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Cestaea evreescăîn Românea.
(«) Nu esistă pe suprafața pămân

tului popor mai tolerant și mai răb- 
dătoi' și mai primitor ele străini, de 
cât poporul românesc.

Pământul României aperat cu 
multe sacrificii de sânge românesc, 
un pământ atât de bogat, a devenit 
un fel de Canaan, un fel de pămînt 
al făgăduinței pentru toți veneticii, 
pentru toți fugarii din alte teri, cari 
veniță aici cu toiagul emigrării în 
mână și cu traista în spate, în cu
rând s’au îmbogățit și au început 
sâ-și uite de miseria de er! și sâ se 
porte arogant cu elementul autoh
ton, care îi primise cu blândețe și 
milă.

Nu vorbim de grupurile de po- 
pore ariene, cari s’au stabilit aici în 
cursul timpurilor, venind din țările, 
unde era prisos de populație și adu
când cu sine arte și meșteșuguri și 
virtuti cetățenasci și familiare. Aceș
tia s’au asimilat mai mult seu mai 
puțin cu Românii și au devenit ele
mente folositore țârii.

O plângere generală se ridică 
însă dela un colț al țârii pană la 
celalalt împotriva invasiunei poporu
lui evreesc, care s’a revărsat ca un 
potop asupra terii în jumătatea a 
doua, a secolului trecut.

In adever, cine a avut ocasiune 
se vadă orașele Moldovei și se com
pare starea lor de astăzi cu aceea 
de dinainte de o jumătate de veac, 
i-s’a strîns inima de durere, vecjând 
cât sunt de copleșite de elementul 
evreesc, care monopoliseză tot co- 
merciul, totă industria și care a in
trodus acolo moravurile lor perverse, 
corupțiunea, mita, cămătăria.

Orașe în cari înainte de asta 
cu 40—50 de ani nu erau de cât 
4—5 familii de jidov, oropsite și 
fără nici o importanță, astăcjl nu
mără câte 5—6 —10 mii de locuitori

evrei, cari cer se fie luațî în consi- 
derațiune, căci în multe orașe for- 
meză chiar majoritatea numerică, 
er judecați după bogățiile, de cari 
dispun, putem dice, că importanța 
lor a crescut din cale afară. Căci 
cei ce începuseră activitatea lor ca 
negustori ambulanți, mijlocitori de 
amor etc., astăcjl au devenit milionari.

Și pe lângă sporirea lor pe cale 
naturală, prin nascerî, s’au sporit 
mai ales prin scurgerea continuă 
din marele resorvoare jidovesc!, Ga- 
liția și Rusia, unde legile erau mai 
aspre și toleranța mai puțină.

Bărbații de stat ai României, 
în tote timpurile s’au arătat îngri- 
jațî de sortea terii lor și au resistat, 
cât au putut, tuturor ispitelor și pre
siunilor, cari aveau de țintă acordarea 
drepturilor cetățenesc! pentru acest 
element periculos și neasimilabil.

Chestiunea evreâscă însă nici 
odată n’a fost luată de la ordinea 
(țiiei. Ea a fost sulevată din timp 
în timp și tot-deuna atunci cu mai 
mare violență, când țâra se simția 
mai strîmtorată.

Campania de calomnii, între- 
I prinsă în timpul din urmă în presa 
streină, și pe cât le-a fost cu pu
tință chiar și în parlamentele stre
ine, contra României, sunt o dova
dă mai mult, că evreimea interna
țională n’a renunțat la visul seu de 
aur, de a se vedâ instalată în țâra 
românescă, ca în țâra sa. Căci dâcă 
vor reuși a se încuiba bine aici, 
atunci nu mai e nevoie de Sionism 
și de restabilirea vechei lor patrii 
în Palestina cea infructuosă. Dor 
pământul făgăduinței aici ar fi pen
tru dânșii, unde, după cum ne asi
gură marele scriitor frances Dru- 
mont, are se se nască Mesia al lor 
din familia Isrolka.

O notă caracteristică a agitați - 
unei ostile, ce se face contra Româ
niei și a Românilor în străinătate, 

ne ofer evenimentele petrecute de 
curând în Bad Hall din Austria.

Aici veniseră pentru căutarea 
sănătății mai mulți Român! din Ro
mânia și și mai mulți Evrei din Ro
mânia.

Evreii din România se întâlniră 
aici cu coreligionarii și conaționalii 
lor din Austria și începură a-i in
forma despre pretinsele lor miserii, 
ce le-ar suferi din partea ,,barbarilor" 
de Români.

Și ca semn al antipatiei lor 
față cu țâra, care i-a primit lihniți 
de fdme și i-a îmbogățit, au început 
a insulta și a huidui pe Românii, 
car! se aflau în Bad-Hall pentru 
căutarea sănătății. Erau între aceștia 
mai mulți profesori, foști și actual! 
deputați, advocați, proprietari etc. 
toți omeni de considerație. Ei bine, 
aceștia nu puteau eși la promenadă, 
să nu fie insultați nu puteau ședâ 
liniștiți în restaurant, fără se fie in
festați de ospeții circumciși. Pănă- 
ce într’o c|i un domn cu numele C. 
PopovicI, fost deputat, perc|ându-și 
răbdarea și fiind în legitimă apărare, 
a aplicat o corecțiune unui ore-care 
Șmilovici din Iași.

Atâta i-a trebuit. A doua <ji 
„Neue Freie Presse" și tote 4'are^e 
evreesci erau pline de înjurături la 
adresa Românilor „barbari", car! se 
portă pe la băile din străinătate ca 
nisce sălbateci.

Chestiunea evreiască a ajuns în 
România într’un stadiu forte acut și 
opintirile alianței internaționale evre
esci sunt îndreptate într’acolo, ca să 
îngenunche țâra atât de ospitalieră, 
făcând din populația ei o câtă de 
heloți, cari să stea gata totdeuna a 
împlini ordinele marelui consiliu is- 
raelit, cum vedem că se întâmplă în 
Franța.

Avem firma speranță însă, că 
lucrurile nu vor ajunge pănă aici.

Apponyi și serbarea - Kossuth. 
„Budapest! Hirlap* dela 21 August spune, 
că între ministrul-president Ssellși contele 
Albert Apponyi a fost dela început o de
plină înțelegere asupra cestiunei partici
pării presidentului camerei ungare la ser- 
barea-Kossuth. Constatarea acesta confir
mă ceea-ce am dis în primul nostru de 
ieri, că declarațiile, ce le-a făcut Apponyi 
cătră vice-presidentul partidului indepen
dent, aveau dinainte aprobarea ministrului 
președinte Coloman Szell.

Conferență în cestiunea mace- 
donenă. Din Viena vine soirea, că mi
nistrul de esterne contele Agenor Golu- 
clionski ar fi propus puterilor să se țină 
o conferență în cestiunea macedonenă, 
care se discute asupra reformelor de in
trodus în Macedonia. Decă soirea acâsta 
e adevărată, atunci contele Goluchowski 
a suferit fiasco cu propunerea lui, căci 
etă ce scrie în acâstă afacere diarul ru
sesc „Novoje Vremja“.

„E posibil, că se vor ridia voci pen
tru convocarea unei conferențe internațio
nale în scopul deslegărei cestiunei mace
donene. Rusia inse nu se va alătura la 
vocile acestea. Noi, Rușii, ne-am convins 
din esperiență, că în afaceri turcesc! n’au 
nici un resultat procederile comune ale 
puterilor. Situația ndstră actuală față cu 
Turcia rămâne pururea escepțională și de 
aceea noi trebue ca tot-deuna să vorbim 
cu Porta în numele nostru și nu ni-e 
permis să ne pierdem individualitatea per
sonală într’o eventuală conferență. Noi 
trebue să dăm ajutor populațiunilor creș
tine din Macedonia și Serbia-vechiă, pen
tru ceea ce nu trebue să cerem aproba
rea Europei. Tote conferențele internațio
nale, ce s’ar ține în astfel de cestiurn, nu 
sunt bune, decât pentru a presenta Porții 
proiectele stabilite în comun, er despre 
esecutarea lor numai noi, Rușii, ne putem 
îngriji. Decă așa este, ceeea ce și espe- 
riența o dovedesce, atunci e mai bine, 
decă noi înși-ne vom elabora refor
mele11.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

File rupte dintr’un carnet.
19 August 1902.

(In strada Orfanilor. — Hahamul Lebovicl.— Gea
mantanul cel greu. — Tovărășia.—Rugăciunea).

In strada Orfanilor din Brașov, as- 
tădi pe Ia orele patru și jumătate dimi- 
neța nu erau decât două persdne. Una 
din acestea eram eu, care mă sculasem 
erăși cu noptea în cap, să fac o escur- 
siune, căci astădi avem „Schimbarea la 
față", er mâne sărbătore oficială „Sfântul 
Ștefan". Avem deci și noi o vacanță de 
două dile.

Celă-lalt era un omuleț cu pardesiu 
negru pănă la glesne, cu pălărie de cati
fea în cap. Părul tuns cu mașina Nr. 3, 
numai pe lângă urechi i-se coboriau în 
jos două cârlionțe lungi. O bărbuță rară, 
roșie, îi împrejmuia fața albă, âr ochii lui 
de colărea zărului aveau caracteristicele 
fire roșii ale rassei sale. Eșise dintr’o casă 
din apropierea templului și cu geamanta
nul în mână mergea înainte șovăind, ca 
omul, care într’un loc necunoscut, nu se 
scie bine orienta. Trecând pe lângă el,

eu

l’am fixat, er el, sfiicios, și-a luat pălăria 
din cap și m’a salutat. Era cam de vr’o 
26—27 de ani. *

La colțul strădii, lângă casina ro
mână, eu am apucat în stânga spre piață, 
el s’a dus pe stradela, care comunică cu 
strada negră. In fața palatului de justiție 
erăși ne-am întîlnit.

— Mi-se pare, că și d-ta mergi la 
gară, îl întreb eu.

— Da, și nu sciu drumul.
■— Atunci, să mergem împreună. Și 

merg la gară.
Și am mers împreună.
Eu mergeam însă ușor, căci n’aveam 

decât pardesiul pe braț. Geamantanul to
varășului meu însă, deși mic, părea forte 
greu și jupânul nu putea ține pas cu mine.

— E departe gara, dise el, și e 
greu geamantanul. Ași vre să merg cu 
tramvaiul.

— Las’, că-ți ajut eu. Tramvaiul 
nu vine, decât peste vr’o două-deci de 
minute.

Și am prins de-o ureche a giaman- 
tanului eu, de cea-laltă ținea jupânul, și 
mergeam așa împreună.

— D-ta unde mergi? începui eu a-1 
descose pe nemțesce, căci altă limbă nu 

sciea, nici chiar pe cea „a statului", er pe 
nemțesc» o vorbia în jargonul galițienesc.

— Eu mă duc departe, la Sighetul 
Maramureșului.

— Ce ai făcut, ce ai dres la Brașov.
— Mi-a scris rabinul de aici, să vin 

că e nevoie de un șahter (haham). Și am 
cheltuit dece fiorini, er când am sosit, 
mi-ș’a spus, că postul vacant l’a ocupat 
deja un „belfer", care în același timp va 
fi și „șahter". Rabinul mi-a dat doi fiorini 
bani de drum și recomandație cătră toți 
rabinii, pe unde mă voiu abate. Nu scii 
d-ta, pănă unde voiu pute lua bilet cu 
acești doi fiorini?

— Asta nu pot s’o sciu.
Hahamul, vădend, că eu îi ajut la 

purtarea geamantanului, prinse curagiiî și 
îmi adresă o rugăminte :

— Ascultă, domnule, I)-Ta ai pute 
se faci pentru mine printre pasageri o 
mică colectă. Ai pute să începi chiar la 
gară, ca să mă pot duce mai departe.

Bravo, gândiam eu, acuma numai 
asta îmi mai lipsia, să mă fac și „șnorer" 
și se fac colectă pentru haham, și îi răs
punsei ;

— Vecji, asta nu se pote. Pe aici 

sunt mulți „antisemit!" și mi-ași aprinde 
paie în cap.

Hahamul s’a mulțumit cu răspunsul.
— Der ce ai în geamantan, de îi așa 

greu? îl întrebai eu mai departe.
— Pietrii pentru ascuțitul cuțitului.
Cuțitul cel mare de haham era într’o 

tâcă, învălit într’o hârtie și legat tocmai 
de urechea aceea a geamantanului, pe care 
o țineam eu în mână. Era lung de o ju
mătate de metru, și ca să nu bălăbănescă 
în stânga și în drepta, trebuia să-l țin în 
mână împreună cu urechea.

— Aici în teca asta, ce ai? îl între
bai eu.

— Aici e cuțitul meu. L’am cum
părat cu șese fiorini în Nyiregyhâza.

— De ce e așa scump?
— Fiind-că e din oțel curat.
— M’a cuprins o sensație ciudată 

ținend în mână acest instrument faimos, 
despre care am citit atât de mult mai 
anii trecuți, când cu afacerea din Polna. 
Cu tote acestea nu m’am lăsat de tovă
rășia purtării geamantanului, pănă aprope 
de gară. Pentru-că, gândiam în mine, așa 
mai ușor îl pot angaja pe haham ia o 
conversație, din care pdte să învăț ceva.
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— Vorba fiind de Macedonia, adău
găm, că „Agenția bulgară“ desminte soi
rile foilor streine, că guvernul bulgar ar 
fi încercat se reconcilieze cele două gru
pări adverse din congresul macedonean. 
Guvernul bulgar, spune agenția numită, 
nu se amestecă în discuțiunile congre
sului, der veghiază de aprope acțiu
nea Macedonenilor, spre a pune mâna pe 
ei, îndată ce vor depăși limitele legalității 
Pentru a proba falsitatea acelor aserțiuni, 
este destul se se reamintescă declarațiu- 
nile făcute de ministru-președinte Daneff, 
în Sobranie, că ori-ce funcționar de stat 
seu institutor, care ar lua parte la con
gres, va fi imediat destituit.

închiderea școlelor congrega 
niște. După colonelul Saint-Remy și cei 
doi căpitani, despre cari se scie, că au 
fost arestați, fiind-că au denegat supune
rea în cestiunea esecutării ordinelor gu-, 
vernului, acum se anunță din Paris un 
alt cas de insubordonanță din partea ma
iorului Leroy = Ladurie. Diarul „Temps* 
scrie despre acest cas următorele: Vine
rea trecută un sub ofițer aduse maiorului 
ordinul în scris al colonelului Barre, rela
tiv la esecutarea decretelor școlare în 
Douarnenez. Maiorul ceti ordinul și apoi 
dise subofițerului: „Asta nu mă privesce 
Eu nu mai sunt șef de batalion'-1. Maiorul 
repetă înc’odată acest răspuns și când 
subofițerul întrebă, cui se i-se trimită or
dinul, maiorul răspunse: „Oui voițî. Oău- 
tați-vă alt maior!“ —■ Subofițerul raportă 
despre acesta colonelului, care a arestat 
pe maior. In fața casărmii s’a făcut o 
aglomerație de popor, care a făcut maio
rului demonstrațiuni de simpatie, strigând 
„trăiescă libertatea! trăiescă surorile !“ — 
Vedem, că în Franța din ce în ce se înăs- 
presce antagonismul între guvern și în
tre cetățenii țării.

Șovinism de pe amvon. In oră
șelul Ibașfalău esistă un număr neînsem
nat de reformați, cari trăiesc în cea mai 
mare parte ca servitori. Fiind ei repre- 
sentanții elementului „singur alcătuitor de 
stat“, se bucură de tot sprijinul celor de 
sus și astfel îi vedem, că au o biserică 
destul de frumosă, nu de o- rte de biserica 
românescă. Nu despre acestă este însă 
acum vorba, ci despre predica, ce s’a ți
nut în diua de Sf. Ștefan în acestâ bise
rică. Pen.ru-că, trebue se sciți mă rog, 
că în părțile acestea „expuse11, li-s’a tri
mis reformaților un pastor tînăr, pătruns 
pănă la măduvă de cel mai veritabil „pa- 
triotism11 banfist. Numele acestui predica
tor este Koreh Endre. Scriitorul acestor 
rânduri era de față la acea predică și a 
rămas consternat de abusul, ce se face de 
pe amvon cu puterea cuvântului. D. Ko- 

reh n’a ținut predică, ci a învățat pe de 
rost un articol al lui Banffy și l’a recitat 
în fața credincioșilor săi, proclamând cu 
emfasă șovinismul cel mai intolerant. „In 
țera. acesta totul trebue să devină ma
ghiar11, spunea d. Koreh, er pe poporele 
pe cari Maghiarii le-ar fi primit cu iubire 
la sînul lor, le-a numit șerpi, cari răsplă
tesc generositatea Maghiarilor cu ingra
titudine mârșavă (rut halâtlansâggal). Am 
rămas uimit de atâta intoleranță mani
festată de un pastor, care pretinde a pre
dica învățătura „evangheliei reformate*.

Rusia și slavismul.
Un publicist rus, care îșT publică 

articolele sub pseudonimul „Nestor" , 
face în diarul din Petersburg „Novoje 
'Vremja* o interesantă dare de seină des
pre impresiile, ce le-a primit cu ocasiupea 
călătoriilor sale din Boemia și Peninsula- 
balcanică. Vorbind despre Cehi, Slovaci și 
Sloveni, scrie următorele:

...„In împrejurări cu totul deosebite 
se desvoltă amiciția cătră Rusia a Cehilor, 
Slovacilor și Slovenilor, — peste tot a 
Slavilor apuseni, neesceptând nici pe Po
loni. Decă amiciția cătră Rusia a Slavilor 
de Sud s’a cultivat pe basă de sfinte tra- 
dițiunî comune și s’a hrănit cu îmbelșu- 
gare din sânge rusesc, iubirea Slavilor apu
seni față de Rusia a înmugurit esclusiv 
pe solul ideii și se desvoltă mereu... Decă 
ne-am întreba, ce au făcut Rușii pentru 
Cehi, pentru Sloveni și pentru Polonii din 
Posen, în ce s’a manifestat comunitatea 
origineilor, neconsiderând înrudirea limbei, 
atunci am primi un răspuns deprimător. 
Și cu tdte acestea nici odată n’a fost 
înaintea Slavilor apuseni adevăr mai 
sfânt decât acela, pe care l’a esprimat un 
distins bărbat de stat rus: „Chiar și nu
mai prin faptul că esistă, Rusia are o im
portanță salvatore pentru slavism11. Fără 
ca în trecut să fi venit în ajutor vr’un 
fapt mai marcant, Slavii apuseni au înțe
les escelent importanța actuală a Rusiei. 
Decă n’ar fi Rusia, idea renascerei slavis
mului din Europa centrală ar fi un vis 
deșert, și germanisarea Cehilor, despre care 
un politician frances a dis, că este „cea 
mai mare minune a vecului XIX“, ar de
veni un curio sum istoric. Deși Rusia n’a 
făcut pănă acum nimic pentru fericirea 
Slavilor apuseni, totu-și Slavii recunosc, 
că ea a făcut infinit de mult pentru ei și 
e mângăitor mai ales gândul, că inimicul 
lor de morte, Germanii, vede cu grdză 
posibilitatea unui ajutor inevitabil din 
partea Rusiei și tremură deja de pe acum 
în fața momentului, când Rusia va afla 
sosit timpul pentru desfășurarea stindar
dului slavismului universal. Convingerea, 
că în urma desvoltării istorice din Europa 
centrală, va urma negreșit momentul de

cisiv, dă Slavilor apuseni credința și în
crederea în finalisarea norocosăa răsboiu- 
lui de rassă, ce se va întâmpla sub con
ducerea Rusiei.

„Acestă luptă titanică inevitabilă 
pentru stăpânire între două lumi morale, 
nu și-o închipuesc Slavii drept un răsboiu 
mare europen. Să ferescă Dumnedeu! 
Asta ar fi un rău cât se pote mai mare. 
Slavismul dispune încă de timp pentru a 
face să se evite acest răsboiu, care ar fi 
grozav. El pote fi evitat printr’o muncă 
culturală pacinică și cinstită, cu tendința, 
ca Slavii apuseni înstrăinați în decursul 
istoriei se se reîntorcă la obîrșia isvorului, 
la familia slavă universală.

„Adeseori trebue se audim de la 
Slavi japuseni distinși, că cestiunea de 
rassă din Europa centrală s’ar pute re- 
solvi pacînic împreună cu cestiunea pan- 
germanismului, decă Rusia ar declara franc 
și categoric protectoratul său nu numai 
asupra Slavilor răsăriteni ortodocși, ci și 
'asupra Slavilor apuseni catolici. După o 
astfel de declarație, Germanii și-ar pleca 
capul neliniștit și vădând zădărnicia tnă- 
nușei lor de fer, ar deveni erășî poporul 
filosofilor modești și pacinici, al poeților 
și muncitorilor folositori. Rusia însă mai 
tace, și tăcerea ei e pe deplin esplicabilă, 
nu crede încă cu desevîrșire în Slavii apu
seni, nu pote crede încă în sinceritatea și 
adeveriți sentimentelor slave.

„Marele merit al Cehilor în cestiunea 
Slavilor apuseni stă in aceea, că ei au fost 
primii, cari au înțeles și au arătat celor
lalți Slavi, cât de justă e îndoialn Rusiei. 
Ei au fost primii în lucrarea de restabi
lire a caracterului slav pierdut. Ei s’au 
hotărît, ca Anteus, să adune forțe nouă, 
așa că în decursul luptei pausând la piep
tul Rusiei mame și-au dat silința a îm- 
pedeca, ca Hercules german să-i surprime 
despărțindu-i, ca pe Anteus, de pământul 
patriei.

„Lucrarea de apropiere între Rusia 
și Boemia nu e de eri de alaltăerî, și a 
dat deja și pănă acum resultate vizibile.11SOIRILE DILEI.

9 (22) August.

Român distins la esposiția din 
Verset. „Drapelul11 scrie: La esposiția in
dustrială și economică din Vârșeț locui
torul român din Berliște (corn. Caraș-Se- 
verin) Iuliu Bosioc încă a espus mai multe 
sculpturi în lemn, făcute de dânsul în mod 
artistic. Aceste sculpturi au atras aten
țiunea tuturor acelora, cari au cercetat es
posiția. Ministrul de agricultură încă a 
fost încântat de obiectele construite de 
Bosioc și l’a lăudat asigurându-1, că se va 
îngriji de dânsul. După-cum suntem in
formați, ministrul va trimite pe țăranul 

artist într’o școlă industrială, ca să se per
fecționeze în arta sculpturei.

Dispariția unei căleuze. Ilie Roman 
din Porumbacul-de-sus era călăuză pen
tru muntele Negoiu. In diua de 12 Aug. 
a condus cinci turiști pe numitul munte 
și de atunci nu se mai aude nimic de el. 
A dispărut și nu i-s’au găsit, decât opin
cile și nisce sdrențe din ciiîreci. In ce mod 
i-s’a perdut urma, nu se scie. Gendarme- 
ria, fiind însciințată, a făcut cercetările 
necesare și au fost ascultați și turiștii.

Un incomparabil cadou Papei. Papa 
Leon XIII va mai spori imensul său te- 
saur cu un incomparabil cadou, pe care îl 
va primi peste câte-va dile. E vorba de 
un topaz găsit în minele de la Minas- 
Geraes în Brazilia. Acestă pietră prețiăsă 
cântăresce nici mai mult nici mai puțin 
de 1.784 grame, mărime pe care n’o are 
nici o pietră prețidsă din câte esistă pe 
lume. Valorea imensă a pietrei e îndecită 
prin lucrul la care a fost supusă. Un 
sculptor dintre cei mai fini, celebrul pro
fesor neapolitan Andrea Oariello, fost di
rector al Museului din Neapole, a sculp
tat pe acestă incomparabilă gemă și în 
relief o imagine a lui Christos rupând 
pânea eucharistică. Andrea Oariello a lu
crat dece ani, fără întrerupere, pentru a 
desăvîrși acestă capo d’operă destinată Va
ticanului, și a cheltuit peste patru sute mii 
lei de pulbere de diamant pentru a-o pute mo
dela. Topazul acesta aparținea odată casei 
de Bourbon. S’a constituit un comitet la 
Neapole, sub președinția de onore a ar- 
chiepiscopului Giustino Adami și preșe- 
denția efectivă a marchizului de Salice 
Mario Tomacelli, pentru a oferi lui Leon 
XIII giuvaerul, la fel cu care nici un su
veran nu posedă un altul. Darul va fi 
oferit Pontificelui la sfîrșitul jubileului 
papal.

Visitele suveranilor Serbiei la 
curțile rusă și austriacă. Primul minis- 
tru sârb Vuici va visita luna viitore pe 
Goluchowski, ministrul de externe austro- 
ungar, în scop d’a pregăti visita regelui 
Alexandru al Serbiei la Viena pentru 
primă-vara viitore. Părechea regală ser- 
bescă se va duce se visiteze curtea rusă 
la jumătatea lui Octomvrie st. v. anul 
curent.

Sarafoff și Micliailowski. Comi
tetul ales de congresul disident Sarafoffist 
a întreprins o activă campanie, în pro
vincie, contra lui Ștefan Mihailowski, pre
ședintele reales al vechiului comitet. Sa
rafoff vrea se provoce un curent ostil lui 
Mihailowski, pe care se-1 presinte în 
solda guvernului, ca încetul cu încetul se 
demonetiseze vechea organisațiune revo
luționară. — Al doilea congres (sarafo- 
vist) declară prin resoluțiunea ce a luat,

— Unde ți-ai învățat meșteșugul? 
îl sondez mai departe pe tovarășul meu.

— In Tokaj am învățat o iernă în- 
tregă și câte-va luni din primăvară. Der 
mai ’nainte am făcut ucenicia, cinci ani 
de dile, ca „bocher11 lângă rabinul din 
Huszt. După ucenicie m’am apucat de 
negoț cu vase de tinichea și cu prune. 
Nu mi-a ajutat Dumnedeu. Și fiind-că 
trebue să trăiesc! și se ți hrănesc! și fa
milia, m’am hotărît să mă fac șahter.

— Și ce ai învățat, ca „bocher11 ?
— „Talmid.“
— E mare talmidul?
— Mare, forte mare, și tot ce învă

țam erna, vara trebuia se seim pe de rost.
— Der la Tokaj ce ai învățat?
— Tot „talmid11, der altă parte.
— Balabustă ai ?
— Da. Sunt însurat de trei ani.
— Copii ai?
— Am unul și al doilea e pe drum.

** *
In compartiment ajunserăm erăși la 

olaltă. El luase bilet pănă la Sighișora, 
eu pănă la Ibașfalău. Afară de noi mai 
era un commis voyageur din totă lumea, 
și un meșteșugar din Brașov.

Cum s’a pus trenul în mișcare, ha
hamul s’a pus la ferestră, dinspre răsărit, 
și buzele lui murmurau rugăciuni. Vădând 
însă, că toți pasagerii sunt omeni paci
nici, cari n’o să-l insulte, decă își va face 
rugăciunile în totă regula, și-a deschis 
geamantanul și și-a luat felonul seu cum 
l’o fi chiemând, în cap, și-a pus cornul în 
frunte, er cu curelele și-a legat brațul 
stâng pănă la cot, de au întrat în carne 
curelele, și apoi și-a început închinăciunea, 
balansându-șî corpul înainte și înapoi.

întâi mai calm și mai încet, apoi din 
ce în ce mai tare, își rostia rugăciunile, 
pe din afară, cu atâta fervore, cum n’am 
vădut în vieța mea. Hahamul era absorbit 
cu desăvîrșire în conversația sa cu Dum- 
nedeul său și uitând lumea, ce-1 încon- 
joră, era transportat în eestasă, începu să 
cânte cântecele acelea de jale, caracte
ristice ritului hebraic, nervii feței lui se 
contractau spasmodic, er din ochii, cari 
fuseseră cuprinși de o roșeță înspăimân- 
tătore, îi curgeau lacrămile ca bobii. îmi 
făcea impresia, ca și cum sufletul lui, ar 
căuta se sbăre din acest trup omenesc și 
cu dinții ar fi vrut să musce din grația 
divină, făcând asalt cerului.

Trenul trecuse de-a binele de Fel- 

diora și de Apața, și hahamul nu-șî ispră
vise încă rugăciunile. Mult peste o oră 
ținu închinăciunea lui.

Eu am rămas buimăcit, sdrobit de 
ceea ce vedeam și ceea-ce nu vădusera pănă 
acuma. Și mii și mii de gânduri se încru
cișau în capul meu și comparații și ana
logii d’avalma, și nu le mai găsiam rostul 
și sfârșitul, atât eram de zăpăcit, și de 
rușinat, și de umilit.

Pentru că o asemenea fervâre în 
rugăciuni, presupune abnegație de la acest 
corp trândav omenesc, vecinie dispus la 
comoditate și vecinie alergător după plă
ceri. Și abnegația acesta o au toți fiii lui 
Israel, începând cu cel din urmă haham 
și pănă la somitățile lor intelectuale, un 
Max Nordau, un Lombroso, un Hertzi.

Și în credința acesta fără margini, 
în cultul acela neasămănat de intensiv al 
dumnedeirii, găsim noi cheia solidarității 
lor, a succeselor lor, a cuceririlor lor, a 
dominațiunei lor absolute asupra sclavilor 
ticăloși din țările creștine, cari s’au lă- 
pădat de Dumnedeu.

Intre protagoniștii liberalismului, ai 
socialismului, francmasoneriei și ai tuturor 
mișcărilor sociale cari tind la disolvarea 
ordinei și civilisațiunei, pănă în dina de 

astădi încă creștine, totdeuna îi vei găsi 
pe Evrei, der principiile acelea subversive 
le profeseză numai întru atâta, întru cât 
ele au de țintă distrugerea creștinismului, 
încât pentru legea și ritul lor, ei toți 
păstreză conservativismul cel mai desă- 
vîrșit.

Nu este însă tot așa la noi.
La noi lipsesce respectul religiunei. 

La noi d’abia a învățat măgarul cutare 
câteva buchi, se crede în drept a da cu 
piciorul și a zeflemisi legea și de închinat 
ori nu se închină de loc, ori când se în
chină, se uită, ore îl mai văd și alții, ca 
să-și facă laudă din datorie.

Hahamul Lebovici, căci așa îl chema 
pe tovarășul meu de călătorie, după ce 
și-a terminat rugăciunile, și-a împachetat 
cornul și felonul și a scos din buzunar o 
sticluță, în care avea câteva picături de 
rachiu, pe cari le-a beut și apoi a mâncat 
o bucățică de pane tare, singura merinde 
ce o avea pe drum.

Era obosit de atâta sbucium, der pe 
fața lui se oglinda o mulțumire sufletescă 
incomparabilă și o încredere în biruință 
fără păreche.

Er noi?... Noi?...
Delaletca. 
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că vechiul comitet este rielegal, acusân- 
du-1 de nelealitate. Președintele comitetu
lui al doilea, Stanișef, a adresat președin
telui primului comitet, Mihailowski, o scri- 
s<5re prin care-1 invită se predea archiva 
cu tdte dosarele vechiului comitet, ame- 
nințându-l, că în cas contrar noul comitet 
va închiria un local al său, începând a 
funcționa în mod regulat.

O declarație a generalului Botha. 
Generalul Botha mulțumind pentru mani- 
festațiunile, ce li-se fac în Olanda, a dis, 
că momentul nu este încă de a spune 
totul ce au pe inimă, der în curând vor 
publica tot adevărul asupra celor petre
cute în Africa-de-sud.

Expnlsarea călugărilor din El
veția. Unspredece congregațiunî catolice 
din Elveția au fost somate, prin o deci- 
siune a consiliului federal, să părăsescă 
teritoriul Elveției. Li-s’a acordat un ter
men de 90 de dile pentru lichidare.

Ce e hun, nu e scump. Se atrage 
atențiunea on. public străin, că la cumpă
răturile ce le face, să aibă în vedere firma 
M. L. Lassld succesor luliu Popp, tergu 
Inului 29. Piața Francisc Iosif, unde se 
vînd cu prețuri reduse toți articulii de 
seson.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții o. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îsl recomandă amatorilor de 
fotografare, articolele sale necesare pentru a fo
tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți 
nend prețurile. Deposits în Brașov Ia F. Jekelius1 
F. Kelemen. Victor Roth farmaciști. Teutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți

Deslușiri.
D-l Dr. Ștefan C. Pop. advocat în Arad, ne 

-trimite spre publicare următorele deslușiri privi- 
tore la atitudinea d-sale în congregația aradană 
de la 1 August st. n.:

Onorată Redacțiune!
De ore-ce în jurul cestiunei fondului 

Iancu s’au încins polemii odiose, binevoiți, 
în interesul adevărului, a publica câte-va 
deslușiri și din partea mea.

In ședința estra-ordinară congrega- 
țională a comitatului Arad din 1 August, 
era pus la ordinea dilei și rescriptul mu
nicipiului Arad, prin care era somat co
mitatul a întreveni la parlament și la ca
pitala țării, ca prin lege se se decreteze 
ridicarea unui monument lui Ludovic 
Kossuth.

înainte de acest termin hotărîsem 
deja să plec în afaceri familiare în Mun- 
ții-Apuseni. Când însă am primit invita
rea dela vice-comite și am vădut, că ce 
cestiune importantă e pusă la ordinea 
dilei, am amânat călătoria, pentru-că 
aveam temă, că președintele clubului co- 
mitatens d-l Mihaiu Veliciu, pe care-1 
sciam la băi, va fi împiedecat a lua parte 
la acâstă ședință și astfel mie îmi venia 
datorința, ca vice-președintelui clubului 
comitatens, a griji, ca în acestă ședință 
estra-ordinară, să fie apărate interesele 
poporului românesc.

După puterile mele modeste m’am 
.și achitat de acesiă datorință. Obștea ro
mânescă este chemată a judeca, decă bine 
mi-am împlinit datorința, ori ba?

După cum m’am convins din pressa 
românescă, ceea-ce am săvârșit eu în 
congregațiunea din 1 August, a fost pro
testul unanim al unui popor consciu de 
sine contra insinuărilor josnice comise 
față de memoria celui mai ideal erou al 
neamului românesc chiar din partea ace
lora, cari someză ridicarea unui monu
ment, prin legislatură, lui Ludovic Kos
suth.

In congregațîune nimeni n’a cutezat 
să pângărescă memoria lui Avram Iancu, 
ci au fost înjurați mai ales foștii admi
nistratori ai fondului Iancu.

Cu atât mai turbată a fost însă 
pressa locală maghiară, care a debutat în 
felul său, insultând cocișesce.

Dedat la atacurile pressei locale 
sciam, că valurile patimilor mișcate de o 
pressă inconscientă și rău voitore, în cu
rând vor dispare și se va trece la ordi
nea dilei peste incidentul din congregați
unea comitatensă.

Intr’adevăr la câte-va dile, după ce 
lidptea primă canalia de stradă mi-a mân
jit firma și porta, s’au liniștit cu desăvâr
șire spiritele și eu cu consciința liniștită, 
că mi-atn împlinit cea mai elementară 
datorință față de neamul meu, am plecat 
în Munții-Apuseni.'

N’am credut și n’am visat nici-odată, 
că se va afla Român de cinste, care să 
nu aprdbe cele împlinite de mine. Au
diam, că un domn ore-care spunea unor 
fruntași kossuthiștî, că n’am avut autori- 
sație dela club să vorbesc în numele Ro
mânilor și că acest club mă va trage la 
aspră răspundere, etc. etc. N’am pus însă 
pond pe aceste flecuri, pentru-că sciam, 
că acestea emaneză din ură personală.

Gât de mare mi-a fost însă mirarea 
când d’abia ajuns în Munții-Apuseni, ce
tesc în colonele „Tribunei Poporului" cele 
mai infecte insinuări la adresa mea, și 
anume, că ceea-ce am făcut, a fost numai o 
reclamă și că așa dicând ara folosit me
moria adoratului nostru erou, a acelui 
erou, care din pruncie mi-a fost idealul 
virtuților românesc!, spre scopuri mârșave 
egoistice.

Am regretat mult, că nici acâstă ca- 
usă mare și sfântă nu a deșteptat simțul 
de consciință națională în cei dela „Tri
buna Poporului", și ’n loc, ca să aprindă 
foc sfânt la memoria celui mai curat băr
bat al neamului românesc, au aruncat tă
ciunele urei și pismei între frați.

Pe lângă regrete m’a cuprins și o in
dignare desăvârșită, pentru-că totă activi
tatea mea se restrînge esclusiv la cele 
întâmplate în congregațiune, și în cele ce 
s’au scris în pressă absolute n’am incurs.

Deși insultele publicate în colonele 
„Tribunei Poporului^, nu pot atinge pe 
omul cinstit, și eu consciu de aceea, că 
lumea românescă de mult și-a spus ver
dictul condamnator față de acest jurnal 
revolver ani de dile nu m’am apărat 
contra atacurilor plasate în foia amintită, 
totuși în acestă causă universală româ
nescă, fiind eu acusat de cel mai greu 
păcat, n’am putut să nu resping cu dis
preț învinuirile infernale.

Numai pentru-că am usat de cel mai 
elementar drept și am respins prin o scurtă 
telegramă atentatul diavolesc, s’au deslăn- 
țuit patimile infernului numit „Trib. Pop.," 
care nu s’a îndestulit a mă ataca pe mine 
în cele mai sfinte sentimente naționale, 
ci turbați s’au năpustit și asupra octoge
narului președinte încărunțit în lupte, cu 
amenințări nemai pomenite între omeni 
civilisați.

Să ne lămurim. Cei dela „Trib. Pop.“ 
mă acusă, că eu am folosit numele sfânt 
al lui Iancu pentru reclamă. Că ce afir
mare plină de rea-credință este acesta, o 
sciu mai bine cei de la „Trib. Pop.“

Aprope de patru ani de dile mă ocup, 
după slabele mele puteri, cu perseverantă 
de cestiunea fondului Iancu. Când am 
primit apărarea înaintea tribunalului din 
Alba-Iulia. mi-am pus de țintă trei devise: 
de-a restabili adevărul istoric față de fi
gura măreță a lui Avram Iancu și a con- 
strînge chiar pe Maghiari, cu date din 
isvdrele istoriografilor maghiari, să recu
noscu, că Avram Iancu este în înțelesul 
ideal al cuvântului adevărat erou, erou al 
libertății universale; în al doilea rând am 
voit, cu consacrarea tuturor puterilor mele, 
a dovedi, că Românul este incapabil a se 
atinge de bani destinați pentru monu
mentul unui Avram Iancu și în sfîrșit, m’am 
nisuit a ține la suprafață cestiunea mo
numentului și a îndupleca pe Români a nu 
abandona acest scop măreț, ci încăldiți 
de radele memoriei sfinte a lui Avram 
Iancu, cu un trup și un suflet să contribue 
și să soliciteze ridicarea monumentului. 
Acestor divise am rămas pururea credin
cios. Și atunci când tribunalul din Alba- 
Iulia, sub greutatea dovedilor, a trebuit să 
achite pe cel acusat, omenii de la „Trib. 
Pop.* me premăriau, dându’mi mulțumite, 
că în acestă causă, în care și ondrea lor 
a fost angajată, am alungat suspițiunile 
ridicate contra lor și i-am rehabilitat în 
onorea lor națională.

Și acești omeni, când din nou mi-am 
ridicat glasul în cestiunea fondului Iancu, 
drept răsplată și mulțumită îmi aruncă în 
față cea mai miserabilă acusă. Eu, care 
pentru cei de la „Trib. Pop." și prietinii lor 
mi-am jertfit timpul și banii, în ochii lor 
sunt astădi un reclamagiu ordinar? Aceia, 
a căror apărare mi-a costat o mică avere, 
strigă în lumea mare, că eu vânez inte
rese materiale?

După conceptele mele morale o astfel 
de procedură denotă cea mai detestabilă 
decadență.

Se lăudă, că mă vor brusca și niă 
vor trage la răspundere în clubul național. 
Așa se vede, că încă mai au cutezanța, 
a se provoca la membrii partidului național 
din congregațiune. Să nu uite, că acei 
membrii sunt omeni cinstiți și la timpul 
său își vor spune cuvântul cum n’au visat 
încă cei de Ia „Trib. Pop." Cu dispreț 
resping juriul „Trib. Pop.;" celor cinstiți 
însă, cari în unanimitate ra’au ales de vice
președinte, întotdeuna le void răspunde cu 
fruntea deschisă și mă voiu închina ver

dictului lor, și încât valorosului amic al 
meu Mihaiu Velciu în acestă afacere i-s’a 
făcut imputare nejustă din partea cuiva 
fără soirea mea. eu voitî fi cel dintâi, care 
îi void da satisfacțiunea meritată și n’are 
lipsă de apărarea „Trib. Pop.," care ca 
scaiul să acață de acest valoros bărbat, ca 
să-și dea nimb jurnalului devenit discre
ditat.

In conferențe intime însă nu ne vom 
întâlni nici odată cu cei dela „Trib. Pop." 
pentru-că ei au obiceiul vechii! a trada 
secretele conferențelor intime. Astă-primă- 
vară s’a scris în sora „Trib. Pop.," în „Pești 
Napld", că eu în conferența intimă am 
agitat în contra limbei maghiare și că am 
condamnat pe aceia, cari vor cuteza să 
vorbescă unguresce. Acestă denunțare, 
deși era pusă pe base false, numai de 
omenii „Trib. Pop." s’a făcut.

Așa cred, că cine ține la cinstea 
neraului său, acela nu va sta la sfat cu 
ămenii „Trib. Pop.," cari denunță, calum- 
niâză, însă nu au curagiul bărbătesc, a-și 
pune și numele sub invectivele plasate 
în juriiâlul lor.

Să afirmă în articolii „Trib. Pop.," 
că în adunarea generală de la comitat s’a 
pângărit memoria lui Iancu, ceea-ce sigur 
nu se întâmpla — vedi Domne — decă erau 
acolo eroii dela „Trib. Pop." Ce minciună 
sfruntată!

Memoria lui Iancu n’a fost de nimeni 
atacată în congregațiune, pentru-că decă 
se făcea acesta, înaintea mea i-se îneca 
cuvântul în gât temerarului atentator. 
Memoria lui Iancu a fost batjocorită înainte 
de congregațiune și după aceea de pressa 
străină, peste care eu nu sunt stăpân, și 
mai târdiu pângărită de „Trib. Pop.," care 
nu-și scie stăpâni patimile diavolesc!.

Și fiind-că după furtuni vine seninul 
frumos, fac un apel călduros cătră toți 
Românii, să nu să lase terorisațl de câte
va elemente catilinare, ci luându-se după 
dicala: cânii latră der caravana merge 
înainte, să-și țină de cea mai sfântă da
torință a duce cu puteri unite la îndepli
nire ridicarea unui monument lui Avram 
Iancu, care aere perennius să vestescă 
lumei civilisate faptele mărețe ale eroului 
libertății și recunoscința unui popor trezit 
prin acest erou din somnul cel de morte.

Dr. Stefan C. Pop.

Anuare.
Anuarul al XXVI al gimnasiului gr. 

or. român din Brad, pe anul școlar 1901/902, 
publicat de Gheorghe Părău, director.

Ultimul dintre anuare, care ni s’a tri
mis la redacție, este „Anuarul" gimnasiu
lui din Brad, seu cum dice autorul „Pro
grama" (întocmai ca și Beiușenii, Sibienii 
dela școla civilă de fete, pe când Năsău- 
denii au dat anuarului lor titlul de „Re
port11, er Blășenii de „Raport*).

Anuarul gimnasiului din Brad are 41 
de pagini și cuprinde următorele: I. Sciri 
și date statistice școlare. II. Raport despre 
„Masa studenților".

Din datele statistice aflăm, că gim- 
nasiul va întră la tomnă în al 34-lea an 
al esistenței sale.

Corpul didactic a fost compus din 6 
membri, plus doi învățători de la clasele 
III si IV primare adnectate și ele gimna
siului.

In cele 4 clase ale gimnasiului au 
fost înscriși 116 elevi, mai puțin cu 33 
de cât în anul precedent. In cele două 
clase primare au fost în total 34 elevi, 
mai mulți cu 8. de cât anul trecut. După 
religiune au fost la gimnasiu 105 gr. or., 
8 gr. cat., 2 ev. ref. și 1 jidov. Din cei 
116 elevi înscriși, 11 au părăsit școla în 
cursul anului.

Etă și numele profesorilor, cari au 
funcționat la acest gimnasiu: Gheorghe 
Părău, director, Constantin Costin, Stefan 
Albu, Vasile Boneu. Dr. Paul Oprișa, Dr. 
loan Radu, toți profesori definitivi, Mihail 
Stoia. învățător definitiv a predat gimnas
tică și cantul. Elevilor gr. cat. le-a predat 
religia catechetul Constantin Pop.

Terminând acum cu seria anuarelor, 
când ne va permite timpul, vom reveni 
asupra lor, arătând în mod obiectiv 
greșelile de limbă, cari s’au strecurat 
în elel Vom arăta aceste greșeli, cari dau 
o tristă dovadă despre faptul, cât de puțin 
se cetesc la noi autori buni, din cari învă
țând, s’ar pute curăță limba de barbarismele 
urîte însușite de cătră intelectualii noștri 
prin șcălele străine.

Convocare.
Conform §-lui 41 al statutelor și în 

urma decisiunei comitetului cercual din 9
1. c., convocăm adunarea cercuală a des
părțământului Oravița al „Asociațiunii 
pentru literatura română și cultura popo
rului român" pe 17/30 August a. c. la 10 
6re a. m. în Oravița-montană (localitățile 
„Orăvicenei"), la care sunt poftiți toți 
membrii actuali și întreg publicul român 
din despărțământ.

Programa: 1. Raportul comitetului 
și al cassarului, pe an. 1901. 2. Alegerea 
comisiunilor censurătore. 3. Alegerea unei 
comisiuni pentru înscrierea membrilor noi. 
4. Stabilirea bugetului pe an. 1903. 5. Di- 
sertațiuni, cari se vor anunța directorului 
cu 24 ore înainte de adunare. 6. Rapdr- 
tele comisiunilor esmise. 7. Incassarea tac- 
selor. 8. Propuneri. 9. Alegerea unei co
misiuni pentru verificarea procesului verbal.

Oravița-mont., în 16 August 1902.
Dr. Mihai Gropșian, Dr. Petru Corneanu, 

secret, despărț. direct, despărț.ULTIME SCIRI.
Viena, 22 August. Guvernele 

austriac și ungar reîncep acți trată
rile asupra pactului.’ Miniștri de re
sort ungar au sosit în Viena, de 
asemenea și Coloman Szell.

r’raqa, 22 August, piarul ceh 
KBudinoist“ e informat, că resolvarea 
cestiunei limbei cehice va întârcția 
încă un an, inse guvernul e gata a 
face concesiuni nouă Cehilor. După 
inform ațiunea aceleași foi, însuși îm
păratul va da în curând Cehilor un 
semn de bunele sale porniri față de 
poporul cehie și le va face două con
cesiuni însemnate, între cari una de 
valore politică.

Diverse.
Mortalitatea dmenilor. In fie-care 

an, după cum spune o statistică, mor a- 
proxiraativ 33 milione de drnem pe fie-care 
di, așa-der 93.533 pe oră, 3730 pe minut, 
62 și unul la fie care secundă. Durata 
medie a vieții omului este calculată asupra 
întregei populațiuni a pământului cam de 
35 ani. Trebuie însă să facem observa- 
țiunea, că nu avem nici o cunoscință asu
pra duratei vieții a unei mari părți din 
populația pământului. A patra parte din 
omeni mor înainte de vîrsta de 7 ani, ju
mătate înainte de 17 ani. Dintre 100.000 
persdne numai una singură ajunge la vîrsta 
de 100 de ani. Aceeași statistică de mai 
sus spune, că dintre 100 de dmeni, cari 
ajung la vîrstă de 70 ani, 43 aparțin 
preoțimei și politicei, 40 agriculturei, 33 
din clasa muncitdre, 32 din armată, 29 fac 
parte dintre advocați seu ingineri, 28 pro
fesori și numai 24 medici.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 21 August 1902.

H. Pomul verdr: Dr. Bartsch, Karthai, 
Viena; Hirsch, Clușiii; Kallai. M. Vâsârhely; Low. 
C>-rnă.uț.I, Miisselbacher, Sibiiti; Kecskem6thy, Flei
scher, lanovitz, Szegvari, Pesta; Lambiris. Craiova; 
Zamfirescu, Bușteni; Christescu, Sinaia; Răducanu, 
Tîrgoviște; D-na Petrescu, Vivescu, Rissdorfer, 
T'ifon. Dirnitriu, Bucurescl.

H. Europa: Alonsieff, Rusciuc; Morenholz, 
Câmpina; Danielescu, Severeanu Sinaia; Dr. Pă- 
dureanu, PloiescI; Popescu, ȘSitan, Brăila; Kaiser, 
Bucurescl; Pâlfv, Sz. Udvarhely; Breckner. Csiky. 
M. Vasârhely; Harmath, Clușiii; Dr. Kiss. Cs. Gyi- 
mes; Gross, Linz; Dr. Schasser, Dr. Kinn, Sighi- 
șora; Filesz, B. Albă: Reiner, Seghedin; Lustig, 
Kalenda, Pesta; Widrich, Kullmann, Fischer Viena.

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

Stabiliment de hydrotherapie

Wăllischhof
— stațiunea de tren Brunn—Maria Enzers- 
dorf 30 minute depărtare dela Viena — 

arangiament modern, prețuri moderat*.
(medicul, folosirea băilor, locuință, provi- 
siunea întregă 21—32 fl. la săptămână, 
amăsurat locuinței).

Cu prospecte și informațiuni detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovici, Dr. Marius Shirza, 

medic consiliat medic dirigent în Wăllisch- 
Viena XV Mariahilfer- hofp. u. Maria-EnzerS- 

strasse Nr. 136. dorf bei Wien.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 26 August n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0......................121.20
Renta de corone ung. 4% . . . 98.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 • 119.— 
Impr. căii. fer. ung.-în argint 41/2°/0- 100 — 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.80 
Bonuri rurale ungare 4% . . • • 97.60 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.— 
Impr. ung. cu premii.................... 202.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.25
Renta de argint austr........................101.75
Renta de hârtie austr..........................101.65
Renta de aur austr.............................121.55
LosurI din 1860................................. 132.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 13 85
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 728.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 682.— 
Napoleondorll.................................. 19 07
Mărci imperiale germane . . . 117.05

Cursul pieței Brașov.
Din 27 August n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vând. 18.94
Argint român. 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 71 19.07
Galbeni » 11.20 n 10.30
Ruble RnsescI r . 2.54 71 —.—
Mărci germane n 117.25 n

Lire turcescl 21.40 7) 21.50
Scris fonc. Albina 5%, 101,- H 102.-

păgubitor; este deci datorința fie
cărui proprietar a se apuca numai 
decât pe sterpirea aceluia și a con
tinua cu aplicarea mijlocelor de stâr
pite până când observă, că l’a. 
stîrpit cu desSvîrși're din grădina sa.

In contra acelor proprietari de 
grădini, cari nu se apucă numai decât 
de stîrpirea acestui insect păgubitor, 
sâu cari sunt negligențî și nepăsători 
la întrebuințarea mijlocelor de stîr- 
pire, de cumva ar desconsidera aceste 
disposițiunl, am fi necesitați se apli
căm disposițiunile §lui 95 al Art. 
de lege XII din 1894 și a pune noi 
înșine la cale curățirea grădinilor 
pe spesele proprietarilor.

Spre a promova acâstă stîrpire 
în mod rațional, am dat ordin gră- 
dinariului orășenesc, se comunice pro
prietarilor de grădini, cari se adre- 
seză la densul, atât mijlocele cu feare, 
cât și modalitatea după care este 
a se face stîrpirea.

Brass 6, în 7 August Î902 
2—2.(604) Magistratul orășenesc.

VerSlabUe bsusmisS, «Secă fifaenn» cuaifllă esle «R<v
wgtferurw u Ciută A. NioSS 96 cub MiJiMHwei'i sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafuriior-Seidlitz de A. Moli în. contra greu
tăților celor mai cerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach., constipațiunel cronice, suferindei de ficat, oaiigestinnei de sânge, haemorboidftlor și 
a celor maj diferite bole femeesci h luat acest medicament de cusă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

F»lsificațiile se rar urmări. f>e cale jwtecăîorescă.

fFlraiizbr^iihtwâiii și sar® a lui MolL
Vus«? 5-.-, hiliî d^că fiecare sticlă este -o rovedută cu marca de scutire și cu

RdmSJI liutilcb, plumbul lui A. M®m.
Franzbra.iintwein-ul șl sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de rficelă. 
Prețul unei sticle originale plumbâte, Corone 1.90.

Săpun de copii a Iui Moli
Gel mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru 'opii și adulți. Prețul unei bucăți Cor. — .40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provedută eu marca 
deapărare A. Moli.

'Sfr-mUsereia sjriațeilgswîă prin
Farmacistul A.

c, și r. furnisor al curții imperiale Viena, TiiciȚlailieii 8
Comande din provincia se efectueză țliluic prin rambursă poștală,

La depășite să se caro, anuinit cu iscillita.ru.
de apărare a lui /I. MOLL.

Depășite în Brașov : la d-n.ii farmaciști Ferd. lekelius, Victor Roth, Eugen 
și ongros la D. Eremia Nepoții, Teutseh & Tarîler.

șt marca

Neustădter
■ '■ *

11683/902.

PUBLICAȚIUO
S’a constatat, că în numerose 

grădini de pomi din Blumăna se 
află păduchele roșu, care este forte 
stricăcios pomilor.

In sensul ordinului prea înalt al 
Ministrului de agricultură Nr. 9679/ 
1899, IV—3 flecare proprietar de 
grădină are datorința a sterpi în 
modul cel mai temeinic acest insect

De închiriat 
este dela 1 Octomvre st. n. 1902, 

o locuință frumâsă 
cu cinci cdăi de locuit, tbte cătră 
stradă, o bucătărie, cămară, piv
niță etc. în .......  —

<> strada Caterinci nr. 17, ș
aprope de piață.

Informațiuni tot acolo, la pro
prietarul casei.
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zxx. 
(lângă Magazinul de coloniale a lui Zintz.

Ohați artificiali în Kautschuk, Aur seu Aluminium.

(In cașuri convenabile fără plăci pe ceriul gurii). 
Corone de dinți de aur. Dinți singuratic!. Scote dinți fără dureri, 

o o-o-o o Plombat, cu prețuri Ieftine. o-o o-ao 
8-20 Pentru ori-oe lucru. se dft garanție.. (589)
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ACADEMIA comercială din GRAZ.
subveniionat de stat, într’un rang cu celelalte școli medii superiors, ai cărui 

absolvenți au dreptul de a servi în armată ca voluntari pe un an.

— in 18 Septemvrie se începe al 40-lea an școlastic. ——
Vor fi primiți absolvenți ai scolelor medii inferiors precum și dela scdlele 

civile (aceștia sub anumite condițiuDl). — Primiri dela alte institute similare, 
atârnă dela aprobarea înaltului Ministerial.

Acest institut au adoptat o nouă organisație, în urma căruia tuturor șed- 
larilor li-se oferă ou siguranță posibilitatea, de a-șl însuși cu ușurință materia 
cea mare de învățământ în amendoue direcțiunile: ÎDstrucțiă generală și spe
cială. — Iu special în primul curs se ia numai o limbă străină.

Un curs preparator sau introdus pentru concurenții ou calificație mai infe- 
rioră precum și pentru elevii carii nu cunosc în deajuns limba germană.

La acest institut mai este îu legătură și un curs de un an (oe se începe 
la 5 Ootomvrie) pentru abiturienții (absolvenții) scolelor medie superiors, cari 
voeso sâ se aplice la întreprinderi comerciale seu industriale, sdu ca universitari 
vor se-și înmulțdscă cunoscințele.

Se țin și cursuri de lin jumătate an, și de un an pentru Domni și separat 
pentru Dame ce se înoepe la 18 Septemvrie și 15 Februarie.

Prospecte și alte infornitițiuni pentru primirea la academie, se pot cnpeta dela 
în GRAZ. Kaiserfeldgasss Nr. 25.

L Berger,, director.5-8.(607).

PI ne ar sa și sosim trenurilor Oe stal r be. ung. în Brașov.
ValabiB dhi & 19iaiia st. eb.X
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713-1902.
vegrh. szâm.

AKVmSI HîRDETMENY.
Alulirt birosâgi vegrehajto az 

1881. evi LX? t.-cz. 102. §-a ertelme- 
ben ezennel kOzhirre teszi, hogy a 
brassoi kir. jârâsbirosâg 1902 evi V. 
497/1,sz. vâgzâse kbvetkeztâben, Dr. 
Papp Jânos ugyved âlta-1 kâpviselt 
Huber Nândor javâra Huber Henrik 
ellen 2167 kor. s jâr. erejeig Brasso- 
ban 1902 evi mârczius ho 28-ân fo- 
ganatositott kielegitesi vegrehajtâs 
utjân lefoglalt âs 1289 tkor. 40 filre 
becsiilt hâzi but rok, mâszârosi be- 
rendezâs es stbbi âllo ingâsâgok 
nyilvânos ârverâsen eladatnak.

Mely ârveresnek a brassbi kir. 
jârâsbirosâg 1902;evi V. 497/3 Bzâmu 
vegzese folytân 2167 kor. tokekove- 
teles, ennek 1902 evi mârczius h6 
7-dik napjâtol jâro 6°/0 kamatai es 
eddig osszesen 161 kor. 90 fillerben 
birbilag mâr megâllapitott, valamint 
14 kor. jelen ârveres kitîizesi es a 
mâg felmerulendo kbltsdgek erejâig 
Brassoban, Egres-utcza 21. sz. alatti 
leendb eszkbzlesdre 1902 ik evi Angus 
tus ho 26-dtk napjânak delutăni 3 orăja 
hatâridoul kituzetik âs ahhoz a ven- 
ni szândekozok oly megjegyzâssel hi- 
vatnak meg, hogy az erintett ingo- 
sâ az 1881 evi LX. t.-cz. 107. 6s 108. 
§§ ai ârtelmeben kâszpânzfizetes mel- 

lett a legtobbet igdrbnek becsâron 
aiul is el fognak adatni.

Egyszersmind felhivatnak mind- 
azok, kik az elârverezendb ingosâ- 
gok vetelârâbol a vâgrehajtato kove- 
teleset megelbzb kielâgitteteshez jo- 
got tartanak, amennyiben râszukre a 
foglalâs korâbban eszkdzbltetett' voi 
na es ez a vâgrehajtâsi jegyzdkonyv- 
bol ki nem tunik, hogy elsobbsâgi 
bejelentâseiket az ârverâs megkezdâ- 
seig alulirt kikulddttnâl irâsban be- 
adni, vagy pedig szoval bejelenteni 
el ne mulasszâk, mert kulonben csak 
a vetelâr folOslegere fognak utaltatni.

A tflrveuyes hatâridâ a hirdet- 
mânynek a birdsâg tâblâjân tortent 
kifuggesztâsât k<5veto naptdl szâmit- 
tatik

Kelt Brassdban, 1902 âvi au- 
gusztus ho 14-ik napjân.

Tanko Jânos,
1 —1.633. kir. bir. vghjto.

’A NU NOI of 

(mserțtai și redow) 
sunt a se adresa subscrisei 

ffirfrceinistratiunL Sn oasull pu- 
bfiâe-ătB'ââ «ram anunciu mas midi 
de odată se face scădemenf, 
cape si“esce cta cât jaubSscarea 
se fac® mai de miaBte-oH.

Administr. „Gazetei Trans.u

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 540 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 245 m. p. m.

III. Trenul de pers, la <5ra 748 min. sera.
IV. Tr. acc. la orele 10-26 m. sera.

Dela Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5’15 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11’40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 219 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tr. mixt, la ora 6’— min. sera.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(are legătură cu Tușnad la 6ra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la ora 10.46 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3’15 m. p. m.

Dela Brașov la Zernescî (gar. Barfoloineiu)
I. Trenul mixt la ora 9’2 min a. rn.

II. Trenul mixt la ora 344 min. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6T4 m. d. am.
IV. Trenul mixt la 6ra 942 in. sera.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimesr
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.

II. Trenul mixt la ore 8-50 mim. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3’15 min. p. m. 

(are tură legăcu liuia Tușnad-Ciuc-G-yirnes.

„Gazeta Transilvaniei“ eu numeral ă 10 fii. se vinde 

la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias ^epoțu.

Sosirea trenurilor în Brașov:
[lela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 5’7 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiu la o. 2-9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9’7 min sera.

Dela Bucureștii la Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9'23 min. p. m,
III. Trenul pers., la 6ra 5.— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 749 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .
V. Tren accel. la orele 10’14 m. sâra.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 6ra 3’20)
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la dra 6’50 m. sera

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartokmeiu.)
I. Trenul mixt la ora 7’02 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1-12 min. p. m.
III. Tren mixt la ora 8T8 m. sera.

Dela Ciuc-Ghimes la Brasov:
I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6’50 min. sera.

IV. Tren mixtla ora 10’5 m. sera.

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.
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