundă și o vecinicie, în 
neființă sunt egale — er eu nu mai eram. 
Dar încetul cu încetul, cam nelămurit la 
început, însă totuși observabil, se întdrse 
în mine consciența existenței. Dormiam 
încă, ddr începui a visa, și visul meu 
sămăna, cu un tablou curios, care altă 
dată mă chinuia des; când eram treaz 
aveam darul de a iscodi întîmplări înfrico
șate și simțeam o plăcere amestecată cu 
grdză, de a mă transporta în situațiile cele 
mai înspăimentătore.

Mi se părea, că nevasta mea mă aș
tepta undeva — probabil acasă — și tre
buia să călătoresc cu trenul pentru a pute 
ajungeladânsa. Trenul trecea printr’un tunel 
și de odată se audio bubuitură de tunet. S’a 
întâmplat o surpare dublă, der trenul nos
tru n’a fost atins de o singură pietră mă
car, vagoneie au rămas nestricate, numai 

intrarea și eșirea tunelului erau astupate, 
așa că noi ne aflam între nisce ziduri de 
stânci în pântecele muntelui. Și acum se 
începii o agonie lentă, înfiorătore. Ori-ce 
speranță de ajutor, de scăpare era esclusă, 
cel puțin o lună trebuia se dureze, până 
ce se va pute deschide tunelul cu multă 
muncă și sudori și cu întrebuințarea unor 
mașine puternice.

Eram închiși așa-der într’o pivniță 
fără eșire și mdrtea ndstră era numai ches
tie de câteva ore.

Repet că adesea a lucrat fantasia 
mea la acestă dramă variând fără sfîrșit 
tablourile și scenele. Erau în trenul acela 
bărbați, femei și copii peste o sută de 
persone și se petreceau mereu nouă epi
sode.

Adevărat-, în tren se aflau ceva ali
mente, acestea însă în curend s’au con
sumat și nenorociții se hărțuiau pentru 
ultima bucățică de pâne. Colo era un 
moșneg în agonie, pe care îl respingeau 
cu pumnii, dincolo o mamă, care se lupta 
ca o Iupoică, spre a acapara pentru co
pilul său câteva bucături. In vagonul meu 
era o păreche tinără Aceștia se țineau îm
brățișați, nu mai sperau nimica, nu se 

mai mișcau, horcăiau numai, agonia înce
puse.

Linia în tunel rămânând liberă, dmenii 
se coborîseră și ocoliau trenul ca nisce lupi 
flămând! căutând pradă.

Aici nu mai era deosebire de clase. 
Bogatul și săracul, superiorul și inferiorul 
erau d’avalma. Un domn fdrte bogat și 
distins plângea de gâtul unui lucrător și îl 
numia frate.

N’a ținut, mult .și lămpile au înce
put a se stinge prin vagdne. Reserva de 
cărbuni în locomotivă era de mult con
sumată, nu mai era foc în ea și dmemi 
vrend să trecă de la un vagon la altul, 
trebuia să pipăe prindendu-se de rdte spre 
a se orienta și a tiu se lovi unii de alții. 
Pipăind cu manile, ajungeau până la lo
comotivă, pe care o recunosceau după 
drugii de fier și costele-i uriașe, acum imo
bile, o forță nefolositdre, care stetea mută 
și nemișcată în întuneric.

Pute să fie ceva mai înfricoșat, de
cât acest tren prins în mijlocul stâncilor 
cu pasagerii săi îngropat! de vii, cari 
muriau unul câte unul încet de mdrtea 
cea mai chinuitdre?

Și în visul meu grozav îmi zugră- 
viam detailurile cele mai oribile pănă în 

cele mai mici particularități. Urlete și 
vaiete străbăteau întunerecul și de odată 
simțiai, cum se apropie de tine cine-va pe 
neașteptate și sensația neplăcută se po
tența. Ceea-ce mă făcea de astă-dată să 
sufer și mai mult în visul meu — lucru 
pe care la zugrăvirile anteridre ale aces
tor situațiunî nu l’am observat — era fri
gul și lipsa totală de aer. Nici-odată în 
vidța mea n’am suferit așa frig. Par-că 
eram îmbrăcat într’o manta de ghieță, 
par-că o umedelă penetrantă ar fi străbătut 
în interiorul craniului meu, în măduva 
dselor. Și eram amenințat să mă asfixiez, 
întrega stâncă părea că e rostogolită pe 
peptul meu, totă greutatea ei zăcea pe 
mine și mă nădușia aprope. De-odată însă 
răsună un strigăt de bucurie.

De cât-va timp ni-se părea, că audim 
un vîjăit îndepărtat și nădăjduiam, că din 
afară lucreză pentru liberarea ndstră. Insă 
de acolo de unde se audia vîjăitul, nu ne 
mai venia nici o liberare. Ce era? Unul 
din noi descoperi în tunel o gropă, un 
fel de fântână de aer și atunci a scos 
acel strigăt, din care noi toți prinseserăm 
nădejdea liberării. Ne grăbirăm cu toții 
într’acolo și cu toții vădurăm un fel de 
urloiii săpat în tunel, er d’asupra lui o 
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Tris.țrc, care si-- pe - președinte l’a silit să-și 
ascundă fața eu un ac.t,. ca să nu i-șe ob
serve surîsul, ce i-l’a causat vederea mar
torilor.

Adecă'pe lângă învățătorul de stat 
din Bârcia-mică, 2 bărbați și o femeie, se 
umple sala de copii-de 8—10 ani, aduși 
toți ca mărturii că d-1 Stupinianu „a ata
cat pacea internă a■ statutului", — după 
cum dice actul de acusare.

Fiind toți presențî președintele pro- 
. văcă pe martori să părăsescă sala de per- 
pertratare și dăpărtându-se copiii și cei
lalți martori, tabloul s’a finit, fără să alte
reze câtuși de puțin demnitatea pertrac- 
tărei.

Președintele aduoe la cunoscință 
d-lui Stupinianu, că este acusat, că în 5 
Decern. 1902 presentându-se la școla de 
stat din Bârcia-mică ca catechet gr. cat., 
acolo a dis cătră vre-o 15 copii adunați, 
cari după datină l’au salutat cu „jd nopot 
adjon az lsten“, că de aci încolo nici pe 
el, nici pe altul, școlarii să nu-1 salute un- 
guresce, ci tot-deuna se salute românesce, 
pentru-că ei sunt Valachi-, bine să bage 
de semă, că Ungurii vreu se facă Unguri din 
ei, der să nu se dea pănă pot; li-a mai 
spus, că va face școlă valachă în Bârcea 
mare și pănă atuncia îi va duce la scola 
valachă din Sânt-Andres.

A mai <Jis acusatul despre Fodor 
Vilma, că numele ei e slovăcesc ori nem
țesc; pe Tollas Albert l’a „botezat11 
Adam (?) pe Tollas Jânos, Iuon; pe Vi- 
seriu Eva — Vuța etc. etc. („Gazeta" Nr. 
19) și în fine când au eșit din școlă copii, 
salutând unguresce pe cărăușul acusatului 
Roman Peter, acusatul ridicându-și mâna, 
amenințându-i cu ploierul li-a dis, se nu 
salute unguresce, ci românesce, că-i bate.

II întrebă, decă sunt adevărate aces
tea și decă se simte vinovat?

ricusatul răspunde, că nu sunt ade- 
verate și nu se simte vinovat, pentru-că 
lucrul stă altfel. Anume:

Sosind în numita di cu trenul de di- 
mineță, de la Deva, și terminându-mi unele 
afaceri cu parochienii mei din Bârcia-mare, 
cam pe la 7 <5re dimineța am pornit — 
dice Stupinianu —- în preumblare cătră 
școla din Bârcia-mică, unde aveam fire de 
catichisație.

Copiii din Bârcia-mare vreo 12—15 
la-număr, mergând pe potecă unul după 
altul cătră școlă, m’au ajuns pe drum și 
trecând înainte m’au salutat toți unul câte 
unul într’o ungurescă mai bună seu mai 
slabă „jo nopot odjon az Isten"!.... „jd 
napot adjon az Isten!“....

Auțlând acestea eu opresc pe copii și 
îi întreb, dâcă sciu ei cine sunt eu? — 
Copiii răspund unanim că, da, „popa nos
tru11. — Bine, le (jic atunci, dâr pe popa 
vostru se cuvine să-l salutați româ
nesce, pentru-că și voi sunteți Români și 
eu sunt Român.

După acesta s’au depăftat.- Etă-cum 
stă. lucrul în adevăr.

Cât despre numele copiilor, este ade
vărat, că ‘ întrebându-i cum-îi chiemă și 
răspuncjându-mi unguresce — dice d-1 Stu
pinianu — i-am întrebat: der acasă pă
rinții voștri cum ve strigă? Ei mi-au răs
puns unul că-1 strigă Pătruț, altul Ion, 
alta Vuța etc. Li-am <Jis atunci, că aceste 
li-s numele lor adeverate. Cum îi strigă 
părinții, îi voiu strigă și eu.

Urmeză ascultarea martorilor.
Primul e învățătorul de stat din Bar

cia, Bodosi Lajos, originar din. comitatul 
Ciucului, — campion al maghiarisărei și, 
judecând după vehemența predărei, mare 
șovinist și dornic de a-și câștiga vr’un „me
rit patriotic11. Bodosi spune, că densul nu 
a fost martor imediat la nimic ce s’a pe
trecut. A primit pe d-1 Stupinianu, l’a in
trodus în șcdlă, i-a predat catalogul si s’a 
depărtat, mergând la Bârcia-mare, unde 
avea nisce afaceri. — Acolo la casa pri
marului, fiind de față și notarul, au venit 
la el părinții copiilor și s’au plâns (?), că 
ce preot a lăsat densul înl'școlă, care în
vață copiii la lucruri contrare statului (sic !) 
Căci etă ce li-a spus copiilor, că nu e 
permis să mai dică bună dina unguresce, 
ci numai românesce, etc.

După aceea — continuă Bodosi — 
mergând în șcdlă după amâdi, mi-au spus 
și copiii. - Eu i-am întrebat: Sciți în ce 
țeră trăiți ? — „Da" — fu răspunsul, — 
„în Ungaria". — Noa, vede-ți, în Ungaria 
locuesc numai Unguri (?!) și numai un
guresce se pote vorbi.

Părinții m’au întrebat pe urmă, că 
unde pot se caute remediare? Er eu i-am 
în drumat la senatul scolastic. La acea șe
dință în care s’a adus înainte afacerea 
Stupinianu în senat, fiind membru, am luat 
și eu parte. Aici, ca la forul prim, s’a 
interdis d-lui Stupinianu să mai cate- 
chiseze, pe urmă s’a trimis causa la co- 
misiunea administrativă.

Urmeză soția lui Fodor Nicolae.
Dânsa spune, că venind copila de 

la șcdlă acasă i-a spus, că preotul cel 
nou li-a dis, că pe nimeni se nu-I mai 
salute unguresce, ci numai românesce și 
că ea, copila, nu are nume nici unguresc, 
nici românesc, ci nemțesc seu slovăcesc. 
Avend altă trebă, a mers la primarul și 
acolo a povestit și cele ce a spus copila. 
La întrebarea, decă nu a mers anume la 
primar să se plângă și decă s’a plâns, 
spune că nu.

Martora este confrontată cu Bodosi, 
care a (Jis, că părinții copiilor s’au plâns, 
der fără resultat.

Președintele: Să se cheme în sală 
martora Fodor Vilma. — Servitorul întâr- 
die cu presentarea martorei. Președintele 
sună și spune servitorului să țină martorii 
la îndemână.

Servitorul răspunde, că copiii aceia 
au luat’o fuga pe trepte în jos, de-au um
plut edificiul justiției.

In urmă apare mortora: o fetiță de 
9 ani, de la care președintele abia păte 
scăte câte-un cuvânt.

— De ce religie ești? Fetița nu scie 
să dea răspuns unguresce nici decum, 
ceea-ce s’a întâmplat de altfel cu toți 
copiii. Aceea însă o scie spune fluent, că 
„d-1 părinte a dis să nu mai salute ungu
resce, ci_ numai românesce", etc.

Notez că acest răspuns părea a fi 
fost dat după unul și același formular de 
câți-va dintre școlarii cei mai mici, pe 
când cei mai mărișori au fasionat, că d-1 
părinte a dis, că pe Unguri se i salute 
unguresce, er pe Români românesce, 
precum și că nu în școlă s’a întâmplat 
convorbirea, ci pe drum cătră Bârcia-mică, 
unde școlarii s’au întâlnit cu d-1 părinte.

Apărătorul cere să i-se pună mar
torei întrebarea, decă nu cumva a fost în
vățată ce se spună? Președintele refusă 
a pune acestă întrebare.

Urmeză martorul Viseriu Peter, pri
marul din Bârcia-mare, care spune, că den
sul scie despre causă numai de acolo, că 
a fost de față când gendarmii au ascul
tat copiii. — Nevasta lui Fodor Nicolae 
a spus în casa dânsului, dâr nu s’aplâns, 

oi simplamente a povestit., ntwndi-■ 
plarea.

■ Herpen Peter a Mihalye a fasionat, 
că' mergând dânsul acasă, nevasta se sfă
dea cu copiii, — o fată spunea, că d-1 pă
rinte a dis, ca să nu mai <jică „gyorigyelt'1 
„bună vremea", unguresce ci se dPă româ
nesce.

Procurorul cătră martor: De oe-ți 
trimiți d-ta copiii în școlă ungurescă?

Martorul: Fiind-că nu-i alta!!
Martorii Surr Erzsi, Tollas Albert, 

Tollas lânos, Viseriu Eva, Herpenes Mari, 
Popa Pdter și Știrb Anna, toți școlari, răs
pund de asemenea în cea mai mare parte, 
că d-l părinte li-a spus, că pe Unguri se-i 
salute unguresce și pe Români românesce. 
Despre aceea, că le va face șcdlă, seu că-i 
va duce la Sânt Andres, precum și că i-a 
amenințat când a salutat pe cărăuș un
guresce, nici unul nu scie absolut nimic.

Cărăușul Popa Petru răspunde, că d-1 
părinte a dis cătră copii, mergeți dragii 
mei acasă, că efrig, der nu i-a amenințat.

După acestea urmeză vorbirea pro
curorului, care a fost o sforțare despe
rată. A îndrugat d-sa câte tote la olaltă. 
A recunoscut, că dovedile s’au deyalvat 
cu totul, însă d-sa susține acusa în între
gime, pe basa celor mărturisite de copii 
înainte de asta cu 5 luni înaintea gen- 
darmilor.

încercă a argumenta comiterea faptei 
punibile, cu aceea, că acusatul a spus 
acestea înaintea unui grup de 15 inși (co
pii.) In general discursul de acusare și 
întrega atitudine a d-lui procuror a făcut 
șovinismului cel mai rău serviciu.

După procuror se ridică apărătorul d-1 
Dr. Iustin Pop și într’o pledoarie fulmi
nantă, escelent argumentă, care a făcut o 
adâncă impresiune și asupra Maghiarilor 
presențî, a dovedit completa nevinovăție 
a părintelui Stupinianu. (Vorbirea d-lui 
Pop o vom publica întregă în numerii ur
mători. — Red.)

Acusatul Stupinianu încă se apără, 
românesce, picând, că prin aceea că a 
provocat pe copiii’ de șcălă să-l sa
lute românesce, n’a comis nici o crimă. 
Limba de instrucțiune la catechisare e 
limba română, limba bisericei aprobată de 
capul bisericei și de Maj. Sa. Nu e der 
crimă, ce a făcut, ci o virtute. Limba și 
legea nimeni nu are drept a le lua, er 
dâcă le apără și ține la ele, acesta numai 
spre ondre pote să-i servescă. Cere să fie 
achitat. (Vom publica și acest discurs în
treg în numerii viitori. — Red.)

Sentința o cunosceți. Preotul Stupi
nianu fu condamnat la 3 luni închisore 
de stat și 100 cor. amendă.

$* *

zare albastră, care nu era mai mare decât 
o stea. 0, ce bucurie! Albastrul, care ne 
trimitea salutul seu în mijlocul nopții, în 
care ne aflam, acest peticei disparent era 
ceriul! Și ne întindeam gâturile și gurile 
spre el, ca să respirăm, și zăriam lămurit 
câte-va puncte întuneoăse, cari se miș
cau ; de sigur erau lucrătorii, cari începură 
acțiunea de salvare!

Atunci începură cu toții a striga: 
Scăpare! Scăpare! și tote brațele se în
tindeau tremurând spre lumina cerâscă.

Violența acestor strigăte mă trezi și 
îmi reveni consciența. Unde eram? De 
sigur încă în tunel. Eram culcat pe spate 
și simțiam în drepta și stânga păreți, cari 
mă strîmtorau și îmi împedecau ori-ce 
mișcare. Voiam se mă ridic, dăr mă lovii 
strașnic la cap. Eram așa-der împresurat 
din tote părțile de stânci ? Și unde s’a as
cuns strălucirea albastră, peticelul de 
ceriu? A dispărut. Nu mai văd nici o lu
mină, nu simt nici o adiere de vînt, mă 
nădușesc, abia pot respira. Mă scuturau 
frigurile și dinții îmi clănțăniau.

(Va urma.) .

Fdrte natural, că au trebuit să-l ju
dece pe catechetul român Stupinianu, 
fiind-că :

1. La cas de achitare:
a) ar fi fost desavuat inspectorul reg. 

ung., de unde mai cu semă a pornit acestă 
persecuțiune; și prin urmare

b) ar fi fost desavuat și ministrul de 
instrucțiune, care n’a voit să întărescă nu
mirea d-lui Stupinianu; mai departe

c) ar fi fost desavuat fișpanul comi
tatului, în a căruia comună originară s’a 
întâmplat faptul și care însuși a stăruit să 
fie depărtat Stupinianu; der mai cu semă

d) ar fi fost desavuată procuratura 
supremă, care a solicitat acâstă causă.

2. S’ar fi periclitat pornirea de ma- 
ghiarisare de pe la Bârcea și peste tot în 
părțile locuite de Români; și

3. Trebuia să se mai dee puțină 
hrană molohului șovinist și materie de es- 
ploatat pressei jidano-maghiare.

Coresp.

Nonele numiri de episcopi.
Am anunțat deja numirile de epis

copi gr. cat. făcute la scaunele devenite 
vacante din Oradea-mare și Lugoș. Pu
blicăm acum în traducere textele prea-înal- 

i telor resoluțiuni:

. - - ■ „La-propunerea'ministrului mau-de: culte-și 
instrucțiunea publică numesc pe Dr. Demetriu 
Iladu episcop gr. cat. de lugoș —gepiscop gr. cat. 
la Oradia mare.

V i e n a, 10 Maid 1903.
■ ■ (ss) Francisc Tos if,

(ss) Dr. luliu Wlasics.
.„La propunerea ministrului men de culte și 

instrucțiunea publică numesc pe Dr. Vasile Hoșsu, 
canonic al capitlului gr. cat. metropolitan de Alba- 
lulia-Făgâraș episcop gr., cat. la Lugoș.

v ieu a. 10 Maiii 1903.
(sș) Frcmcisc losif, 

.(ss) Dr. luliu Wlassics.4
Dr. Demetriu Radu s’a născut la 7 

Noemvrie 1861 în Uifalău (Alba-inferiără)). 
Studiile primare le-a făcut în Aiud, cele 
secundare în Blașiu, de unde metropolitul 
Vancea l’a trimis în colegiul grec al Sf. 
Atanasiu din Roma. In colegiul de pro
paganda fide a studiat teologia și filoso- 
fia pănă la 1885, distingendu-se la o dis- 
cuțiune publică, ținută în presența papei, 
încât i-s’a acordat o medalie de aur. Dr. 
Radu este doctor în filosofie și teologie. 
Hirotonit preot, se întărce în Archidiecesă, 
intrând pentru scurt timp în oancelaria 
metropolitană. De aici fu trimis la Bucu- 
resci, unde a petrecut timp de 10 ani. La 
predicele ce le ținea în limba română în 
catedrala S. Iosif, se aduna în tot-deuna 
multă și distinsă lume. Aici fu înaintat 
protopop, econom al Archidiecesei de Bu- 
curesci și Rector al Seminariului. In Nov. 
1896 fu numit episcop la Lugoș.

Dr. Vasile PLossu s’a născut" în T.- 
Mureșului în (jiua de 11 Februarie 1866. 
Studiile primare le-a făcut în orașul său 
natal, cursul inferior al gimnasiului la 
Sași în Reghin, cursul superior în T.-Mu- 
reșului, de unde metropolitul Vancea.l’a 
trimis la colegiul grecesc Sf. Atanasiu din 
Roma. Cursurile filosofice și teologice le-a 
ascultat în colegiul de „Propaganda fide", 
unde a fost promovat doctor în filosofie. 
Tot la acest colegiu a fost promovat doc
tor în teologie. Hirotonit preot fu numit 
întâiu profesor de dogmatică la facult. 
teol. din Blașiu și membru în comisiunea 
pentru editarea cărților rituale. Mai târdiu 
fu numit rector al internatului Vancean. La 
1898 fu ales canonic cancelar. A fost 
redactor la „Unirea". In 1901 fu numit

Congregația comit. Caraș-Severin.
(Românii și guvernul. — Jubileul graniței. — 

Dreptul de întrunire. — Cestiunea 
colonisărilor.)

La 13 Maifi n. s’a ținut în Lugoșiu 
congregația de primăvară a comitatului 
Caraș-Severin. Membrii români au fost 
presențî în număr mare.

Fișpanul Pogany deschide ședința și 
aduce la cunoscință, că din partea d-lui 
gen. Grănzenstein s’a anunțat o propunere.

Gen. Arthur Grănzenstein luând cu
vântul propune, ca comitetul municipal al 
comitatului Caraș-Severin se desaprobe ob
strucția contra indemnității budgetare, ca 
fiind periculdsă pentru constituțiune și 
parlamentarism, și să voteze încredere lui 
Coloman Szell.

D-1 Cor. Brediceamt luând cuvântul 
ține un discurs energic, în care declară 
de la început, că Românii nu se pot iden
tifica cu nici un partid și cu nici un fel 
de tactică a dietei din Budapesta. Propu
nerea lui Grănzenstein violâză dreptul con
stituțional și congregația nu se pote face 
vinovată de o astfel de violare. Ea n’are 
dreptul de a împuternici un guvern, ca se 
conducă afacerile țării fără budget legal. 
Conferința națională română din 1892 a 
constatat în conclusul al doilea, că isvo- 
rul răului zace în ideea fundamentală a 
politicei de stat dominante, care substitue 
interesul separatist național al unei rasse 
intereselor comune ale statului, și propagă 
pe față ca scop final unificarea, adecă 
maghiarisarea tuturor individualităților na
ționale ale țării. Acesta e un atentat în 
contra esistenței nostre naționale și e na- 
gațiunea ideii fundamentale a statului mo
dern.

Românii au semnalat pericolul. R6- 
dele acelui sistem acum s’au copt, s’au 
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încăerat'Copiii-alintați-ai -sistemului între-, 
sine și. strigă în țeră după ajutor. Con- 
sciința Românilor e curată, ei nu pdrtă 
vina pentru cele- ce s.e întâmplă la Buda
pesta. Decă am fi Pilat, am pute dice: 
„decă tu parlament maghiar nu ai voit să 
scii de noi, acum nici noi nu voim să seim 
de tine14.

Situația Românilor e clară. Politică 
de guvernament li-a răpit rend pe rând 
tote drepturile și s’a ferit ca de foc de a 
face vr’o concesiune națională poporului 
nostru. Numele „naționalității servesce de 
spaimă pentru guvernanți. Esclusivismul 
de rassă a făcut, ca dieta să nu fie pro
dusul voinței poporului și să nu represente 
țera. Se aleg cu forța deputațî contra 
voinței alegătorilor, ca să represente în 
dietă utopii și nu interesele adeverate ale 
populațiunei. Ațî făcut unirea cu Ardea
lul, și în loc să împărțiți drepturile fră- 
țesce, ați lipsit poporul și de drepturile 
ce le-a avut, încât aprope trei milione de 
Români nu au nici un representant națio
nal în dietă. Avem lege, că fie-care cetă- 
țen e capabil să pdrte oficii publice. Der 
ațî întocmit lucrurile așa, încât adî mâne 
nici notari români nu mai avem în acest 
comitat. Oeea-ce pentru d-vostră e virtute, 
pentru noi e crimă. Decă d-vostră țineți 
la limbă și naționalitate, e virtute cetățe- 
nescă, dăcă noi ținem la limba și legea 
părinților noștri, comitem crime, încât nu 
are statul destule temnițe pentru noi.

Decă noi am adera la propunerea 
făcută, am minți, și nimeni nu pdte cere 
de la noi se mințim. Noi încredere nu vo
tăm guvernului.

Fișpanul pune la vot propunerea, și 
majoritatea o primesce.

In cestiunea colonisărilor (colonia de 
la Brazova) vorbesc d-nii Dr. G. Popovici 
și Cor. Brediceanu. Cel dintâiu arată marea 
catastrofă, ce a dat asupra poporului în 
urma politicei de colonisare. Cel de al 
doilea spune, că s’au înființat colonii peste 
colonii fără ca să țină cont de comunele 
esistente. Scopul statului nu pdte fi ni
micirea comunelor esistente. Sistemul de 
a îmbuiba pe unii și de a flămândi pe 
alții, e semința invidiei, urei și nemulță- 
mirei, din care numai bine nu pote să 
răsară.

Urmeză la ordinea dilei propunerea 
viceșpanului de a aproba decisiunile ora
șului Caransebeș și ale mai multor orașe 
din graniță cu privire la contribuirea cu 
bani pentru ridicarea unei statue Maj. 
Sale din incidentul jubileului de 30 de ani 
de la incorporarea Graniției la Ungaria. 
D-l Dr. C. Jurca combate propunerea, 
căci un astfel de jubileu, înainte de a se 
împărtăși foștii grănițerî de beneficiile 
adevăratului constituționalism, nu are nici 
un rost. — D-l Dr. St. Petrovicl întrebă, 
decă au foștii grănițerî causă să jubileze? 
Nu! Maj. Sa când a desființat granița, a 
avut intențiimea, ca să facă pe foștii gră
nițerî părtași de tdte beneficiile constitu
ționale. In realitate însă ce vedem ? Vedem, 
că foștii grănițerî nu-s stăpânî nici pe 
vieța lor intelectuală, nici pe averea lor 
căpătată de la Maj. Sa pentru grelele și 
îndelungatele servicii militare. Școlele, 
carî erau românesci, s’au prefăcut în școle 
comunale cu scop de a maghiarisa, âr 
asupra averii colective nu mai dispun. Nici 
până adi nu li-s’a dat voie să înființeze 
din averea lor gimnasiul român decretat 
înainte aprdpe cu 30 de ani. Starea acesta 
nu pdte îndemna pe foștii grănițerî să 
jubileze.

La cestiunea dreptului de întrunire 
pusă la ordinea dilei prin presentarea cu- 
rendei comitatului Pojun, care solicită re- 
gularea prin lege a dreptului de întrunire 
și de asociare, ia cuvântul d-l Dr. St. Pe- 
trovici și propune, ca și comitatul Caraș- 
Severin să solicite printr’o adresă grab
nica regulare a dreptului de întrunire, de 
asociare și de pressă. Alte state consti
tuționale mai tinere au normat prin lege 
modul de eserciare a acestui drept, numai 
în Ungaria milenară acest drept e pus la 
discrețiunea organelor publice adminis
trative.

Congregația se închide la orele 4'/2.

Chestiuni agrare.
II. Remedii.

(Urmarea- a 7-a.)

De aplicat și esecutat - ea s’a aplicat 
și esecutat numai în parte, acolo, unde 
erau mari proprietari și tot-deuna în fo
losul lor, pe când ea era menită să aducă 
folos și avantagii mai mari țăranului și 
micului cultivator, ca acesta în loc de 
40—60—200 parțele infime, împărțite și 
diseminate pe întreg hotarul, și cele mai 
multe din ele fără căi de comunicațiune 
directă și supuse la sila de culturi și fo
losințe comune cu obștea, să aibă și caute 
fie-care sistematic numai una dou6 seu 
cel mult trei parțele mai mari și binecon- 
diționate, și avend drumul direct și comu- 
nicațiunea liberă diua și noptea la ele și 
posibilitatea de a-1 căuta și folosi fie-care 
după interesul său și cum îl va tăia gân
dul, fără de ori-ce amestec și ingerință 
din partea străinilor, comunei orî obștei.

Adî se cunosc și se văd resultatele și 
greșelile comise, ce a dat comasarea și 
în bine și în rău. Cântărind fără preo
cupare pe cele bune cu cele rele, cele 
bune prevalăză; de aceea compatrioții 
noștri sași lucrăză pe capete întru esecu- 
tarea ei la tcSte comunele, fără deosebire 
decă au fost odinioră clăcașe ori libere. 
Noi încă trebue s6-i urmăm în interesul 
salvărei poporului nostru, și pentru îndru
marea lui pe calea culturei raționale și a 
progresului. Periculele și greutățile, carî 
au fost odinioră, astădî nu mai sunt de 
temut. Esistă o esperiență mai mare și în 
popor în privința lor si cu esemple nu
mărase cunoscute, apoi dispunem adî de 
un personal technic mai bine pregătit și 
cu esperiență în afaceri suficientă, și se 
pricepe și poporul mai bine în evaluarea 
calității pământului și împărțirea lui ca la 
niscaiva transgresiuni și încercări de a-1 
seduce și jigni în interesele sale, din 
partea inginerilor operatori orî a judecă
torilor și deregătorelor comunale, ca să 
nu mai stea cu mânile în sîn și a se da 
de bună voie victimă, fără să-șî potă sie-șî 
ajuta. Apoi foștii marî proprietari mai 
pretutindenea șî-au comasat și luat pă
mânturile lor deja de o parte, așa că la o 
eventuală comasare din nou a hotarului, 
ei nu ar mai veni în considerare, și po
porul deci nu are motiv de a se teme de 
o pagubă din partea lor.

Astăcjî comasarea trebuesce impusă 
și dusă la îndeplinire peste tot, în inte
resul cel mai intim al poporului român, 
nu numai de a-1 scăpa de nisce cheltuelî 
mari zadarnice și împovărătore, der și 
pentru a-i procura pășune și pădure comu
nală la comunele, unde nu esistă seu că 
au perdut’o prin desființarea și reducerea 
numărdselor rozore și gropî adânci, va
duri și erosiunî de apă, secări de bălțî, 
rovine și mlăștine nefolositore și perni- 
ciose sănătății, carî dau loc la friguri de 
baltă, și cu punerea în valore și cultură a 
numerdselor terenuri sterile și puțin pro
ductive prin regularea cursurilor de apă, 
ficsarea și consolidarea ripelor, prundurilor 
malurilor și ponorelor.

(Va urma.) 

SOIRILE DILEI.
— 2 Maid v.

Turburările din Croația. Din Agram 
se anunță, că advocatul Potocsniak, unul 
din conducătorii agitațiunilor croate, a fost 
arestat și escortat la procuratură. Arestați 
au fost și plebanul Jemencici Nepomuk 
Ivan și capelanul Suster Oscar pentru răs
pândirea de proclamațiuni revoluționare 
Ei au fost dațî pe mâna tribunalului din 
Agram. Din Seghedin se scrie, că într’una 
din diminețile trecute a fost trimisă în 
Croația o mare cantitate de revolvere și 
cartușe pe seina funcționarilor de la căile 
ferate din Croația. Vice-șpanul Unkelhău- 
ser din comitatul Sirmiu, care locuesce 
n Vukovar, a visat fiind despre acesta, a 
răspuns, că nu va lua nici o disposițiune, 
pănă când nu se va întâmpla scandal său 
violență. Mercur! sera trenul, care a ple

cat din Fiume, ajun.gâ.nd l.a. Susak.pe te-, 
ritoriu croat, a. fost primit c’o. pldie de 
pietrii, Trenul fu silit se se bprescă și nu 
șî-a putut continua caleâ, decât după, o 
mare întârdiere. In Susak a fost și o mare 
demonstrație, apoi în Buccari, Meja și 
Fuzina.

De la comitat. Comitetul adminis
trativ al comitatului Brașov șl-a ținut șe
dința ordinară lunară în <jiua de 11 Main 
sub președința fișpanului contele Ștefan 
Lazar. Relevăm din raportul vice-șpanului 
Dr. Frederic Jekel pe luna Aprilie urmă- 
tdrele: Deces subit s’a întâmplat în cer
cul superior unul în hotarul comunei 
Cristian, unde Vasile Bârsanu din Bran a 
cădut din car și a rămas mort pe loc. In 
Codlea s’a întâmplat un cas de sinucidere, 
er în Ghimbav s’a găsit în pârău cadavrul 
unui prunc, fără să se afle mama crimi
nală. In cercul inferior s’au întâmplat in
cendii în Feldiăr-ă, Crisbav, Apața și Bod. 
Sinucidere s’a întâmplat una în Bod. Băle 
molipsitore sporadice, ca și în cercul su
perior. Intre animale n’a fost epizootie. In 
orașul Brașov au fost 5 cașuri de difterie. 
In cercul Săcelelor starea sanitară a fost 
bună. In Societatea de ajutorare a mun
citorilor și servitorilor s’au înscris mem
brii: în Tureheș, Crisbav, Bacifalu și Cod
lea. Cursul de tîmplărie și rotărie din Fel- 
didra a dat bune ^resultate. Lăptăria din 
Brașov, care șî-a început lucrările în Aug. 
1901, a furnisat în 1902 2,039,267 litri de 
lapte și 73 713 chgr. unt. S’a încasat în 
1902: 308,196 cor. Raportul mai amin- 
tesce de premiile, de câte 50 cor. acor
date de ministerial agriculturei pentru 
muncitorii sîrguincioșî și credincioși, în
tre carî vedem și numele lui C. Bralu 
din Săcele.

Pauperismul în Ungaria. In anul 
1896 s’au licitat 15.012 moșii țărănescî, în 
1897: 18.857, în 1898: 18.070, în 1899: 
19.930, în 1900: 25.466, în 1901: 27.502. 
Valorea acestor moșii a fost Ia 1901 de 
25’/2 milione cortine. Intr’un interval de 
șese ani s’au vândut așa-der cu licitație 
124.821 averî libere țărănescî!

Schelete de soldați din resboiul 
de șepte ani. Cu ocasiunea regulării rîu- 
lui Wolynka lângă Strakonitz, s’au găsit 
flilele acestea, după-cum se scrie din 
Praga, resturi de cadavre de ale soldați- 
lor, carî s’au luptat în resboiul de șepte 
anî. După resturile de monturi, arme și 
monede, carî portă anul 1761, se crede, 
că aceștia au fost soldații francesî, carî 
fugind cu sutele din Praga, și-au găsit 
mortea în acest rîu.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îșl recomandă amatorilor de 
fotografa’e, articolele sale neces'ire pentru a fo
tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți 
nend prețurile. Deposite în Brașov la F. Jekelius, 
F. Kelemen, Victor Roth farmaciști. Teutsch și 
Tartler, 13. Eremias nepoți

G. A. Rosetti.
(Din memoriile regelui Carol.)

IV.
Acest ultim articol asupra lui Rosetti 

va fi scurt. El va cuprinde descrierea bu
curiei, pe care a simțit-o și esprimat-o C. 
A. Rosetti în ședința camerei, când s’a 
proclamat România regat. Etă ce spun me
moriile :

14/26 Martie 1881. Erl a avut loc 
în cameră o desbatere violentă, care ce e 
drept fu resolvită prin trecerea la ordinea di
lei, inse a avut efectul că atât guvernul cât 
și majoritatea corpurilor legiuitore au hotărît 
imediata proclamare a regatului. Partidul 
conservator s’a încercat prin unul din cei mai 
buni oratorî ai săi T. Maiorescu să^aducă 
dovadă, că guvernul liberal și aderenții 
lui în fundul iniinei lor ar nutri idealuri 
republicane și că nicî odată nu vor pute 
fi un partid al ordinai și sprijinul dinastiei, 
dor ei sunt aceia, carî tolerăză, ba prote- 
gieză chiar în România nihiliștii și alți 
propovăduitori de idei revoluționare.

Iritația în urma acestor desbaterî 
este așa de mare, încât adi diminâță toțî 
miniștrii veniră la principe rugândti-1 să 
le permită a proclama în cameră încă adî 
regatul: majoritatea este asupra acusărilor

de ieri atât de- indignată, încât nu mai vre . 
să mai.aștepte nici măcar o tji.

P.rincipele își esprimă părerea, că ar 
.trebui se așteptăm înmormântarea împă
ratului în St. Petersburg, deorece însă 
miniștrii stărue și mai departe,-îșî dă în cele 
din urmă învoirea.

In cameră ia cuvântul îndată după 
deschiderea ședințg.i, generalul Lecca: Re-, 
presentanții poporului să ia inițiativa pen
tru proclamarea regatului, pentru a sdrobi 
insinuațiunea de erî a oposiției, că în Ro
mânia dinastia ar fi încă o plantă deli
cată. Aeăsta nu este, așa; In inima fie-că- 
rui Român a prins dinastia rădăcini târî, 
ăr acusările oposiției, că între deputațî ar 
esistă adversari ai monarchiei, s’ar pută 
mai bine refuta prin imediata proclamare 

| a regatului. îndată ce este vorba de di
nastie, tdte divergențele de partid dispar!

Lecca propune camerei următdrea mo
țiune :

„Având în vedere o dorință vechea 
națiunei,

„Având în vedere întărirea stabilității 
și ordinei în țeră și pentru a da o dovadă 
mai mult, că în România rnonarchia tră- 
esce în aceleași condițiunî, ca și în celel’alle 
state ale Europei și că trebue să inspire 
aceeașî încredere:

„Camera deputaților, în puterea drep
tului de suveranitate a națiunei,

„Proclamă pe A. S. R. principele 
Carol I. rege al României14.

Moțiunea se primesce cu însuflețire 
de nedescris și cu unanimitate și apoi 
imediat se desbate în secțiuni; în timpul 
cel mai scurt legea este formulată, ședința 
plenară se deschide erăși și generalul Lecca 
ca raportor,eetesce proiectul compus numai 
din 2 articole:

Art. 1. România este ridicată la ran
gul de regat, principele Carol I. ia pentru 
sine și moștenitoriLsei titlul de rege al 
României.

Art. 2. Moștenitorul tronului va purta, 
titlul „principele de Coronă al Româ
niei14.

Cel dintâiu, care copleșit de emoțiune 
ia cuvântul, este G. A. Rosetti, președintele 
camerei încărunțit în idei republicane, și 
dice că el a ajuns la sfîrșitul vieții sale 
și nimeni nu se pdte îndoi de veritatea 
sentimentelor lui. încă cu părinții multora 
din cei de față a luptat și suferit pentru 
mărirea patriei, și decă acuma România a 
ajuns, ceea-ce alte popdre n’ar fi ajuns în 
sute de anî, acesta se pote mulțămi nu
mai unirei poporului în tdte chestiunile na
ționale, în fața cărora divergențele de senti
mente în totd’auna au dispărut. Un popor 
unit, fie orî-cât de mic, nici odată nu pote 
pieri. Mulțuinesce provedinței, că i-a acor
dat a-șî vede încoronarea sforțărilor vieții 
sale!

(In numele minorității a vorbit La- 
tlovari, declarând că minoritatea aduce ea 
omagiu Coronei, și voturile sale. Proiectul 
votat este dus la palat, unde îl semneză 
regele, apoi Ia senat, unde este votat în 
unanimitate, er după acea senatorii și 
deputății cu mitropoliții și episcopii în 
frunte se duc pe jos la palat, unde regele 
sancționeză proclamarea în fața tuturor 
representanților țării/ •- A. P.

ULTIME SC1R1.
Clușîu, 14 Maiu. Acji s’a jude

cat la curtea cu jurați de aici pro
cesul intentat d-lui Dr. Casșiu Maniu 
advocat în Clușiii, pe motiv de agi
tație la ură în potriva naționalității 
maghiare, delict comis printr’un ar
ticol publicat în „Tribuna11. Preșe
dinte: Artur Reinbold, procuror Dr. 
Endes Miklos, apărător: fratele in
culpatului d l Dr. luliu Maniu advo
cat în Blașiu. Inculpatul, usând de 
dreptul său de a-se apăra în ZiwiZnt 
maternă, a vorbit numai românesce și 
a arătat greșelile făcute de inter
pretul . Dr. Tauber Farkas. — Pro
curorul a invocat cunoscutele clișeul I 
și a apelat la patriotismul juraților, 
cerend condamnarea. Apărătorul Dr. 
Iuliu Maniu într’un discurs escelent 
a spulberat acusațiile. La orele 12'/.2 
s’au retras jurații și după o chibzuite 
de l3/j au adus verdict afirmativ. Tri
bunalul condamnă pe Dr. Cassiu 
Maniu la un an încliisdre de stat 
și suportarea cheltuielilor. Inculpa
tul1 anunță recurs în cassație.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H.Pop.
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Dela „Tipografia A. Wreșianu“
Brașov,

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

l>e lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
.ecomandație.)

Vărți de rugăciuni și predici.

Micul mărgăritar sufletesc, căr- 
tioioă de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată costă 44 bani) -]- 5 b. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude intru onbrea Preacuratei Feciore 
Maria pentru folosul și mângăiarea. sufle
telor. Prețul legat 40 bani (_|~ 5 b. porto).

Cuvântări bisericesci scrise de Io-m 
Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b. 
porto.

Cuventărl bisericesci de loan Pa
pi»: tomul IU cuprinde cuventărl bi
sericesci 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-eare 
tom separat costă 3 cor. (plus 10 b. porto)

Predict ye tote Duminecile și 
sărbătorile de peste an, de Em Elef- 
t^cscu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românesc! din nuinărosJe sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul <-or. 3 (-]- 20 b.
potto.)

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

Mama sfântului Augustin de Emii 
Bougaud, traduoere <L Salba. Editura d-,ui 
prof. Dr. E. Dăianu. Tipografia archid'e- 
cesană dm Bla^iii. Cartea are 31 cdle de 
tipar (500 pagini) și este fructul ostr.tele- 
lor iinor labor oșl stu <ențl în teologie de!a 
universitat-a dm Budapesta Cuvântul „Salba 
ne rearnintesce societr t- a literară cu ace
lași nume a teologilor d n. seminarul desfi
ințat „S-ta Bsrbaiau din Viena, cărei so-

cietățl îi mulțumim publicarea Fabiolei si 
a unei, părți din oatechismul oel mare a 
Ipi Dehârbe. Traducătorii ne ofer o lectură 
edificătore' în stil îngrijit, tiparul curat, hâr
tia bună. Prețul unui esemplar legat elegant 
în pânză es'e 4 corbne (-]- 30 b. porto,) 
Un esemplar broșat 3 corbne (-}- ’ 30 b. 
porto).

„Cartea Durerii'1 de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul frances de Iacob Ni- 
colescu,, editura lui Dr. E. Dăianu. Timișora 
1895. O cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 corone (plus 10 bani 
porto).

„Cuveutări bisericesct de Mas
sillon*  traduse din originalul tranoes de 
loan Genț protopop gr.-cat. român al diecesei 
de Oradea-n.are. — D--ja la 1898 a apărut 
în Oradea-mare cartea cu titlu de mai sus 
oare cuprinde 17 predici de ale vestitului 
orator ecles estic francrs. Pr dmile sunt 
împărțite de traducător după anul bisericesc 
răsărite», și fie c-re este pusă la acea Dumi
necă sâu s6rbătdre, cu a cărei eviinghe ie 
se potrivesc-' predica. Un volumeiegant.de 
peste 400 pagini în 8° cu portretul iui

Tii cgrafia A. Mureșianu, Brașov.

Massilon. — Traducerea se distinge prin- 
tr’un limbagifl ales. — Prețul 5 cortine (6 
Lei 50)’ plus 30 băni porto'.

Cuvântări bisericesc! pre serbăforile 
de preste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. (pl. 30 b. porto.)

Cuvântări funebralT și iertăciuni din 
autori renumițl, prelucrate de Titu Budti. 
Tom. II. preț. 2 cor. (plus 20 b. porto.)

Renta de aur austr............................93.40
LosurI din I860., . . . ............ . ,153.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.53
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 732.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 672 — 
NapoleondorI
Mărci imperiale germane . . . 117.12'/2
London vista .................................... 239.70
Paris vista...........................................95.25
Rente de corone austr. 4°/o ■ ■■ 95.32'/2
Note italiene..................................—.—

19.06

Cursul la bursa din Viena,
Din 14 Maiîi n. 1903.

Renta ung. de aur 4"/0 . .
Renta de corone ung. 4°/l)
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 3*/ 20/0 . . 
Bonuri rurale croate-slavone . . 
Impr. ung. cu premii .... 
LosnrI pentru reg. Tisei și Seghedin 
Renta de argint austr..................
Renta de hârtie austr..................
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Săpun SCHICHT
M JL P. O 2L:

seu 3^’

cel mai bun și cu spor 
prin urmare și 

cel mai ieftâaa.

Cheia

. 121.25
99.55
92 15
99.20
92.25

. 202— 

. 157— 

. 100.65 

. 100.45 
. 121.25
. 101.10

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.

Se capetă p^etsaimslem

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
să fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate.

55 -00.(725),

Cursul pieței Brașov.
Din 15 klaiii n. 1903

Bancnot rom. Oump. 18.90 Vând. 18 94
Argint român. w 18.70 n 18.80
Napoleond’orl. n 19— n 19 04
Galbeni n 11.20 n 11.30

Sz. 1437—1903.
kjgyzâ

Hirdetmeny.
O-Tohân kozsâg eldljârdsâga kdz- 

hirr6 teszi. hogy a 21,643 K. 86 fii. 
dpitesi koltseggel eldirănyzott koz- 
sâgi k o re s m ahâz, i s tâ l 6 6s hid- 
metlegnek vâllalat utjân le end 6 
epitesdt a kozs6ghâz£nâl f'olyti evi 
mdjus hd 28-ăn d. e. 10 tirakor meg- 
tartaado szo- 6s irâsbeli ârlejthsen 
adja vâllalatba.

A reszletes ârlejtâsi feltetelek a 
jârâsi fdszolgabirdi hivataleâl s a 
kozsegi elbl.jârosâgnâl a hivatalcs 
orâk alatt belekinthetbk.

Ugy a azobeli ârlejtes, mint az 
irâsbeli ajânlatokhoz az epit6si kclt- 
s6gek elbirânyzat 5°/0-ka keszpAnz- 
ben vagy eltogadhatb brtekpapirban. 
vagy beteti kdnyvben meildkelendb.

O-Tohân, 1903. măjus Sân.
Bako, liisie Muscan,
kjegyzo. 1—1(968) kbirâ.i

de curățirea sâsageBwi. Preparat din anul 1838, 
de Prof. Girolamo Pagiiano, FLORENZ, Via Pandolfiiii, (ITALIA). 
Depositnl (le trimitere: Farmncia BRACHETTI. AlrA, SudL>rS'h*ol.
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LttȘlHI Dl CLASA
la, Loteria, XILa, în concLițiuni originale.

Losurile vendute prin noi au făcut până acuma câștigurile 
prmcipale de:

Șl

100,000 80,000 50,000 25,000 Corone, 
afară de aceste încă circa: dece milione î» total!

Serviciu prompt!Serviciu prompt!

In cas de câștig se păstrăză cea mai mare discrețiune!
Prețurile Sosurilor:

jnmetate los,
6 corone

sfert (ie los,
3 corone
-------- w

optime (le los.
1.50 corone.

Los întreg,
12 corone

Tragerea în si S3 ftfiaiiî st. nou tJM>3. 
IACOB L. ABLER, & FRATELE 
societate de bancă. în comandită, BRAȘOV.

Cea mai mare colectară principală din Transilvania.

„Gazeta Transilvaniei“ la librăria Nice. I. Ciurcn și 
cu numeral ă 10 fii. se vinde la Eremias Nepoții “"Wt

Prafmle-Seiffite &ie m loll
%'es»8ta8sfi!le deeă. ffiăewre cutJă este prove«Sută eu usnarea de

aperare a iui A. Moli șt cct eubserlere» sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiuneI cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încdce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corbne 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franziirantitiiifem și sare a lui
ft m î 4^» L î i i a dăcă fiecare sticlă este-o rove du.tâ cu marca de scutire și cuVCHiaDiiU ISUmdS, plumbul lui A. Mol».

Franzbranntwein-ul șl sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat; alină durerile de șoidină șl reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Coroi.e 1.90.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fiu sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provejlută cu marca 
de apărare A. Moli.

A. 
g

TrimaSierea urijuiffi” i>a.Să prin
FarmacfistsiS A.

c, și r. furuisor al curții imueriale Viena, Taciilaubeii 9 $
Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se aeră anumit preparatele provăcjute cu iscălitura și marca rj 
de apărare a lui A, MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nîi farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Rotii, Eugen Neustădter $ 
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutscii & Tartler.
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