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Închiderea scotei române
din Satul-nou.

De la epitropia paroehiafiă din 
Satul-nou, de lângă Panel ova, pri
mim următorea scire gravă:

„Astădi, în 2® August (10 Septemvrie) 
1902, la 10 ore a. m^fisolgăbireul Panciovei 
a închis șcOlct confesională gr. or. ro
mână din Satul-nou, sigilând, ambele 
uși ale sulei de învățăm ent și dicăn- 
du-ne, că în fostul confiniu militar 
(graniță militară') nu este permis să 
esiste șcdle confesionale, și că de aceea 
comisiunea administrativă a comitatului 
Torontal a decis se se închidă școla ro
mână confesională*.

E strigător la cer acest act de 
for^ă brutală, săvârșit în fliua mare 
în' contra unei șcdle române, ce a 
fost înființată pe basa legii școlare 
esistente, care este valabilă fără de
osebire și fără ca vr’un ținut se fie 
scos de sub inrîurința ei.

Cum s’a putut totuși' se se ia o 
măsură atât de crudă, nedreptă și 
arbitrară față cu o șcdlă poporală 
română, ce se află sub scutul bise- 
ricei. pe basa legii școlare esistente 
și în condițiunile prescrise de ea?

Actul violent de la Satul-nou a 
fost, ca. cele mai multe din câte 
trebue se le îndurăm, de mai înainte 
pregătit. Tendințele de maghiarisare 
nu sunt numai de afli seu de eri, ci 
sunt vechi și au fost urmărite întot- 
deuna cu sistem și cu calcul de că- 
tră cei dela putere. Atentatele aces
tora în contra limbei și a șcdlei nos- 
tre românesc!, sunt de regulă de tim
puriu plănuite.

Așa s’a întâmplat și la desființa
rea graniței militare bănățene, înainte 
c’un pătrar de secol, ca guvernul 
unguresc să plânuiască maghiarisarea 
școlelor, ce se aflau pe acel teritoriu. 
De aceea încă de atunci el a luat 
hotărîrea, ca tote școlele de pe te
ritoriul graniței militare se devină 
scole de stat. Firesce, că cu acâstă 
soluțiune Românii grănițerl n’au pu
tut fi mulțumiți și deci au apelat la 
congresul național bisericesc, ca se 
ia în mână afacerea și se inter
vină, pentru-ca școlelor române gr. 
or. din granița militară se li se re
cunoscu, în basa legei, caracterul con
fesional. Congresul însă n’a resolvat 
nici pănă afli acestă cestiune. așa că 
sinodul eparchial din Caransebeș, ți
nut în primăvara anului curent, s’a 
veflut constrîns a inteți la consisto- 
riul metropolitan resolvarea afacerii 
fostelor șcdle grănițeresci din partea 
congresului.

Pasul acesta al sinodului din 
Caransebeș a fost causat tocmai de 
cașul cu școla confesională din Sa
tul-nou.

RQmânii din Satul-nou, comună 
situată în apropierea Panciovei, co
mitatul Torontal, vrând a se îngrădi 
în contra ori căror pericole, ce pot 
amenința desvoltarea lor culturală- 
națională, și-au înființat în vara tre
cută o școlă primară confesională, 
făcând tot-odată arătare ministrului 
de instrucțiune publică. Acesta a și 

luat la cunoscință arătarea, der pe 
la începutul anului curent ministrul 
Wlassics opresce fără de veste func
ționarea școlei confesionale din Sa
tul-nou flicend. că atunci, când luase 
la cunoscință intrarea în viață a sco- 
lei amintite, trecuse cu vederea, că 
rescriptul împărătesc dela 1877, re
lativ la scolele din granița militară, 
ar dispune altfel. După interpretarea, 
ce o dă adecă ministrul cu de-a sila 
acestui rescript, ar resulta că pe te
ritoriul fostei granițe militare nu 
s’ar pute înființa școle confesionale 
fără de consîmțemântul prealabil al 
guvernului unguresc.

Acesta însemnâză a căuta cu 
tot-adinsul nod în papură, pentru a 
împiedeca pe un însemnat teritoriu — 
unde poporațiunea română e com
pactă — desvoltarea învățământului 
confesional românesc și a delătura 
astfel concurența, ce școlele româ
nesc! o pot face școlelor de stat. 
Ori doră nu este în cașul de față 
lucru lămurit, că legea școlară e des
considerată deopotrivă față cu intere
sele de cultură ale poporului român, 
și iese la ivelă numai curata voi- 
nicie a ministrului, cu scop de a 
zădărnici intențiunile bune ale legii ?

S’au făcut, fără îndoială, atât 
din partea parochienilor, cât și din 
aceea a autorității superiore bișeri- 
cescî dela Caransebeș, pași la gu
vern pentru a salva școla din Satul- 
nou. Cu ce resultat însă, se pote vede 
din scirea de mai sus, ce ne-o co
munică epitropia parochială a nu
mitei comune.

Nu s’a mai veflut pe tot roto
golul țării unguresc! om mai fără 
cruțare, mai dur și mai crud în tote 
apucăturile sale, decât cum este afli 
ministrul Wlassics față cu școlele și 
învățământul românesc. Puțin îi 
pasă, decă faptele sale corăspund 
legilor cardinale ori nu, decă se 
arată consecuent or! nu, or! dâcă 
prin procederea sa brutală atinge 
cdrdele cele mai simțibile ale popo
rului și îi causeză îndoită amără
ciune ; puțin îi pasă de tote acestea, 
numai aplausele și laudele șoviniș- 
tilor să le aibă pentru sine.

Nu putem încheia fără a reveni 
asupra afirmării ndstre, că cu totă 
urgia, ce se revarsă asupră-ne din 
partea adversarilor limbei și națio
nalității nostre, tot noi Românii 
suntem aceia, cari purtăm cea mai 
mare vină, că cutezarea celor de la 
putere față cu instituțiunile nostre 
a ajuns a fi așa de mare.

Seu trebue 6re să dovedim cu 
de-amăruntul, că certele și divisiu- 
nile mici dintre noi, că lipsa de so
lidaritate și energie în lupta nostră 
comună de apărare națională-biseri- 
câscă, este causa principală a aces
tor nenorocite aparițiunl? Ori-ce ar 
face și ar întreprinde cei loviți de 
forța brutală, or! consistoriul diece- 
san și metropolitan, e pericol, că nu 
vor pute isbuti a pune stavilă dura- 
rabilă politicei violente, ce se face 
afli de la guvern.

Pentru acâsta politică numai un 
lec esistă, și acesta este reculegerea 
nostră și restabilirea deplinei înțele

geri și solidarități pe teren biseri- 
cesc-școlar și național.

Ore multe lovituri de aceste 
vor trebui încă se urmeze pănă 
când ?.i-se vor deschide ochii, ca să 
cundscem primejdia și să ’nțelegem 
odată ce avem de-a face și cum 
trebue să lucrăm și să luptăm îm
preună, ca să insuflăm respect ad
versarilor noștri?

Cehii și pactul. Diarele unguresc! 
sunt alarmate de discursul, ce l’a ținut 
dilele trecute deputatul ceh Qregr în 
Schlan, unde vorbind despre pactul aus- 
tro-ungar a dis următdrele :

„Când pactul va ajunge în parlament, 
a sunat ora risbunării. Atunci putem să 
dăm guvernului lovitura mortală și de
odată cu acesta p<5te că și sistemului cen
tralist. Deputății cehi au hotărît unanim 
se se recompenseze de tote nedreptățile, 
ce ni-s’au făcut din 17 Octomvrie 1899 
încoce. Decă nu se va întâmpla acesta, 
atunci nu va fi pact austro-ungar. Cel ce 
nu ține cu noi, acela este un laș“.

„Magyarorszag"" se întrâbă, că după 
tote acestea, la ce bun e întrega comedie 
cu pactul? Cehii sunt capabili a-și împlini 
amenințarea. Tot așa vor face la rândul 
lor și Germanii, decă guvernul ar împlini 
dorințele Cehilor, retrăgând ordonanțele 
de limbă de la 17 Octomvrie 1899. Pactul 
nu se. va pute resolvi în Austria pe cale 
parlamentară. De ce der — întrebă aceeași 
foie — mai obosesc miniștrii și secretarii 
de stat unguri pentru el?

Intr’aceea se anunță din Viena, că 
ministru-președinte Coloman Szell a sosit 
alaltăeri în Viena, unde a avut o confe- 
rență cu ministru-președinte Koerber. După 
conferență Szell a fost primit de Majesta- 
tea Sa.

Italia și Albania. Diarul „Patria* 
din Roma, care intreține legături cu cer
curile guvernului, publică o scrisore sen- 
sațională, în care se di :e, că în cașul 
când Albania și-ar elupta independența 
cu ajutorul vre-unui stat străin, Italia ne
condiționat va trebui se capete Valona. 
Scrisorea spune apoi, că Italia cu dreptul 
pote pretinde Valona, fiind-că numai ast
fel ea pote să-și asigure drepturile, ce le 
are pe celalalt litoral al Adriaticei. Italia 
nu pote permite, ca Valona să cadă în 
posesiunea altei puteri, căci la cas contrar 
Italia s’ar espune pericolului de a avă 
acolo o a doua Biserta.

„Representantul întregei națiuni".
Cetitorii noștri cunosc din numărul 

trecut debutul contelui Apponyi, presi
dents camerei deputaților, la Lovrin și la 
Vârșeț în mijlocul Șvabilor, ca să ves- 
tescă cu emfasă „unitatea națională ma
ghiară", pe care Ungurii trebue s’o cul
tive și apere față cu pretinsele agitațiuni 
din sînul naționalităților. Luminatul grof 
și „bărbat de stat"" a credut să se achite 
astfel de o datorie „patriotică1", ce greu 
îl muncea.

D-l conte scie se se ridice pururea 
„la nivel1". Așa și acum. De pe piedes
talul la care l’a înălțat încrederea ,na- 
țiunei1" și sforțările sale de om politic, a 
credut de cuviință se spună Șvabilor din 
Lovrin, că s’a dus la ei ca „representantul 
întregei națiuni1".

Firesce. Nu de găba ocupă el înalta 
posiție de president al dietei și nu în- 
zadar spun actualii detentori ai puterii, 
că dieta e „representanța națiune?". Unde 
mai rămâne apoi, că groful nostru sg crede 
cel mai popular între Șvabi și că de ani 
mulți a umblat prin Timișdra și Torontal, 
ca să-și îmbărbăteze „aderenții"" pe timpul 
când era șef de partid.

Visiuni teribile îl munceau pe d-l 
conte. Vedea Ungaria, în deosebi Bănatul 
prefăcut, ca prin minune, în teatrul celor 
mai esarcerbate lupte naționale; vedea 
atacată „nația alcătuitore"" din partea le- 
giânelor de dușmani, cari sgudue puternic 
stâlpii „ideii de stat maghiar1" și sapă 
gropa „unității naționale maghiare1". Oribil!

Ce era să facă? Șvabii ăștia încă 
sunt ai naibii, ca și Românii, ca și Slo
vacii etc. Să mergă dâr în mijlocul lor, 
să-i capaciteze și dăscălăscă, ba să-i și 
amenințe, că doră dără se vor cuminți și 
nu vor mai asculta de „agitatori1" și de 
„proroci mincinoși1". Și s’a dus! S’a dus 
însă nu ca particular neinteresat, nu cu 
duhul blândețelor, ci în calitate de „re- 
presentat al întregei națiuni1" cu vorbă 
grea și cu amenințări.

La Lovrin „representantul națiunei" 
li-a vorbit Șvabilor și în limba germană, 
ca să-l pricepă, și mai ales „agitatorii1" din 
sînul lor să-și bage mințile ’n cap, că de 
unde nu le pune în vedere „resistența cea 
mai hotărîtă, lupta pănă la cuțit*....

De pe „înaltul său piedestal"' de pre
sident al dietei, etă-1 pe Apponyi scobo- 
rându-se pe arena luptelor militante na
ționale, etă-1 posând pe Jupiter touans și 
vestind „lupta pănă la cuțit11 contra ace
lora din concetățenii săi, cari ar cuteza 
să-și ridice capul împotriva „ideii de stat 
național maghiar1" și, în consecență, contra 
maghiarisării.

Aplausele, ce i-le aduce în cor pressa 
maghiară pentru acâsta presidială „enun- 
ciațiune"", nu pot decât să stdrcă zîmbetul 
și compătimirea omenilor cuminți.

0 nouă afacere în Balcani.
înainte de asta cu câte-va dile a 

sosit în Mitrovița cavasul consulatului ru
sesc din nou organisat, împreună cu ser
vitorul său, și s’a presentat în tdtă regula 
la caimacamul turcesc. Acesta însă i-a 
primit cu declarația, că n’a fost însciințat 
oficial despre sosirea lor. Cavasul și-a 
arătat legitimația, după care caimacmaul 
i-a așeflat într’un hotel și le-a rânduit de 
pază doi zapcii.

A doua di s’a presentat în oraș Ira 
Boljetinaț, un șef albanes, care a convocat 
fruntașii la o întrunire. In întrunire, la care 
a asistat și șeful garnisdnei turcesc! și 
un alt ofițer înalt turc, s’a hotărît, că ser
vitorii consulului să fie scoși din oraș, 
er stăpânul lor să nu fie admis să 
între și peste tot să nu se tolereze a 
se așeeja acolo consulatul rusesc. Bolje
tinaț a declarat, că va împușca pe consul, 
când se va da jos din tren, la gară.

Acestă hotărîre s’a publicatiîn aceeași 
di în oraș, amenințând cu mortea pe ori
cine ar primi în gazdă pe consul său pe 
omenii săi. Cavasul și servitorul lui au 
fost dați afară din hotel, unde îi aședase 
caimacamul, er hotelierul le-a aruncat ba
gajul pe stradă. Cavasul și servitorul, că
rora autoritățile turcesc! nu lî-au acordat 
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ocrotire, au fost duși de Albanesî la ca- 
sarmă și escortați la Uskiib.

In Mitrovița doninesce mare panică 
de o eventuală turburare, dedrece șeful 
albanes a declarat, că va forța se se în
chidă și celelalte consulate europene.

Lui „Frankfurter Zeitung* i-se anunță 
din Oonstantinopol, că noul consul rusesc 
nu va pute merge la Mitrovița, fiind-că Tur
cia — considerând atitudinea ostilă a Al- 
banesilor — n’a dat pentru consul exe
quatur. Porta a făcut atentă pe Rusia, 
că consulul s’ar juca cu vieța, decă s’ar 
duce la Mitrovița. Ambasadorul rusesc 
din Oonstantinopol a provocat Porta, ca 
în timp anumit să dea exequatur.

înmormântarea lui Virchow.
Cu estraordinare onoruri au decurs 

funerariile renumitului medic Rudolf Vir
chow în Berlin. Mii și mii de locuitori ai 
capitalei germane luară parte la înmor
mântare. Tot Berlinul a fost în picibre. 
Era representată lumea politică, sciențmcă, 
cercurile comunale și tdte clasele societății.

In 8 Septemvrie săra Virchow a fost 
transportat din casa mortuară în sala cea 
mare festivă a primăriei. Aici a fost așe- 
dat cosciugul pe un catafalc, ce era aprope 
îngropat între flori. Sala festivă era admi
rabil decorată în doliu și strălucea în lu
mină electrică. Pe cosciugul acoperit de 
palmi și de flori albe se afla numai o sin
gură cunuoă, aceea a ddmnei Virchow. 
Tribuna oratorilor era îndărătul cosciugu
lui. La spatele ei era o orangerie, în mij
locul căreia se vedea un crucifix, la stânga 
un tablou representând pe răposat în mă
rime naturală și la drepta un steg de mă
tase cu emblema orașului Berlin. In jurul 
cosciugului erau postați representanții cor- 
porațiunilor studențesc! în costumul și cu 
stegurile lor. In rândul întâiu al asisten
ților se zărea renumitul istoric Mommsen, 
la stânga câți-va miniștri și consilierii co
munali în costumele lor oficiale.

După ce a cântat corul, se urcă pe 
tribună un predicator protestant și des
criind viâța lui Virchow dise: „Serviciul 
adevărului, căruia s’a dedicat el, a fost 
asemenea un serviciu divin. Virchow a 
fost un model de cetățân nobil, generos 
și desinteresat. Pe cap purta cordna de 
cetățen er în mână ținea sabia adevăru- 
lui“. Au mai vorbit apoi profesorul Wal- 
dayer, descriind activitatea sciențifică a 
lui Virchow și depunend pe cosciug o 
cunună a facultății de medicină din Berlin. 
Deputatul Trăger desfășura activitatea 
politică a lui Virchow, er primarul capi
talei vorbi despre meritele sale în servi
ciul comunal. Festivitatea se termina 
printr’o cântare a corului catedral.

In 9 Septemvrie, diua înmormântării, 
abia mai aveau loc în sala primăriei cu
nunile dedicate răposatului. Cununa ora
șului Berlin, al căruia cetățen de ondre a 
fost Virchow, avea un diametru de șese 
urme. Prin mărimea sa a bătut la ochi și 
cununa „societății antropologice vienese". 
Societatea de medicină din Roma a trimis 
o cunună cu inscripțiunea: „Socio optimo 
maximo diligentissimo". Intre omenii de 
sciință din Berlin se vedeau și mai mulțî 
representanți ai universităților din străină
tate. Și cancelaful imperiului a fost re- 
presentat. Au ținut apoi vorbiri tot ora
torii din presără, descriind cu multă elo- 
cență viața marelui învățat.

După acesta a pornit conductul fune
bru, în care reuniunile și corporațiile din 
Berlin formau cel mai lung șir.

Din Franța.♦

Guvernul francos pare a fi inaugu
rat „kulturkampf'-ul în totă puterea cu
vântului. Gona nu se restrînge acum nu
mai la călugărițe și la ofițerii, cari au re- 
fusat a coopera la isgonirea călugărițelor, 
ci s’a întins și asupra acelor diplomați, 
cari dădeau a bănui, că nu vor representa 
la curțile străine interesele elicei franc- 
niasone-jidovescî.

Guvernul Combes a pensionat pe 
contele Montebello, ambasadorul Franței 
la curtea din Petersburg, și pe marchisul 
Noailes din Berlin. D*arul „Gaulois" asi
gură, că Țarul ar fi oferit contelui Monte
bello intervenția sa, pe care însă contele 
a refusat’o cu următorele cuvinte: „Mulțu
mesc, Majestate; posiția mea este cu de
săvârșire ruinată. Apoi și de altmintrelea, 
locul meu acuma este în Paris. Guvernul 
espulseză din castelul meu din Stor călu
gărițele, pe cari le adăpostisem acolo. Vrâu 
să fiu și eu de față, pentru-ca guvernul 
să fie forțat a espulsa în același timp și 
pe un ambasador al Franței și mare cruce 
al ordinului legiunea de onore."

Și pe când Montebello și-a descope
rit în Petersburg sentimentele, în Paris 
soția lui a intervenit la ministeriul de in
terne, ca se afle ceva despre sortea călu
gărițelor ocrotite pe moșia sa.>Șeful de 
cabinet Edgar Combes, fiul' ministrului- 
președinte, i-a declarat, că și călugărițele 
protegiate de densa trebue să împărtășescă 
sdrtea celorlalte. „Atunci, — ar fi răs
puns contesa, — trebue se mă espulsațl 
și pe mine împreună cu ele".

Diarul „Matin'* publică în acestă ces- 
t.iune următorul comunicat, inspirat de si
gur de ministrul de esterne Delcasse:

„Ambasadorul Montebello șî-a.uitat 
de cea mai elementară datorie a sa, când 
nu s’a ținut în reservă față cu mișcările 
de partid din Franța. Revocarea lui a fost 
hotărîtă încă de ministeriul Waldeck-Rous-. 
seau. In locul lui va fi numit generalul 
Bompard, care va fi la Petersburg rtepre- 
sentantul republicai francese, pe când 
Montebello nu era decât representantul 
unui partid.“

Ca și contele Montebello așa și mar
chisul de Noailles n’are alt păcat, decât, 
că a desaprobat espulsarea călugărițelor.

*
Majorul Le Roy va fi judecat în diua 

de 23 Sepremvrie de cătră tribunalul mi
litar, pentru nesupunere. Majorul fusese 
trimis în Bretagne, pentru suprimarea tur- 
burărilor iscate în urma închiderii șcdle- 
lor congreganiste. Majbrul nu s?a -supus 
ordinului. Crima majorului este cualificată 
de forte gravă, mai gravă decât a colo
nelului Saint-Remy, de6re-ce majorul a de- 
negat în mod direct supunerea.

Principele Ferdinand Lucinge a adre
sat un protest prefectului departamentu
lui Cotes-du-Nord, pentru-că acesta a or
donat închiderea școlei călugărițelor în co
muna unde principele era primar. In ace
lași timp și-a dat dimisia și va deschide 
împreună cu soția sa, care are diploma 
de institutdre, o școlă liberă, în care prin
cipesa va înlocui pe călugărițe.

Conflictul auglo-'bur.
Relațiunile dintre guvernul engles și 

generalii împuterniciți ai Burilor s’au înăs
prit într’un mod forte alarmant.

Etă amănuntele oficiale, ce se trans
mit din Londra.

In cursul conferenței lor cu Cham
berlain, Botha, Deweti și Delarey au for
mulat o serie de cereri, ca: 1) Amnistie 
complectă pentru toți supușii englesi, cari 
au luat parte la răsboiul din sudul Afri- 
cei ; 2) Reintegrarea fermierilor în pro7 
prietățile lor; 3) Repalriarea burgherilor; 
4) Egalitatea deplină pentru limbile en- 
glesă și olandesă în școle și tribunale, 
precum și o altă serie de desiderate cu 
caracter economic.

Chamberlain și-a esprimat uimirea 
ce-i produc aceste cereri, din cari unele 
ar fi în strictă contrazicere cu condițiunile 
de supunere, acceptate de dânșii; ele ar 
necesita chiar alte stipulațiuni. A declarat 
tot de-odată, că nu este în competența sa 
de a negocia asupra unor puncte, deja 
regulate.

Generalul Botha a replicat, că Burii 
s’au decis de a pune capăt vărsării de sânge, 
numai încredându-se în asigurările lordului 
Kitchener și ale lui Sir Alfred Milner, că 

vor reuși de a obține realisarea diferitelor 
desiderate ale lor. Generalii au adăugat, 
că au așteptat în zadar proclamarea am
nistiei cu ocasiunea încoronării Regelui, 
amnistie pentru care atât lordul Kitche
ner, cât și Sir Alfred Milner au promis 
de a face demersurile și propunerile ne
cesare.

Chamberlain a răspuns, că o ase
menea propunere n’a fost făcută și că în 
ce privesce Introducerea autonomiei, acesta 
va depinde de disparițiunea vechei ani- 
mosități dintre elementele din sudul 
Africei.SOIRILE D1LE1.

80 August v.

Aniversarea a 25-a a luării Gri- 
viței, c.e se serbeză astădi în totă Româ
nia, se va celebra în Ploesci cu solemni
tate deosebită. Primăria a învitat tote 
șcdlele și autoritățile de a asista la sf. li
turghie în biserica Sf. loan, precum și la 
parastasul pentru odihna sufletelor solda- 
ților căduți pe câmpul de bătaie, care pa
rastas se va celebra înaintea monumentu
lui vânătorilor. După ceremonia religidsă, 
va urina defilarea armatei. Primăria va 
împărți între săraci 500 de lei în memoria 
eroilor căduți pe câmpul de bătaie.

Regele Carol la Weinburg. „Le 
Temps'1 din Paris scrie, că Regele Carol 
al României va merge în adevăr de la 
Ragaz, — unde se află actualmente — să 
visiteze castelul din Weinburg, care apar
ține familiei sale, der nu e nici vorbă 
de-o întâlnire a lui cu împăratul Ger
maniei.

înmormântarea prepositului loan 
Papiu din Gherla s’a săvîrșit în diua de 
10 Septemvrie n. la drele 3 p. m. Era de 
față popor numeros, precum și represen
tanții oficiilor locale. Prohodul l’a oficiat, 
după dorința testamentară a defunctului, 
un singur preot (canonicul Bene) asistat 
de profesorul Dr. P. Fabian, ca diacon. 
Discurs funebru nu s’a ținut și ertăciuni 
nu sau luat, căci așa a fost dorința ră
posatului.

Nou fișpan. Foia oficială publică nu
mirea baronului Kemeny Akos de fișpan 
al comitatului Târnavei-mici.

Mișcarea revoluționarilor macedo
neni. Nevrând se se lase mai prejos de
cât Mihailowski, Sarafoff a organisat și el 
o bandă de 18 bandiți, ca să năvălescă 
în Macedonia. Guvernul fiind încunosciin- 
țat de acesta, a putut sS aresteze mica 
bandă. în momentul când era să trecă 
hotarul. Față de aceste măsuri energice 
de persecuțiuni împotriva orî-cărei miș
cări din partea comitetelor, Macedonenii 
au hotărît se ție în tote orașele meetin- 
guri de protestare în contra arestărei ge
neralului Zonceff și a colonelului Nicoloff. 
Focul acestei lupte de protestare l’a des
chis Rusciucul, unde s’a ținut Dumineca 
trecută un meeting, la care au luat parte 
aprope două mii de persdne. Ast-fel, co
mitetul macedonean, care a fost odiniără 
spaima Turcilor, er mai târdiu a dat așa 
de mult de furcă și României, a degene
rat prin a fi un pericol pentru siguranța 
și ordinea internă a Bulgariei. Guvernul 
îngrijat de acestă nouă situație creată în 
principat de Macedoneni, a dat o circulară 
cătră toți prefecții, ca să vegheze de 
aprope asupra mișcărei comitetelor și să 
nu cruțe nimic pentru distrugerea ori-că- 
.rui focar de agitație. „Guvernul, dice cir
culara ministrului de interne, a hotărît 
s6 disolve comitetele din Sofia și tote sec
țiunile formate în provincie".

„Regele și consilierii săi". Sub 
titlul acesta a apărut o broșură, 47 pagini, 
scrisă de Csavolszky Lajos, autorul dân- 
du-și ostenela a arăta, că pricicina tutu
ror relelor, de care a suferit Ungaria în 
vecul trecut, n’a fost cordna, ci consilie
rii săi: Tisza Kalman pe terenul dreptu
lui public, Szell Kalman pe terenul poli
ticei economice. Csavolszky sbiciuesce 
fără milă politica de duplicitate a guver
nelor liberale și dice, că partidul indepen- 
dist nu luptă contra dinastiei, ci caută 
numai modalitatea prin care s’ar pute 
complana divergențele de interese dintre 
împăratul austriac și regele ungar.

Primirea escadrei române în Tur
cia. Marele vizir a încunosciințat legațiu- 
nea română din Oonstantinopol, că s’a dat 
deja ordin autorităților otomane pentru 
primirea escadrei române, care va visita 
porturile dela Sirope și de la Bendercecki.

Serbările din Șipka. „Politische 
Corespondenz" din Viena află din Sofia, 
că șeful clerului militar rus Jablobwski va 
celebra oficiul solemn în biserica come
morativă de la pasul Șipka, asistat de 
clerul bulgar sub conducerea mitropolitu
lui Kusevici de la Starazagora. Va cânta 
vestitul cor rus de la Nicolaieff. Se vor 
emite timbre poștale de-o sută de mii de 
franci, cu o gravură, care se amintdscă 
aceste sărbări.

Ministrul Rusiei în Bucuresci d-1 
de Bonton este numit consilier la minis
teriul afacerilor străine în Petersburg. Nu 
s’a hotărît pănă acum cine-1 va înlocui în 
Bucuresci.

Cununie. D-șora Marietta Stelița 
lernea și d-1 medic Dr. George I. Anca, 
vor serba cununia lor la 15 Septemvrie în 
biserica română din Csomakoz.

Noul canal de la Sulina. Duminecă 
se va inaugura noul canal al brațului 
de la Sulina, care a fost deschis de co- 
misiunea europenă a Dunărei între satele 
Regele Carol și Carmen Sylva. Acest ca
nal scurteză cu două ore drumul dintre 
Tulcea și Sulina și permite vaselor de-a 
înconjura băncile de nisip atât de numărose 
în vechiul canal.

O baie 500 lei. „Tribuna Liberală" 
din Galați povestesce următdrele: Sâm
bătă, 24 curent, în portul Brăila, fiind 
încă dimineța, la una din cafenelele din 
port, căpitanul remorcherului d-1 ui G. Ca- 
randino îșl lua cafeaua, când unul din 
omenii remorcherului îl poftesce pănă la 
vas, pentru afaceri. Ajuns aci, căpitanul 
se vădii în fața unui Engles, care cerea 
căpitanului, ca imediat să-l transporte în 
portul Sulina, unde are întârziere de un 
ces, după care să-l aducă îndărăt. Căpita
nul se oferi, dâr cerii Englesului suma de 
500 lei. Englesul îșl scdse portofoliul și 
numără banii, cerând să plece imediat. 
La obiecțiunea căpitanului, că au nevoie 
de a cumpăra de ale mâncării pentru că
pitan și echipagiu, Englesul adause, că 
are el în deajuns provizii pentru toți. 
Cum remorcherul se găsia sub presiune, 
se desprinseră odgdnele și împreună cu 
Englesul el îșl luă drumul spre Sulina, 
cu o forță superiors, căci Englesul ardea 
de dorința de a ajunge cu o oră mai cu
rând. In adevăr, ajunși la Sulina, Engle
sul luă mai întâiu o baie de mare, apoi 
dejuna. După aceea se întdrse îndărăt, și 
debarcă din nou în portul Brăila, unde 
îți luă rămas bun de la căpitanul vapo
rului și mulțumi tuturor omenilor de echi
pagiu. Care era der graba Englesului ne
cunoscut, de a ajunge cu o oră mai cu
rând la Sulina? Să ia o baie de mare. Și 
cât a plătit pentru acestă baie de mare? 
Nici mai mult, nici mai puțin, decât 500 
de lei 1

Concertul d-șorei Brennerberg. La 
concertul artistic, ce-1 va dad-șdra Irena de 
Brennerberrg distinsa artistă în violină cu 
concursul binevoitor al ddmnei Maria Rima 
al d-lui director de musică K. Lassel 
Marți în 16 Sept a. c. în sala cea mare de 
concerte, și despre care am făcut deja 
amintire, se va esecuta următorul pro
gram :

1) L. Spohr: Violinkonzert Nr. VIII, 
in Form einer Gesangsscene. Irena de 
Brennerberg. 2) a) G. Giordani: „Caro raio 
beu“ (altitalienische Arie). 6) R. Strauss. 
„Traum durch die Dăramerung". c) Ed; 
Grieg: „Im K&h'nu, Ddmna profesor Dima. 
3) a) Iosef Ioachim: Romanze. b) Cesar 
Cui: Cavatina, c) E. Guirand : Allegro de 
Concert. Irena de Brennerberg. 4) a) H. 
Wolf: „Zur Ruh’“. b) R. Wagner: „Traume", 
c) R. Wagner: „Schmerzen". D-na tprof. 
Dima. 5) M. Hayot: „Bolero". Irena de 
Brennerberg.

Prețul înlrărei: Balconul 4 cordne, 
Fauteuil 4 cor., Parchet I 3 cor., Parchet 
II 2 cor., Parchet III 1 cor. 50 bani, Ran
gul I 1 cor. 50 bani, Locul de stat la bal
con 1 cor. 20 bani, Locul de stat în Par- 
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terre I cor., Bilet de stud. 80 bani. Bilete 
se pot căpăta în librăria W. Hiernesch și 
sâra la eassă. Pianul este din depositul 
d-lui Iuon Hedwig. începutul la 8 ore sera.

Soldați trăsniți. In timpul manevre
lor militare germane de lângă Anhalt, 
trăsnetele au ucis 40 de soldați din regi
mentul 13 de infanterie. Multi soldați au 
leșinat. In Saxonia uraganul a fost și mai 
teribil. El a distrus recoltele și 23 per
sane au fost trăsnite.

Conferențe. Domna Dr. Iolan An- 
gyal (Anghel), care a luat parte la răs- 
boiul buro-engles în Transvaal, ca doctor 
la Crucea-roșie din Colonia Cap, ne rogă 
a face cunoscut, că, sosind în Brașov, va 
ține aici Sâmbăta și Dumineca viitdre la 
8 <5re sera în salonul din grădina dela 
„Pomul verde“, două conferențe în limba 
maghiară, și Marți seu Mercur! săptămâna 
viitore o conferență în limba germană, 
asupra celor esperiate în Africa-de-sud. 
D-sa va aranja tot-odată o esposiție de 
fotografii de moment luate de d-sa în 
Transvaal și de diferite obiecte de prin 
locurile, pe unde a umblat. Intrarea 1 
coronă.

Complot contra președintelui Ro- 
osewelt. Se scrie din Chicago, că poliția 
Statelor Unite deja de mai mulți ani a or- 
ganisat o campanie din cele mai seridse 
în potriva anarchiștilor. Măsurile severe 
au avut resultate favorabile. Așa în Pat
terson, în urma controlului sever al poli
ției, abia mai sunt vr’o sută de ămeni, 
cari să se mărturisăscă pe față de anar- 
chiști, 4r în Chicago anarchista evreică 
Ema Goldmann, cu tdtă reclama cea mare, 
ce șl-a făcut, abia și-a putut aduna vr’o 
3—400 persdne, cari să-i asculte o confe
rență, ce-o anunțase. Cu tdte acestea nici 
chiar energia estremă a poliției americane 
n’a reușit a estermina cu desăvîrșire anar- 
chismul. Dovadă despre acesta sunt des
tăinuirile publicate acuma de curând în 
cjiarul „Tribune11 asupra descoperirei unui 
complot contra vieții președintelui Roo- 
sewelt. După comunicatul diarului, cer
cetările poliției au .condus pănă la Orna- 
baba, unde a fost arestată de curând o 
bandă bine organisată de anarchiști. Decă 
planul lor infernal nu se descoperia. 
atunci atentatul s’ar fi comis între 20—25 
Septemvrie, cu ocasia turneului plănuit în 
sudul Statelor Unite. Banda are membri 
și în Chicago, unde câte-va «jlile după 
arestările din Omahaba, au fost arestați 
ide asemenea vr’o 30 de individ!.

Musîca orășenSscă va cânta la 14 
Septemvrie orele 11 a. m. pe promenadă.

1. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari șu
ier de nemistuire seu stomacul tiu funcționezâ re
fulat ceea ce canseză constip^țin, durere de cap, 
lipsă de ape'it seu alte bole, pot conta la vindecare 
sigură prin folos’rea cunoscutelor prafuri seidlite ale 
lui Moli. Cutii originale a 2 cor. se p^t căpăta 4il- 
nic prin postă dela farmacistul A. Moli liferantul 
curții din Viena Tuchlauben 9 In farmaciile din 
provincii sâ se c6ră preparatul X. Moli proveițut 
■cu marca de contravenție și subscriere.

Din Raportul general
ral comitetului central al „Asoclațiunll pentru litera

tura română și cultură poporului român** pentru 
anul 1901.

(Continuare.)
Biblioteca Asooiațiunil.

A. ) Biblioteca proprie. Conform in
ventarului biblioteca „ Asociațiunii** la finea 
anului expirat a numărat 4115 opere în 
5783 tomuri, 4412 broșuri și 22 harțe, față 
cu 3944 opere în 5613 tomuri, 4203 bro
șuri și 22 harțe, dela finea anului 1900; 
prin urmare biblioteca s’a sporit în decur
sul anului 1901 cu 271 opere în 170 to
muri și 210 broșuri.

B. ) Depositul de cărți menite spre 
vândare parte în favorul general al „Aso
ciațiunii11, parte unele în favorul școlei 
civile de fete a „Asociațiunii*, și altele 
destinate a-se distribui de aici gratuit, nu
mără 28 publicațiuni în 3980 tomuri și 4795 
broșuri.

Biblioteca proprie s’a sporit și în anul 
expirat, mai ales în urma relațiilor de 
schimb legate cu diferite societăți scienti- 
fîce și literare din patrie, prin publicațiu- 
jiile trimise de Academia maghiară din 

Budapesta și de Academia Română din 
Bucuresci, apoi prin donațiunile făcute de 
d-nii: Dr. At. Marienescu și Dr. Ilarion 
Pușcariu, care a dăruit Asociațiunii între 
altele o frumdsă și bogată colecți.une din 
fiiia „Telegraful Român*.

Prin cumpărare s’a sporit biblioteca 
cu 17 opere în 26 tomuri și 53 broș.

Depositul de cărți s’a sporit în anul 
1901 în total cu 3 publicațiuni în 2250 de 
broșuri Aici să numără și donațiunea făcută 
„Asociațiunii11 de d-lNic. Albani,învățător* 
în 200 exemplare din broșura sa „Prăsirea 
galițelor*1, de altă parte a scădut în de
cursul anului 1901 cu 319 tomuri și 1127 
broș., între cari 223 tom. și 841 broș. dă
ruite în cea mai mare parte cu ocasiunea 
adunării generale din anul expirat., 31 tom. 
și 1 broș. date în schimb, și 65 tom. 285 
broș. vândute.

Dintre publicațiunile periodice au in
trat la bibliotecă în anul 1901 următărele: 
„Biserica și Școla11 din Arad. „Bunul Eco
nom* din Orăștie, „Controla** din Timișorâ, 
„Convorbiri literare din Bucuresci, „Erdely*1 
din Cluj, „Erdâlyi Muzeum** din Clușifi, 
„Ethnographia** din Budapesta, „Familia** 
din Oradea mare, „Foia Diecesană* din 
Caransebeș, „Foia Poporului* din Sibiiu, 
„F<5ia Școlastică* din Blașiă, „Gazeta Tran
silvaniei* din Brașov, „Hunyadmegyei tort, 
es regesz. tărsulat evkonyve* din Deva, 
„Letopis Matițe srpske* din Neoplanta, 
„Lumina* din Bucuresci, „Noua Revistă 
Română* din Bucuresci, „Poporul* din 
Budapesta, „Revista economică* din Si
biiu, „Revista Ilustrată** din Bistrița, „Re
vista politica e literaria* din Roma, „Sză- 
zadok* din Budapesta, „Telegraful Român" 
din. Sibiiu, „Tortenelmi Tar** din Budapesta, 
„Tribuna" din Sibiiu, „Tribuna Poporului" 
din Arad^Turul" din Budapesta și „Unirea" 
din Blașiu.

□ espârțămîntele Asociațiunii.

Fără îndoială, una din cele mai fe- 
cite idei, concretisată în statutele Asocia
țiunii, a fost cea referitdre la despărță
minte. Prin instituțiunea despărțămintelor 
ca tot atâtea ramificațiuni ale unui trun- 
chiu, Asociațiunea vine în atingere cu massa 
poporului, cuprindend astfel în cadrele 
sale întreg poporul român din țările co
ronei ungare. Despărțămintele fac posibil 
Asociațiunii, ca ea se realiseze unitatea 
culturală a poporului român, săvârșind prin 
acesta cea mai însemnată operă pentru 
care a fost întemeiată. ,

Chemarea despărțămintelor e bine 
stabilită în statute. Ele au se răspândescă 
învățătura în straturile larg! ale poporului 
român, în deosebi prin disertații poporale 
din domeniul economiei, industriei și co- 
merciului, prin îndemnarea lui a-se asocia 
a întemeia mai ales reuniuni agricole, cari 
sunt de cel mai mare folos pentru popo
rul nostru și a înbrățișa tot ce e bun, a 
întemeia apoi biblioteci poporale, cari să 
ofere mulțimii ocasiune a-se distrage 
în mod mai demn și a-’șî câștiga cunoscințe 
folositdre.

Frumosă și nobilă chemare au des
părțămintele. Este deci de datorinta tutu
ror acelora, cari stau și vor sta în fruntea 
despărțămintelor, ca să nisuescă a realisa 
acest frumos program cultural al Asocia
țiunii ; este de datorința fie-cărui bun 
Român, a lua parte activă la lucrările des- 

j părțămintelor.
După acestea să vedem întru cât 

și-au împlinit despărțămintele datorința în 
anul 1901, și întru cât au realisat programul 
amintit.

Dintre despărțămintele. câte Asocia
țiunea a avut în 1001 au funcționat ur- 
măttîrele: Abrud-Câmpeni, Agnita, Beiuș, 
Bistrița, Blașiu, Bocșa, Brad, Bran, Brașov. 
Clușifi, Cohalm, Deșiu, Deva, D.-St.-Mărtin 
Dobra. Făgăraș, Hațeg, Hida-Huedin, Li- 
pova, Ludoș, Mediaș, Mercurea, Mociu, Nă- 
săud. Orade, Orăștie, Oravița, Oșorheiuj, 
Panciova, Reghin, St.-Miclăușul-mare, Sătț 
mar, Sebeș, Săliște, Sibiiu, Sighișăra, Șim- 
leu, Timișdra, Turda, Treiscaune-Ciuc. Vâr- 
șeț, în total deci 41 despărțăminte, adecă 
cu 3 mai mult ca în anul precedent.

Nu au dat semne de viață despărță
mintele: Alba-Iulia, Caransebeș, Lugoșiu, 
Zârnesci (în acest despărțământ a funcțio
nat singură agentura din Tohanul-vechiu 
ai cărei conducători și-au ținut de dato- 
rință a nu lăsa să piară un ram sănătos, 
nici când trunchiul este în amorțire).

Despărțăminte nouă nu s’ati oganisat. 
In diferite rânduri s’a încercat organisarea 
de despărțăminte nouă cu sediul în Ținea, 
Nădlac, Sighetul-Marmației. Șomcuta și 
Orșova, dăr până astădi fără resultat. Să 
sperăm, că popularisarea Asociațiunii în 
cercuri tot mai largi, va ave de urinare, 
ca să deștepte sentimentul național al 
întregei nost-re pături inteligente și să o 
angajeze la lucrările culturale ale Asocia

țiunii; când apoi ne va fi posibil a orga- 
nisa despărțăminte pretutindenea, unde 
locuesc Români în acesta țâră.

(Va urma.)

Literatură.
A apărut „Geografie, pentru cl. II 

gimnasială și reală*, de Dr. Ambrosiu Ghe- 
țianu, profesor gimn. Partea II: Europa, 
Asia și Africa. Blașiu 1902. Tipografia Se
minarului archidiecesan. Prețul 1 cor.

, Din composițiunile pline de melodii 
românescl ale mult regretatului compositor 
român Giprian Porumbescu, tipărite șiedate 
în edițiunl poporale de d-na Mariora Rațiu 
născută Porumbescu, se află de venejare la 
Tipografia nostră următorele piese:

„Imn de urare11 cu două voci, „Hora 
Prăfyovei", „A cădul o rasă lină'1 cu voce, 
„FlUturaș de nopte" polcă, „Frunză verde 
mărgărit" cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei" polca mazurca, „Fata popii" cânt 
poporal. Fie-care bucată costă 1 cor. plus 
10 bani porto. „Basme Iașene" vals, 3 oor. 
plus IO bani porto. „Potpouriu", din opereta 
„Crai nou" 4 cor. plus 10 bani porto.

„Cimentări bisericesci de Mas
sillon'1 traduse diu originalul tranoes de 
loan Gerd nrotopop gr.-cat. român al die- 
cesei de Oradea-n.are.—D-ja la 1898 apă 
ruse In Oradea-mare cartea cu titlu' demni 
sus, oare cuprinde 17 prediol de ale vesti
tului orator eclesmst.ic frances. Predicile 
-unt împărțite de traducător după anul bi
sericesc rSsărifân, și fie c»re este pusă la 
acea Duminecă său sârbatăre, cu a caret 
evanghelie se potrivesc- predica.— Un vo
lum elegant de peste 400 pagini în 8° ou 
portretul lui Massilon. Traduc-r«-a se dis
tinge printr’iin limdagtă ».ies. Prețul 5 co
rone (6 Lei 50) plus 30 bani portv.

NECROLOG. Subscrișii sdrobiți de 
durere, în numele lor și al tuturor consân
genilor, anunță rndrtea neuitatului soț, 
tată, respective frate și cumnat Paul Papp 
de Belkenpojâna, advocat, protofisc cotni- 
tatens on., asesor consistorial, deputat si
nodal și congresual, membru fundator al 
Asociațiunei pentru literatura rom. și cul
tura poporului român etc. etc., întâmplată 
repqntin în 7 Septemvrie n. 1902 la drele 
11 din nopte în etate de 51 ani, respec
tive în anul al 26-lea ân al fericitei sale că
sătorii. Astrucarea osămintelor scumpului 
mort se va face în 9 Septemvrie n. 1902 
la 5 bre p. m. după ritul bisericei rom. 
ortodoxe în cimiterul rom. ort. din loc. 
Să-i fie somnul lin și memoria binecu
vântată !

Beiuș, la 8 Septemvrie n. 1902. Văd. 
Paul Papp născ. Gizela Erdelyi ca soție. 
Dr. loan Papp, Gizela Papp, Amalia Papp, 
și Nina Papp, ca fiu și fiice. Maria Papp 
măr. Novac ca soră. Ștefan Novac, loan 
Erdelyi jun., Vasiliu Erdelyi și Etelca Er- 
dply.i ca cumnați, respective cumnată, și 
familiile lor.

— Rozalia Ilieșifi născ. Pop ca soție, 
Valeriu Groza și soția lui Carolina Coste 
ca fiii adoptivi, în numele lor și al tuturor 
fac cunoscut cu inima înfrântă de durere, 
că Ștefan Ilieșifi. v.-archidiacon al trac- 
tului Surducului și parochul Cristolțului- 
mare, a încetat din vieța Joi în 4 Sep
temvrie st. n. la 11 ore a. m. în anul al 
75Jea al etății și al 47-lea al preoției și 
fericitei căsătorii, după lungi suferințe îm
părtășit fiind cu ss. sacraminte ale muri- 
bundilor. Rămășițele pământe.sci ale neui
tatului defunct se vor astruca în 7 Sep
temvrie st. n. în cimiteriul gr. cat. din 
Cristolțul mare. Fie-i țărîna ușdră și me
moria binecuvântată!

Timișorâ. 12 Septemvrie. Redac
torul responsabil al diarului „Deu
tsches Tagblatt fiir Ungaro11 Alvin 
Cramer a fost espulsat din Timișorâ, ca 
„agitator osîndit, și astfel ca peri
culos liniștei obștesc!*.

Budapesta, 11 Septemvrie. Maj. 
Sa a plecat ac|i la manevrele de la 
Sasvar, unde a 9osit și moștenitorul 
de tron german. La gara din Sas
var a fost primit de archiducii 
Rainer și Iosif, de miniștri Krieg- 
hammer și Fejervary. Moștenitorul 
de tron german a sosit la ora 4 
d. a. T-s’a făcut o căldurdsă primire.

Conslantifiopol, 12 Septemvrie 
Porta a dat exequatura pentru con" 
sulul rusesc din Mitrovița. Prin a" 
ceata incidentul pare a fi încheiat-

Diverse.
O sinucidere interesantă. Marele 

(jiar frances din Paris „Journal des De- 
bats** istorisesce următdrele: Lângă podul 
Grenelle din Paris s’a pescuit în Seina 
înainte cu câtă-va vreme cadavrul unui 
negru, care zăcuse în rîu mai multe dile. 
Intr’un busunar al negrului se găsi o cutie 
mică, închisă hermetic, care cuprindea no
tițe remarcabile. Acest negru era fiul unei 
căpetenii răsculate în potriva unor vecini 
dușmani. Tatăl său fusese ucis, fratele seu 
și el fuseseră prinși. O femeie însă ajută 
celor doi frați să fugă. Când treceau prin- 
tr’o pădure, fratele cel mai mic se înglodâ 
într’o mocirlă mare, de unde nu mai putîi 
eși. Fratele mai mare nu-i putu ajuta și 
rămase înglodat și înecat în mocirlă. 
Cel, care scăpase, simțindu-se urmărit, 
plecă înainte și după câte-va luni ajunse 
în sfîrșit la avantposturile egiptene. Sol- 
dații egipteni îi oferiră cele de lipsă și 
după-ce se odihni câte-va dile, se duse la 
Cairo, unde Chedivul îi oferi un ajutor, 
cu care negrul veni la Paris. „Credeam**, 
îșî termina negrul scrisdrea găsită în cutie, 
„că la Paris voiu pute trăi, dăr și aici, 
ca pretutindeni, trebue să fii folositor; fiind 
că n’am învățat nimic și decât să mor 
de fdme, am preferit să mă arunc în 
Seina*.

Cea mai mare grotă din JSuropa. 
De curând câtî-va Ziirichezi avură idea să »
esploreze o grotă, care se află în valea 
Muotta și a cărei intrare este atât de josă, 
încât trebue să te tîrăsci spre a pătrunde 
în ea. Esploratorii rămaseră trei-deci și 
șăse de 6re în cavernă, străbătând’o pe o 
distanță de 1400 metrii. Ei descoperiră 
mai multe galerii, trei lacuri mici și săli 
ornate de stalactite. Grota a fost visitată 
de atunci de Martel din Paris, care și-a 
închipuit, că ea trebue să aibă trei etagii, 
apoi la 17 August a doua 6ră a fost vi
sitată de cei patru esploratori din Ziirich. 
Aceștia se convinseră, că d-1 Martel are 
dreptate. Ei au recunoscut deja două etagii 
ale grotei și și-au propus să continue cer
cetările. Spațiul visitat pănă acum se în
tinde pe o lungime de opt chilometri, 
astfel încât se pote spune fără exagerare, 
că grota din valea Muotta e cea mai mare 
din totă Europa.

Miliardul la curtea Spaniei. Re- 
gina-mamă Maria Christina are fdrte mare 
considerație pentru biliard și-l practică, de 
altfel, cu multă iscusință. Din vremea ado
lescenței sale, de atunci când nu era de
cât o micuță prințesă, ea Jescela în arta 
carambolașului. Ea făcea serii forte res
pectabile. La curțile Bavariei și Austriei 
se păstreză amintirea numerdselor sfidări 
pe cari „Christa*, — așa era numită în 
cercurile familiare — le arunca prinților 
frați și veri ai săi. a numeroselor partide 
sensaționale, pe cari le-a câștigat ea. Ma
ria Christina, devenită regină-mamă, n’a 
zăbovit să-și inițieze fiul în frumusețile 
nobilului sport, demonstrându-i principiile, 
comunicându-i gustul: astădi Alfons XIII 
este la rândul seu un frecvent și abil bi- 
liargiu. Este cel mai mare amator de bi
liard din ’nalta societate spaniolă și nu
mai celebrul Bomba pdte să-i dea replica.

Sosiți in Brașov.
iJe Jiua de 11 Septemvrie 1902.
Hotel Europa: Gschlaoht, Z iirich; 

Bruttner, Berlin ; Smilovits Gyb-Hollo; Kozenzweig 
Clușia; Csernatonyi, Os. Szt. Mârton ; Breckner, 
Sibiiu ; Klein, Vandolfel, Biliari, Budapesta: Boch
ner, Weisz, Kraissl, Viena; Schabert, Tușnad.

H. Bucuresci: Danabasi, Pișcă, Bucu
resci; Pop, FSgăraș; Neurath, Koos, Budapesta.

Proprietar: Mr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Bela „Tipografia A. Slnreșianu41 
«Sin Oira^nv, 

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

pe lângă portul postai arătat, încă 2-> bani pentru 
r ncomandație.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 11 Septemvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0................... 120 90
Renta de corone ung. 4°/0 • • • 28 20
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . —.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2%. —

Scrieri școlare.
Recompensele și pedepsele în școla 

poporală, studiu pedagogic de d. Danu, cu 
un adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
bani, să pote procura dela Tipografia A. 
Mur^șianu, precum și dela autor și n di 
librarii.

Cântul în șc6la poporală de
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, pvaxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlașticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Uasdi» 
Ii<ti", profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica linibei române, pen
tru școlele inferidre, prelucrată după siste. 
mul fonetismului modern, de loan Papiu- 
Partea [. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani.

„învățătură creștinescă“ seu Catechis- 
•mul mare pentru tinerimea greco-cat. 
Edițiwnea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 2^’4 pag., format 8°, e legată solid 
și costă cor. 1.60 (cu posta cor. 1.80).

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

Legea de pensiune pentru învăță
torii pop. din Ungaria. Prețul 44 bani 
(4- 5 b. porto.)

Oral general pentru șodla română 
cu 6 clase și cu un i-ingnr învățător de 
Georgiu Magyar. Prețul 80 b. (-(- 10 b. p.j 

îndreptar teoretic și practic pentru 
învățământul intuitiv în folosul elevilor pre- 
parandiali, a învățători lor și a altor omeni 
de școlă de V. Gr. 5’6» (jWrtij prof, de peda
gogie. Edițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani 
(+ 10 b. p.)

Scriptologia seu modul de a nvăța 
cotitul scriind. Iridreptarin pentru învăță
tori ia tracrarea Abecedarului de Basiiiu 
1 etn prof, preparandial pens. Prețul cor. 2 i 
(~b 10 b. p.)

Curs practic de limba maghiară pentru 
șco'ele popor, rom. întocmit pe basc nou 
lui plan ministerial de învăț, de Ioan D-riu 
cu concursul mai multor bărb-țl de șcdlă. 
Partea I. pentru anul I-m și al Il-lea de 
scdlă. Prețul 32 bani (-}- 10 b. p.)

Aritmet că petrii șcd’lele pono^ale de 
F. E. Lur.z. Tradus’ d<- un învățător după 
a 9 ediție germană. Anul I și II. de șco ă. 
Numeni 1 10, . 0 - 20 și 20-li 0. Prețul
40 b. plus 5 b. porto.

Geografia Ungarei și elemente del 
g’Ografia gen-raiă pentru școlele poporale i 
de Dr. Nicolau Pop, cunrector, și pr.-fesor 
asesor consistorial, revădută și îndreptată 
mai a'es cu prvire la ca'e statistice d- 
Niuolau Pnția. profesor la gim. rom. gr. 
or. din Brașov. Edițiune» a șoptea (cu 
charta Ungariei) Prețul f 0 b. plus 10 b porto.

Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. —.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • • 97.75 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.— 
Impr. ung. cu premii...................  205.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163.15 
Renta de argint ausțr........................ 101.70
Renta de hârtie austr.......................... 101.60
Renta de aur austr.............................121.45
LosurI din 1860.................................. 152.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 02
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 738.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 694.—
Napoleondori . ..............................19 06
Mărci imperiale germane .... 117.02
London vista.............................. 239<62,/2
Paris vista......................................... 95.10
Bente austr. 4(l/0 de corone . . 10 ’.30
Note italiene.................................. 94 60

Brassovârmegye alispănjătol.
Sz. 11732 - 1902.

Hirdetmeny.
Brasso vârmegye kdzigazgatâsi 

es gyâmhatosâgi sziiksegleteirol, va- 
lamint az ezek fedezesâre szolgâlo 
jovedelmekrSl az 1903 ik 6vre szer- 
kesztett kbltsegeloirânv zat az âllan- 
do vâlasztmânynak mai napori tar- 
tott iileseben letărgyaltatott 8 elfo- 
gadtatott

Az 1885 evi XXI. t cz. 17 § a 
drtelmeben e kOltsegeldirăDyzat 15 
napon ât kOzszemlere kitetetik, mely 
kdriilmânv azzal a megjeg\zessel ■ 
hozatik kbztudomâsra. hogy az a vâr- 
megyei szâmvevoseguel a liivatalos 
6râk alatt a jelzett hatăridon belul 
betekinthctd, a netalâni eszrevâtelek 
hozzâm irâsban benyujtamlok.

Brasso, 1902. 6. s/.ept. ho 9.
Dr. Jekel Frigyes 9. k. 

aii spân.
(661)1—1

1XXXXXXX.XXXXXXX.X1
primesc unul seu doi copii

-’i'' la o familie germană în apro
pierea de școlele române și germane 
cu totă întreținerea, unde pote învăța 
limba nemțească, cu preț moderat

La E. L. Schiller. în Strada. Or
fanilor nr. 5, (parter în drăpta cătră 
stradă).
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'TTT’eiss xxr. 3,
(lângă Magazinul de coloniale a lui Ziniz

Schița artificiali în Kuitschnk, Aur seu Alum'nium.
(In cașuri convenabile fără plăci pe ceriul gmiî).

Corone (ie dinți de aur. Dinți singuratici. Sete dinți fără dureri.
o ooo o S"Bo«s«B»at5 cu prețuri ieftine, oo ooo

11 -20 en.tr-o. ori-ce lucru, se dă g-ararrție. (689)
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ANUNȚ.
Cu diua de adi punem în circulație cea 

renumită și plăcută apă minerală
mai

,, fî E P H T I && 
provenită din isvorul 
în

OO-o-OO

mă

,.Bathori“ din Kăszon-lmper, 
stare cât se pdte mai prdspătă.
Profesorul de universitate Or. SSeSa JLessgyeS se espri- 

astfel:
„Isvorul din Kâszon-Impei' „Repati“ dă o apă alcalin

acidă de tot escelentă, care prm composițiunea ei chemică 
fericită, precum și în urma conținutului estraordinar de acid- 
carbonic, formdză o specialitate de apă minerală din 
cele mai eacelente și merită deci de a fi de aprope apre
ciată."

Profesorul Or. Sigismuml Pisrjes® (jice:
„Confirm, cum că apa minerală „Repati" s’a întrebuințat 

de mine cu bun succes la vindecarea de afecțiuni
ice ale membranelor mucose.

Profesorul Or. Wfiiheim se esprimă
„Apa minerală „nepati" este nu numai o apă 

de be ut, ci este tot-odată o apăvindecătdre, ' 
neprețuit, și pdte concura în orice privință cu apa 
importată din Boemia, numită apă de Krondorf."

c a t a r a-
1

astfel;
esceleniă 
d e efect 

scumpă

Depositul principal se află

H

8

Administrația isvorului e în Kăszon-lmper.

Veritabile nuitiai, «ieeâ fiăcwre cutia este prove<|utn eu mareu <le 
aderare « Bază A. Moli șl eu aubserlerea sn.

Prin efectul de lecuiro durabila al Prafurllor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților color mai cerbicose la stomach șl pântece. în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunel de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bale femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii incoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— 

Falsificațiili- se. vor urmări pe cale judecător&ica.

J

I 
$

K $ 
$ 
4

X< ■

cu tot felul de cbăgam^ă, 
centrale române din Brașov 
de l-a calitate, căptușite cu 
este de bucată, fără deosebire 
— Emblema pentru corner- 
20 filer.

CL Franzbrsnn'twwin și a lui MolL
Vniwî4ohîSiTi n-im-vî 4ecâ fiecare sticlă esterovSdută cu marca de scutire și cu 
¥ ori IdUtiU IBUIIldi, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-u! șl sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prm tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de râcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

Supun de copii a lui Moli.
Cel mai fin sănun do 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 
Cinei bucăți Corone 1.80. Fie-ee-re bucată de săpun, pentru copii este provenită cu marca 
de aperare A, Moli._____________ _

Trtn»4<«rea pr&meilBtaln prin

i
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Subscrisul aduc la cunoscință, că primul și cel mai mare

Atelier de uniforme din Ardeal
este din nou bogat asortat, 
pentru elevi de>a tote școlele

Châjpsurâie inele sunt 
mătasă în trei colori Prețul 
cu fi 1 80, seu corone 3 60. 
cialiști e separat 10 cr. seu

Tot-odată aduc la cunoscință și Domnilor, care i.și fac 
anul de voluntar, că în Atelierul meu iși pote procura numai 1 
pentru 65 fl seu 130 corone În sus: 1 manta, 1 blusă. 1 
chipiu, 1 cravată, 1 roc (runi< ă), 1 pantaloni, 1 curea de ' 
lac, 1 păr. de mănuși; tote ace>te surit, din ștofă fină și 
se cont■•cționeză strict după regulamentul prescris milita- ' 
rilor. O singură probă ajunge ori și cui pentru a se con- ! 
Viuge despre aptitudinea și prestațiuuiie mele.

Cu deosebită stimă

Dumitru Piatoș,
1 10.('U2) BRAȘOV, Strada Mihail-Weiss 20. 1

c. și r. tasor ai carpi imperiale Viena, Tacbianto 8
Comanda din provincii se efectneză țîllnic prin ramhursă poștală.

La depusde sâ se cerii iiiiimiit (ircparao.ie proviițute. ca isdlitura 
de iififirare a <<n . MOLL.

Oeposite în Brașov : Iu <l-nii farmaciști Fard, lekellus, Victor Roth, Eugen 
și e n gros la D. Eremia Nepoții, Teut3cti & Tartl'er.

și marca

Neustădter
■ *

XM

ANOCIO1 

(mserțiwii și redaw) 

sunt a se adresa subscrisei 
.«dminisiîr&'&siuris. H casu! «»«-

bl io fer ii umiss isnurBCiu mai mult 
•ir. «4.#>i’ A? tse tace scâdle'ment. 
•libret lîtvj-ice cea cât jswteBecES*'.: a
•.s tssiCi'i tt-tas die fluBsite-orJ.

Admi istr. -Gazetei Trans.

Tipografia A. Muroșiauu, Brașov.


