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Serbii despre escesele croate.

Abia s’au mai liniștit puțin spi
ritele în Croatia și în capitala ei, 
după escesele, scandalurile și demon
strațiile anti-sârbescî. Măsurile es- 
treme luate prin proclamarea stata- 
riului ș. a. au făcut se înceteze ata
curile violente și pătimașe între 
frafii de același sânge, der fierberea 
în popor n’a încetat.

Pressa sârbo-croată și în genere 
(fiarele slave, continuă a se ocupa 
mult de aparifiunile triste, ce le-a 
scos la iveală antagonismul și ura 
dintre CroatI și Șerbi și se mtrâbă 
și cerceteză mereu, care se fîă cău
șele selbăteciilor din Agram.

înainte cu câte-va (file ministru- 
președinte sârbesc Dr. Mihail Vuicî, 
având în Abbazzia o convorbire c’un 
colaborator al lui „Pești Na.pl6“, s’a 
pronunțat și asupra turburărilor de 
la Agram, despre cari crede, că sunt 
o urmare a agitațiunei clericale. Gu
vernului serbesc, cjice, îi pare reu de 
cele în template, crede înse, că auto
ritățile vor face tot ce va fi posibil, 
ca escesele în contra locuitorilor 
șerbi se nu se repeteze.

Ministru-proședinte serbesc mai 
spuse, că mergând la Abbazia a 
zăbovit în Agram mai multe ore, în 
care timp a visitat pe mai multi 
Serb! de acolo, cari au fost păgubifi 
în timpul esceselor. A fest surprins 
de vandalismul, cu care mulțimea 
iritată a nimicit averea cetățenilor 
paclnicl, și ar fi numai echitabil, decă 
autoritățile ar despăgubi pe cetățenii 
a căror avere a fost atacată, și care 
au fost despoiat!.

Decă—adause Dr. Vuici—s’ar fi 
întâmplat asemeni scandale la noi 
în Serbia, de sigur s’ar fi (fis, că e 
Asiă și acele s’ar fi atribuit slăbi
ciune! sâu neputinței guvernului.

Serbii spun, că cei-ce au urzit 
escesele, sunt „ Jidano-Croații, apoi 

neo-Croații asimilat! și Iesuiții44, — 
er alte foi slave cjic, că totul este o 
intrigă dușmană slavismului, că prin 
nimicirea vieții și averii sârbesc!’ se 
urmăresce ținta de a nimici ideia 
unei Croafie libere și independente.

Multă amărăciune a produs în
tre Slavi ceea-ce a scris Veszi-Weis', 
gazetarul lui Szell în „Budapesti 
Naplo44 despre scandalele din Agram. 
„Aceste11, (|ice el, „dovedesc, că pe
ricolul unității slave încă multă 
vreme nu va putâ împiedeca des- 
voltarea nostră maghiarisătore-națio- 
nală. Acestă rassă slavă n’are nici 
o picătură de consciință națională. 
In Agram între Croați și Sârb! nu 
domnesce ură de rassă, căci dor 
sunt de un neam, ci ură religiâsă 
nutrită de preoțimea romano-cato- 
lică. Acest material slav va ajunge 
numai după sute de ani la consciința 
de sine; într’aceea noi Maghiarii 
trebue sfî folosim timpul11.

Tot cam așa vorbesc și cele
lalte (fiare, bucurându-se de desbi- 
narea și ura între Croați și Șerbi, 
care „vine așa de bine politicei șo- 
viniste maghiare41.

După suprimarea (fiarului sâr
besc „Srbobran44 din Agram, au luat 
acum foile sârbesc! din Neoplanta, 
„Zastava44. și „Branik44, apărarea Sâr
bilor din Croatia și este caracteris
tic, că aceste foi condamnă atitudi
nea guvernului croat și a autorită
ților civile și militare din Croația, 
împutându-le, că n’au desfășurat nici 
o energie în suprimarea esceselor, 
ci s’au uitat printre degete. Deși 
erau informate despre ce se pregă
tea, nu luau nici o măsură pre
ventivă.

„Zastava44 face responsabil pe 
Banul Croației pentru cele petrecute 
și dice, că de două-dec! de ani n’a 
putut face rândulală în țeră. Ca 
complice al Banului și al uneltito- 
rilor dușmane sârbismului, este acu- 

sat și ministrul Kallay, guvernorul 
Bosniei.

Foile din Neoplanta mai arată 
pe șeful de partid Frank, jidov asi
milat și conducător de partid în 
Agram, ca cap al răutăților, și die că 
el ar fi dat lozinca fanaticilor săi 
aderenți din popor, că „Majestatea 
Sa ar dori stîrpirea Sîrbilor, căci ei 
îi stau în cale44.

Ar crede omul, că totul e nu
mai o esagerațiă, dâcă nu ar arăta 
cruda realitate, că viața și averea 
Sârbilor a fost atacată de escedențl; 
că Sârbii au trebuit să fugă din oraș 
cu sutele, că prăvăliile neguțătorilor 
sârbi au fost devastate și jăfuite.

Strigătul diarelor independente 
sârbesc! este arfi, ca guvernul croat 
să fie tras la răspundere, fiind com
plice la vandalismele săvârșite, și ca 
să se dea satisfacție Sârbilor, demisio
nând guvernul și administrația oră- 
șănescă șirestituindu-seîntrega daună 
causată pacînicilor cetățeni.

BaDffy — pedagog. Ex-ministrul 
br. Desideriu Banffy sufere de mania 
scrisului. După-ce s’a ocupat în lungi serii 
dejarticole cu „politica națională maghiară" 
pe tote terenele vieții publice, chiar și 
private, vine acum și predică în revista 
„Kozelet44 despre instrucția de stat pe în- 
trega linie. El recomandă guvernului se 
paraliseze influența „bisericelor naționa
liste14 prin introducerea instrucției de stat, 
adecă prin luarea în stăpânirea statului a 
tuturor șcdlelor esistente. Acesta ar fi, 
după Banffy, cea mai influentă și mai co- 
respundetore politică față cu „naționali
tățile renitente14. Numai pe calea acesta 
naționalitățile și bisericele naționaliste pot 
înțelege odată, că punerea lor în potriva 
„ideii de stat14 provdcă represaliile sta
tului....

Nu încape îndoială, că faimosul baron 
nu stă isolat cu părerile sale, el are nu
meroși aderenți în partidele din drepta și 
stânga dietei, pdte chiar în guvern. E la 

tot cașul interesant, că Banffy vine se 
predice adî extra muros, ceea-ce n’a avut 
curagiul se facă atunci, când era ministru- 
președinte. Banffy era convins atunci, că 
introducerea generală a instrucției de stat 
este imposibilă, pe câtă vreme confesiunile 
nu vor se lase școlele lor în mânile gu
vernului și pe câtă vreme statul nu dis
pune de mijldce bănesci atât de mari, 
încât se potă încerca o reformă atât de 
mare. De ce der vine acum Banffy se 
predice ceea-ce însuși simțea, că e impo
sibil a se face ?

America și jidovii din România. 
Din Berlin se telegrafeză următdrele: Gu
vernul din Washington a adresat guver
nului din Bucurescî o notă estraordinar 
de energică, în care protesteză contra 
persecuției jidovilor din România. Guver
nul american motiveză nota lui cu aceea, 
că guvernul român călcând tratatul din 
Berlin (??) silesce pe Evreii din România 
se emigreze, și acești Evrei se duc în nu
măr grozav de mare în America. Guvernul 
american a trimis nota lui tuturor acelor 
puteri, cari au semnat tratatul din Berlin, 
în speranța, că puterile europene vor spri
jini demersurile sale față cu România.

Soirea acesta derivă, de sigur, din 
isvor ovreesc, pentru a produce în pressa 
streină un curent ostil României. Der chiar 
decă s’ar adeveri, nota guvernului ame
rican este mai mult o încercare de a-și 
salva propria piele, de a face adecă un 
serviciu Americei prin aceea, că ar voi se 
abată de la sine puhoiul de jidovi, ce vor 
se se stabilescă în America.

Temeri de turburăr! în Africa- 
de-sud. Scirea, că guvernul engles nu va 
acorda generărilor buri necondiționata în- 
torcere în Africa-de-sud, pare a se con
firma. Anglia se teme, că Botha și Dewett, 
după insuccesul demersurilor lor la Londra, 
fiind odată în patria lor vor provoca tur- 
burări, cari în actuala stare de surescitare 
a spiritelor vor pute lua un caracter grav,
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Distrugerea orașului Saint-Pierre.
ii.

Căușele catastrofei.
Ce fel de gaz a fost acela, care a 

asfixiat pe locuitorii din Saint-Pierre?
Efectele observate ne reamintesc 

acelea ale gazului, ce ies din cărbuni de 
pământ (grisou) și s’a putut presupune, 
că hidro-carburî saturate au fost date afară 
prin esplosiunea, care distruse craterul, 
precis în direcțiunea orașului Saint-Pierre.

Martorii, cari au vedut acestă trombă 
de produsuri vulcanice repedindu-se asu
pra nenorocitului oraș, aceia, cari l’au în
tâmpinat în radă*/seu  la ore-care distanță, 
îl compară c’un ciclon de fum și de foc, 
cu o massă gigantică, repedindu-se, rosto- 
golindu-se cu iuțelă vertiginosă, ori cu-o 
înfricoșată asvîrlitură de flăcări.

Impresiunea resimțită la comunica- 
țiunile telefonice, este aceea a unei pră
bușiri subite, causate printr’un gaz detu- 
nător. Electricitatea a fost în joc, înse ca

•' Radă — adăpost al corăbiilor în porturi. 

efect al erupțiunei și nu ca causă. Acesta 
se observă într’o mesură mai mică și la 
uragane și trombe.

Muntele vulcanic s’a întredeschis de 
o lăture printr’o imensă crepătură, care a 
scuipat gazuri cu-o formidabilă presiune.

Victimele par a fi murit instanteneu, 
în urma unui fel de enorme isbirî de gaz 
și au perit, arșî în interior, fiind-că după 
disa minerilor dela minele de cărbuni de 
petră, au înghițit focul.

Trebue se ne înfățișăm gazul acesta 
ca o flacără gonită cu violență dela punc
tul, unde s’a făcut esplosiunea: vai de 
lucrătorul, care respiră acestă flacără. Decă 
nu-1 omoră în acea clipită, el more câteva 
dile după accident.

Dilatarea ce se produce, e în cu
rând urmată de o a doua isbitură, dato
rită golului produs prin condensare.

Unul din efectele esplosiunei gazului 
din mine este, că înegresce și pârlesce 
pielea nenorocirilor, cari sunt atinși: pelea 
se ia de pe ei ușor.

Gei ce scapă de morte pentr’un mo
ment, mor câte-va dile după aceea, decă, 
cum se dice, au înghițit focul, decă nu 
l’au înghițit, au respirat oxid de cărbune, 

care îi face anemici sâu îi slăbesce adese
ori pentru totdeuna.

Volbura gazului inflamat, ori care ar 
fi acest gaz, a fost agentul principal al 
morții în catastrofa dela Martinica. Ob- 

■ servațiunile medicale ale d-lui Roze ne 
duc la aceeași conclusiune.

Puciosa, cu produsele ei, pare a fi 
fost străină loviturei fatale, fiind-că nici 
un martor nu vorbesce de mirosul de acid 
sulfuric, seu de ore-cari combinațiuni de 
acestă ordine. Gu tote acestea, înainte de 
catastrofă, s’a remarcat pe Martinica, pre
cum la Saint-Vincent și la Dominique, pre- 
sența sulfurei.

La Saint-Vincent done sute trei-deci 
și doue de persone au fost asfixiate, în 
prima di, prin vaporurile mefitice, ce s’au 
strecurat în locuințele lor. La Turema, 
Orange-Hill și Lot, patrmspre-dece usine 
au fost distruse de sus pănă jos; tote vi
tele acestui ținut au perit înveninate de 
vaporurile vulcanice. Mii de persone au 
fost arse, mai mult seu mai puțin grav, 
prin căderea petrilor și a cenușei ardânde, 
ce le scuipa mina de puciosă.

Se vede deci, că în întrega acâstă 
regiune s’a petrecut o generală resculare 

vulcanică și acestă răsculare pare a se fi 
întins forte departe.

Unii geologi resping cu dispreț espli- 
carea catastrofei printr’o isbitură de gaz 
și fără îndoielă nu putem vorbi de acesta 
aici, decât ca comparație. Oausa esplo- 
siunii, care, evident nu e superficială, ci 
profundă, provine dela straturile, ce se 
fusioneză în interiorul globului și este în 
relațiune cu isvorele vulcanilor dela Gua
temala și dela Venezuela, cari închid, la 
Ost și la Sud, acestă imensă cordilleră.

Decă, terminând, voim a resuma cău
șele desastrului în Antille, vedem că es
plosiunea muntelui Pelee a fost produsă, 
ca tote erupțiunile vulcanice, prin forța 
vaporului de apă în presiunea sa la fun
dul craterului.

S’au întâmplat de sigur și sguduiri 
vaste submarine.

„In 7 Maiu, scrie d-1 Berte, medic în 
Pouyer-Quartier, noi navigam în mijlocul 
unui nor de cenușe și căutam cablul rupt. 
Cătră orele doue după amiacjî aurisem ca 
și un fel de canonadă și credeam, că era 
corabia „Suchet", care trăgea la tir. Ca
nonada acesta se prelungise pănă pe la 
4 ore. Comandantul făcuse să se lase în 
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care se aducă în discuțiune suveranitatea 
britanică. Chamberlain ține se obțină de la 
generali asigurarea lealismului conaționa
lilor lor.

Masa studenților academici români 
în Clușiu.

Ou plăcere venim a înregistra 
atțl o hotărîre salutară a direcțiunei 
„Economului'1 din Clușiă, prin care 
vine în ajutorul studențimei nostre 
universitare din Clușiu, înființând 
acolo o masă pentru studenții ro
mâni sîrguincioși și lipsiți de mij
loce.

Fapta celor de la „Economul" 
se laudă ea pe sine însăși și e vred
nică a servi ca îndemn bun și al
tora. Reservându-ne a reveni asupra 
importantului conclus din cestiune. 
publicăm textul acestui conclus, ce 
s’a adus in ședința plenară a direc- 
țiuneișinstitutului „Economul", ținută 
în 17 Septemvrie 1902.

Etă din cuvent în cu vent hotă- 
rîrea, așa cum ni-s’a comunicat:

La propunerea membrului în direc
țiune Dr. Amos JBrâncu, în înțelegere cu 
directorul esecutiv, se decide ajutorarea 
de-ocamdată a 6 siudenți români de la uni
versitatea din Clușiu cu prând gratuit, și 
se hotăresc a se comunica acesta decisiune 
celorlalte institute, cari fac parte din de
legația băncilor, er relativ la acesta se iau 
următorele concluse:

Institutul „Economul" inființeză masa 
studenților academici în Clușiu, la care 
se vor provede cu prând gratuit deo
camdată 6 studenți români dela univer
sitatea din Clușifl, tineri solidi și diligenți, 
copii de părinți lipsiți de mijloce, în ter- 
minul dela 15 Septemvrie pană Ia 15 Iunie.

In același scop, în fie-care an se va 
cere dela adunarea generală votarea unei 
sume corespundetore din cuota statutară 
pentru scopuri filantropice și culturale 
(Stat § 49 lit. b.) Pentru anul curent di
recțiunea vot.eză, pe răspundere personală, 
a conto cuotei, pentru scopuri filantropice 
și culturale a anului viitor suma de 1000 
corone.

Ajutorele se dau de astă-dată fără 
concurs public, prin direcția locală, er în 
viitor se vor vota prin direcțiunea institu
tului, în urma concursului publicat în dia
rele române și, încât se pote, după ascul
tarea membrilor de încredere ai tinerimei.

Cu efectuirea acestei decisiuni se 
însărcineză directorul esecutiv, cu obser
varea, că eventual pote să dispună de un 
cuartir din casa institutului din calea Fran- 
cisc losif Nr. 54.

Șipca.
Sub titlul acesta „Cronica" scrie ur- 

înătorele:

apă o amarcă,*)  cu scop de a servi pen
tru dragagiul cablului. Acăsță amarcă e 
dusă de apă cu o iuțelă de 3 noduri, ceea 
ce ne descoperi curente cu totul anor
male. Se lasă în apă altă amarcă, cea 
mai grosă din cele ce le posedam pe bord. 
Ea se cufundă într’o clipită drept în jos: 
acesta este un fapt fără precedent. Ce s’a 
petrecut dedesuptul vasului nostru prin 
acestă adâncime de două inii șese sute 
de metri, în ajunul catastrofei, ce avea se 
distrugă orașul Saint-Pierre ?“

* amarcă — un butoiii gol, ce plutesce de 
asupra apei.

„Detonațiunile, suntem acum siguri 
de acesta, sunt produse de esplosiunile 
submarine. Când, câte-va (Iile mai târdiu, 
regăsirăm cele două capete ale cablului 
nostru, ele erau răsucite, ca și un tirbușon 
(destupătore) ca printr’o forță prodigiosă, 
a căreia natură nimeni nu o pote defini; 
fenomen însă și mai surprindător, o 
parte din acest cablu, a căruia învălitore 
textilă a fost smulsă de pe el, se învălă
tuci în jurul unei enorme crăci verdi de 
arbore de munte prdspăt cufundat. Cum 
de acestă buturugă s’a aflat opt mii de 
pași sub apă la șese-spre-dece chilometri 
de coste?"

„După soirile primite de diarele vie- 
nese, serbările de la Șipca vor fi mai res- 
trînse, Marele Duce Nicolae nu va mai 
merge se asiste la jubileul nerecunoscă
torilor noștri vecini, cari au uitat tot.

„Marele Duce este prea bun prietin 
cu M. S. Regele nostru, și A. S. I. a fost 
martor ocular, a împărțit cu ai noștri gri
jile și isbândile din Bulgaria, și nu putea 
să le uite așa repede.

„Cu tote acestea, vor merge peste 
trei sute ofițeri ruși, în cap cu ministrul 
de resboiu rusesc Kuropatkin, spre a de
cora acestă serbare.

„Apoteosarea câtor-va nume necunos
cute, ce se va săvârși la Șipca, nu vor 
pute șterge din paginile sacre ale adevă
ratei istorii a Bulgariei, numele martirilor : 
Lewsky, Bencovskv, Hagi Dumitru, Cara- 
gea, Voloff și tot șirul lor, pe cari La adă
postit România în timpul urgiei turcesc! 
și cari au perit luptând pentru liberarea 
Bulgariei-.

„Nu la Șipca s’a plămădit aluatul din 
care s’a făcut Bulgaria, ci la Bucuresci, 
Giurgiu, Oltenița, Ploesci, Brăila, Galați 
etc., aci au audit Bulgarii cuvântul liber
tate, aci au învățat cum se luptă, er nu 
la Șipoa.

„Au fost, mai sunt și vor fi scriitori 
bulgari, pe cari nu-i vor pute orbi pa
tima, și mai curend decât credem ei vor 
înoda firul recunoscinței lor cătră Româ
nia, tors de atâtea generații de patrioți și 
rupt de manile sacrilege ale bandiților lui 

-Sarafoff."
♦

Față de zelul patrioților bulgari, de 
a face din serbările dela Șipca o demons
trație dușmănescă la adresa Turciei, nici 
Turcii nu se lasă mai pe jos. Poliția tur- 
cescă și-a îndoit forțele, ca să suprave
gheze de aprdpe mișcările în Macedonia 
ale comitetului bulgar.

Despotism — lăudat.
Cașul cu espulsarea redactorului ger

man Cramer din Tiinișora, a stîrnit fur
tună de aplause în pressa maghiară. Pănă 
și „Alkotmâny", diar ce pretinde a fi măi 
moderat față cu naționalitățile, s’a înrolat 
în tabăra celor cari strigă „bravo" la adresa 
„energicului" căpitan de poliție Bandl. 
Nici unul însă nu scie să profite de ast
fel de incidente, ea Bartha de la „Magyar- 
orszâg", pentru a posa pe cel mai straș
nic apărător al „ideii de stat".

Numitul domn a ticluit din inciden
tul pomenit un vehement articol în con
tra dușmanilor „statului național maghiar", 
în care vre să arate, cât de nimerită a fost 
ideia căpitanului din Timișdra.

Bartha nu vede în sînul naționalită
ților, decât inimici jurați ai „vieții de stat

Acesta catastrofă ne dovedesce odată 
mai mult, că cu tdt.ă vechimea sa, globul 
nostru nu posede încă o suprafață absolut 
stabilă. De fapt nu trece o singură di fără 
cutremur de pământ, ici seu colo.

Numai în Francia avem tot-deuna 
pe puțin o duzină de cutremure pe an; 
însă din fericire ele nu sunt grave. Re
giunile cele mai stabile sunt acele ale 
nordului, acelea ale terenelor, ce șl-au 
păstrat orisontalitatea. Parisul e unul din 
punctele cele mai fixe, fiind aședat pe-o 
saltea (madrață) de cretă de cinci sute de 
metri grosime. El nu e accesibil nici pen
tru mișoările vulcanice, nici pentru miș
cările orogenice, de nu cum-va prin re- 
percuțiune, ca un ecou forte slab al 
trepidațiunilor (tremurărilor) depărtate.

Nu s’ar putea dice tot acesta despre 
sud-ost și despre sud-vest. Gu tdte aces
tea nu e imposibil, ca unul dintre vul
canii din Overni (Auvergue) să se răscole 
într’o di; într’aceea marea este astădi 
destul de departe de acești vulcani, pen
tru a face aceste prevederi neprobabile; 
apa lacurilor lor nu pare a juca rol im
portant, fiind-că toți vulcanii în activitate 
se află în apropierea mării.

Camilla Flammarion. 

maghiar". In pressă, în șcdlă, în reuniuni 
și în tot felul de societăți nemaghiare, 
el vede tot atâtea cuiburi, în cari s’ar face 
„conjurații" contra rassei maghiare.

Nimic mai firesc, deci, decât ca se
cuiul Bartha se strige după măsuri pre
ventive estraordinare, pentru-ca „otrăvi
torii" — vorba lui Apponyi — din sînul 
naționalităților, să fie făcuți inofensivi pe 
vecii vecilor. Având însă Jconsciența, că 
spune un lucru mare, etă cum își moti- 
veză părerile:

„Seim, că se va face mare sgomot 
pentru procederea căpitanului din Timi
șdra. Șașii se vor văeta.... Ge vor scrie 
apoi, diarele din Germania? Ați cetit însă 
vorbirea cancelarului german despre Po
lonii din Posen? Ați audit pe împăratul 
german? Ei, der are Prusia dreptul, — 
Prusia odinidră slavă, — să fie pe deplin 
germană? Noi însă nu mergem așa de 
departe. Nu întrebăm, decă Ungaria are 
dreptul să fie pe deplin maghiară. între
băm numai: Are statul maghiar dreptul 
să-și apere unitatea, pacea, ordinea legală, 
caracterul istoric contra cetățenilor bitanglțl) 
cari vor să o răstorne ? întrebăm, are pa
tria ndstră dreptul la vieță de stat?"

După aceste întrebări sanguinice, 
continuă și sfîrșesce așa:

„Se nu ne neliniștescă sgomotul orb 
ce va urma. Chiar și vrabia e stăpână în 
cuibul ei. Noi însă suntem vulturi, îndată- 
ce vrem se fim (!) Ordinea obștescă a 
Europei e sguduită fără esistența unei Un
garii puternice. Esistența ndstră ca stat 
este așa-der o necesitate istorică. Numai 
atunci putem noi corăspunde acestei ne
cesități, decă țera ndstră va fi aeveaîtare 
și puternică. Basa puterii însă o' formeză 
unitatea politică, culturală și desentimente. 
Ori cum ar fi, trebue se se pustiescă aceia, 
cari pun piedeci formării acestei unități pe 
cale firescă. Și se vor prăpădi, indată-ce 
funcționarii noștri publici vor lua esem- 
plu de la căpitanul Bandl și nu vor tolera 
în sfera lor de influență pe inimicii pa
triei"....

Noi îl seim pe d-1 Bartha mare fra- 
seolog. Vedem chiar, cum le sucesce și le 
învîrtesce, ca să scotă „dușmani ai patriei" 
pe toți aceia din sînul naționalităților ne
maghiare, cărora le-a rămas un picur 
de energie în aperarea limbei și naționali
tății lor, atacate adi pe întrdga linie de 
furia șovinismului destrăbălat.

La ce bun să vină d-1 Bartha și să 
spună conaționalilor săi, a lua pildă de 
persecuțiune de la căpitanul din Timișora, 
când politician! ca Apponyi ș. a. se pun 
în fruntea mișcării de terorisare și prigo
nire a ori-ce semn de manifestațiune na
țională în sînul nemaghiarilor? Și de ce 
să vină d-1 Bartha să dea instrucții orga
nelor de stat și administrative, cum să 
reglementeze pe „agitatorii" naționaliști, 
când vedem, că acum și vlădicii papistașT 
maghiari se scoboră pe arena luptelor mili
tante, dând pastorale și circulare subordona
ților săi, în cari vorbesc de „unitatea cul
turală și națională" a țării ? Găci la ce alta 
vizdză ei, decă nu la contopirea tuturor 
poporelor țării în cazanul cel mare al 
maghiarismului— prin maghiarisare ?

' In fața acestor demersuri este, pe — 
puțin dis. — de prisos amenințarea sanqui- 
nicului gazetar de la „Magyarorszâg" 
cu pustiirea și prăpădirea acelora, cari nu 
vor să se supună orbesce dictatului des
potismului de rassă/

Alta e apoi întrebarea, ddcă lui 
Bartha și soți le va succede să creeze pe 
ruinele Nemaghiarilor acea mare „națiune 
unitară" și acel „stat național unitar ma
ghiar", de care mereu au visat și viseză.

Decă d-1 Bartha și tovarășii săi de 
la pressa maghiară ar avă cât negru sub 
unghie simț pentru ceea-ce va să dică 
libertate individuală și de pressă, nu că ar 
lăuda, ci ar desaproba și înfiera după 
vrednicie acte de despotism ca cel- ce s’a 
săvârșit Ia Timișora.

SOIRILE D1LEL
6 (19) Septemvrie.

Regele Carol Ia manevre. Ni-se 
comunică, că Regele Carol, după-ce va 
sosi în țeră de la Weinburg, va descinde 
direct la Sinaia, de unde va pleca apoi 
c’un tren special la Târgoviște pentru a 
asista la manevrele trupelor corpului al 
2-lea de armată.

Statua lui Wesselenyi. Eri s’a des- 
vălit în Zelau statua baronului Nicolau 
Wesselenyi. S’au arangiat mari serbări. 
Guvernul a fost representat prin secreta
rul de stat Tarlcovich, ministrul de interne 
prin secretarul Ignatie Szell. In numele 
dietei s’au presentat la serbare Daniel Ga
bor, Zichy Eug. și Edtvos. Fișpanul Ni
colae Wesselenyi a mulțumit pentru ono- 
rea, ce se face memoriei tatălui său.

O esposiție în Petersburg. Se scrie 
din Petersburg, că la 15 Noemvrie se va 
deschide acolo în „Tawriceski dvoreț" 
(palatul Tauridei) o exposițiune interna
țională de costume istorice și naționale. 
D-nul Rosetti-Solescu, ambasadorul român, 
a promis concursul seu acestei esposițiuni, 
la care deci vor figura și fruraosele nostre 
costume naționale.

Pentru masa studenților români 
din Brasov au întrat de la N. N. 20 cor. 
Primescă nobilul donator cele mai vii mul- 
țămite.—Direcțiunea școlelor medii gr. or. 
române din Brașov.

Numărul arestaților bulgari. După 
statistica diarelor bulgare, numărul tutu
ror arestaților bulgari din închisorile tur- 
cescl este de 12.000, dintre cari cei mai 
mulți sunt închiși la Monastir, Salonic și 
Constantinopol.—Numărul acesta este cât 
se pdte de exagerat, când se scie, că 
Turcii n’au nici închisori, cari să-i încapă, 
nici mijloce, ca să-i întreție. După infor- 
mațiuni particulare, numărul tuturor ares
taților nu trece peste 1.200.

Un nou discurs al lui Pelletan. D-1 
Pelletan, ministrul marinei francese, vorbind 
la cercul republican din Bizerta, a protestat 
contra acusărei, ce i-se face, de a fi fost 
agresiv contra Italiei, prin ultimul său dis
curs. Ministrul a declarat, că guvernul va 
urmări, fără șovăire, programul republican 
socialist, der nu pe cel colectivist, căci 
era colectivismului nu va veni nicLodată. 
In ceea-ce privesce religia, a dis d-1 Pel
letan, trebue să-i acordăm tdte libertățile, 
exceptându-se totuși aceea de a con
fisca libertatea altora.

Logodnă. D-1 loan lercoșan, absol
vent de teologie și ales preot în fruntașa 
comună Pâncota de lângă Arad, s’a fidan- 
țat Duminecă, în 14 Sept., cu d-șdra Ga
briela Istin din Mehala, lângă Timișora.

Torpilore rusesc! prin Dardanele. 
După-cum se comunică din Gonstantino- 
pole, din sursă oficidsă, Pdrta e hotărîtă 
să persiste în refusul său de a permite 
trecerea Dardanelelor pentru cele patru 
torpildre rusesc!. In cercurile diplomatice 
de acolo se crede, că Pdrta stărue în ati
tudinea ei, încredințată, că eventual Ges
tiunea venind în discuțiunea ambasadori
lor puterilor semnatare ale tratatului din 
Berlin, acestea din urmă îșî vor da un 
avis nefavorabil prefensiunilor cabinetului 
din Petersburg.,

Automobilele în serviciul poștelor 
române. D-1 inginer Antipa, în urma stu
diilor făcute de acord cu direcția gene
rală a poștelor, telegrafelor și telefonelor' 
va presenta un proiect pentru înființarea 
unui serviciu de camionagiu, cariolagiu și 
factagiu al poștei, cu automobile, precum 
și efectuarea serviciului postai și trans
portul pasagerilor între Bucuresci—Olte
nița. După acest proiect, se dice, ș’ar rea- 
lisa o economie anuală de 12,000 lei.

Glotele. Magistratul orășenesc din 
localitate a dat o publicațiune privitdre 
la însciințarea glotașilor. Toți glotașii, 
cari au servit activ, său ca reservist! de 
întregire în armata permanentă, la ma
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rină, la honvezi și la gendarmerie; mai 
departe toți acei glotași, cari n’au fost în 
serviciu activ militar și în reserva de în
tregire și cari posed certificate (de colfire 
roșie) pentru gldte, sunt datori a-se în- 
soiința în dilele de 13, 14 și 15 Octomvrie, 
în persfină seu în scris, la Sfatul orășe
nesc (Piața Francisc Iosif), fira 9 dimi- 
neța. Cei cari voesc să se însciințeze în 
scris, se pot servi de biletele de însciin- 
țare. Sunt îndreptățiți la ast-fel de însciin- 
țare: aspiranții de ofițer de gldte, preo
ții, candidații de preoție, întru cât sunt 
supuși glotelor, personalul plasat la insti
tutele militare, funcționarii administrativi 
și de stat, profesorii și învățătorii, servi
torii de la autoritățile administrative și 
de stat, servitorii de carcere, personalul 
comisariatelor financiare și al autorităților 
forestierele, toți cari servesc la căile fe
rate, la poștă, la telegraf, cei în serviciul 
vaporelor marine, cei angageați la flotele 
de resboiu, funcționarii și lucrătorii de la 
minele de cărbuni, bolnavii și toți cei 
împiedecați prin afaceri familiare, cari nu 
se pot presenta în persfină etc. La îns- 
ciințarea în persfină are a-se arăta pașa
portul de gldte, respective ultimul docu
ment militar. Acestor prescripțiuni sunt 
supuși și cetățenii austriac! cu domiciliul 
aici. Negligearea însciințărei se pedep- 
sesce cu 2—400 corone, seu închisore co- 
respundătore.

Agitația lui Sarafoff. Sciri particu
lare venite din Sofia, semnaleză înjghe
barea clandestină a unui nou comitet re
voluționar, de nuanță sarafoffistă. Asocia- 
țiunea nouă a și început să desfășure o 
febrilă activitate pentru recrutare de ade
renți și strîngere de fonduri pentru sco
puri revoluționare. Se afirmă, că Sarafoff 
nu a renunțat la proiectul său de a stre
cura în Macedonia bande armate, cari la 
un moment 'dat, în număr suficient, să 
provoce o răscolă a populațiunei bul
găresc!.

Mișcarea antisemită din Rusia. 
Din Petersburg vin amănunte nouă asupra 
mișcărei antisemite din Rusia. La Ozens- 
tockau, unde au avut loc gravele excese 
din ultimele dile, mii de lucrători creș
tini s’au pus în grevă, punând ca condi- 
țiune pentru reluarea lucrului, congedia- 
rea în masă a camarazilor lor evrei. In 
ultima ședință a consiliului comunal din 
Chiew, un consilier a propus o moțiune 
pentru expulsarea tuturor evreilor din gu- 
.vernamentul Chiewului.

Avis proprietarilor de armăsari. 
De la ministeriul de agricultură se face 
cunoscut tuturor, cari au oferit spre ven- 
dare armăsari pe seina hergheliilor era- 
riale (de stat), că esaminarea și eventuala 
■cumpărare se va face: în Sibiiu la 22 
Septemvrie, er în Reghinul-săsesc la 20 
Septemvrie. (In nota ministrului sunt in
dicate spre acest scop 22 orașe,, dintre 
-cari însă numai cele două de mai sus și 
Clușiul sunt ardelene. Pentru Glușiu ter- 
minul e pus pe diua de 18 Septemvrie). 
Le stă în voie proprietarilor să-și presinte 
armăsarii în ori-care din orașele indi
cate. Despre locul și timpul presentării, 
interesați! pot lua informațiuni de la au
toritățile respectivului loc de târg în diua 
târgului. Armăsarii cumpărați vor fi luați 
în primire imediat, prețul cumpărării însă 
;e va licuida eventual numai în Ianuarie 
1903 la oficiile de dare designate de vîn- 
lători.

Teatru de magie. D-l Aloisiu Bal- 
hasar va da mâne Sâmbătă și poimâne 
Duminecă sera câte-o representație din 
lomeniul artei sale de prestidigitator, în 
ala cea mare de la Redută. începutul la 

> ore. Bilete de intrare se pot cumpăra 
era la cassă.

2. Un medicament pentru popor. Prin așa 
urnitul spirt de ivi (Franzbrandtwein) și sarea de 
n al lui Moli, pacie-ților li-se oforă un mijloc vin- 
c.Itor sigur și ieftin contra maladiilor de reunii 

■>oi la răni și umflături. Pr-țul unei stic!e dim- 
•eună cu îndrumarea necesară e de corone l-'O. 
j trimite dilnic prin rambursă poștală de farma- 
stul și liferantul curții c. și reg. A. Moll, Viena 1 
achlauben 9. In farmaciile din provincie și în dro- 

guerii să se ceră hotărît preparatul A. Moli, care 
e provedut cu marca de contravenție și cu sub
scrierea.

Luptă între țigani și gendarmî.
S’au întâmpla adese-ori lupte sânge- 

rdse între țigani corturari și gendarmî, însă 
luptă ca aceea, despre care se scrie din 
Dormand (comit. Heveș), mai rar se va fi 
întâmplat.

Lunia trecută sera o caravană de ți
gani corturari a trecut prin mai multe co
mune, înșelând și furând Țiganii aveau 6 
căruțe. O patrulă de gendarmî i-a luat la 
gonă, însă ceta de nomadi părăsind dru
mul direct, ajunseră în hotarul comunei 
Dormand și se aședară lângă viia proprie
tarului Kovach Kalman. Pândariul nu pute 
și nici nu cuteza să se opună stricăciuni
lor, ce le făceau țiganii. El alergă deci la 
postul de gendarmî din Fiizes-Abony și 
doi gendarmî fură trimiși, ca să aresteze 
pe țigani.

Era sera târdiu, când gendarmii au 
dat peste țigani. Caravana îi vădii și cu 
urlete desperate se grupă, bărbații luând 
atitudine amenințătore. Unii puseră mâna 
pe ciomege, alții smulseră leucile de la 
căruțe, alții aveau arme vechi stricate și 
c’un sgomot teribil împresurară pe gen- 
darmi. Patrula îi provocă să fie liniștiți, 
ei însă ridicară ciomegele, se audi și un 
trosnet de pușcă, și între groznice înjură
turi au dat asalt asupra gendarmilor.

Gendarmii, vădend pericolul, începură 
să descarce puscile asupra convoiului fu
rios, care sporindu-se și cu țigancele, 
ce se ascunseseră după căruțe, sta față 
în față cu ei ca dușman primejdios. Șue- 
rul glonțelor și trosnetul puscilor umplu 
atmosfera liniștită a nopții, apoi în curând 
se audiră țipete și vaete sfășietore, acom
paniate de înjurături sălbatice.

Apărarea desperată a gendarmilor 
dură cam un pătrar de oră, în care timp 
gendarmii îșT descărcară puscile de 25 ori. 
Septe-spre-dece din glonțe au nimerit și 
pe teatrul luptei, la capătul viei, zăceau 
6 morți și 11 răniți grav. Aceia dintre ți
gani, cari scăpară cu membrele întregi, au 
fugit și mari fatigii au avut gendarmii 
pănă i-au prins. Prisonierii fură legați, 
morții și răniții au fost încărcați, cu aju
torul pândariului, pe căruțele țiganilor, și 
astfel tristul convoiu plecă spre sat.

Era mieZul nopții, când ajunseră la 
primăria din Dormand, unde era adunat 
întreg satul, deșteptat din somn prin ro
potul puscilor și urletele celor răniți și 
prinși.

O pagină mai mult în istoria țigani
lor pribegi.

Esposiția industrială din Sibiiu.
Se aduce la cunoscință publică, că 

esposifia industrială ce „Reuniunea română 
de agricultură din comitatul Sibiiuhii" aran- 
jeză dimpreună cu „Reuniunea sodalilor ro
mâni din Sibiiu", se va deschide în Dumi
neca de 10 Oct. n. la 11 ore a. m. în sala 
cea mare dela Gesellschaftshaus și va sta 
la disposițiunea publicului până în Dumi
neca din 26 Octomvrie n. 1902 la 11 ore 
a. m., când se va face închiderea solemnă, 
precum și împărțirea premilor.

Cu privire la obiectele de espus, pen
tru orientarea ne luăm voe a da următfirele 
indication!:

1. a) Se primesc tot felul de obiecte 
de industrie de casă (țesături, cusături, 
covdre etc.) lucrate de femeile nostre.

b) Este de dorit și vor ave întâietate 
costume întregi (îmbrăcăminte bărbătesc! 
și femeesci), cari să represinte portul ori
ginal obicinuit din vechime în comuna 
respestivă.

De asemenea vor fi binevenite obiecte 
de industrie casnică, cari sunt pregătite 
de țărani, cari nu sunt meseriași de profe
siune. Aici aparțin tot felul de unelte și 
scule folosite în economia casnică, atât 
pentru bărbați, cât și pentru femei.

c) Obiecte din industria profesională 
(diferite meserii).

2. Obiectele de espus sunt a se tri
mite la adresa „comitetului aranjator" al 
esposiției în Sibiiu (Nagy-Szeben) din 10 
până cel mult în 15 Oct. n. c. Spesele de 
transport le suportă esponentul: comitetul 
aranjator ia însă răspundere pentru păstra
rea în bună regulă a obiectelor incurse.

3. Fiecare obiect de espus are să se 
provadă cu țîdulă, ce va purta numele 
complet, caracterul (măestru, calfă, învă
țăcei etc.) și locuința esponentului și even
tuala indicațiune, că obiectul respectiv e 
de vîndare (în care cas să se indice apriat 
și prețul), se dăruesce comitetului aranja- 
sor pentru întemeierea unui museu indus
tria], etc.

Despre festivitățile împreunate cu 
esposițiunea, precum și despre eventualele 
disposițiuni ulteriore, se vor da amănunte 
la timpul său.

Sibiiu, în 18 Sept. n. 1902.
D. Gomșa, V. Tordășanu,

pros. reun. de agr. preș. reun. mes. rom.
T. Popoviciu,

secr. gen.

Convocare.
Stimatele domne, domnișdre, și domni 

membri ai despărțământului Beiuș al „Aso- 
ciațiunii pentru literatura română și cul
tura poporului român", sunt rugați a par
ticipa la adunarea cercuală, ce va ave loc 
în 28 Sept. a. c. st. n. la firele 11 a. m. 
la Băița, cu următorul program:

1) După sf. liturghie împreunată cu 
parastas pentru membrii repausați ai desp., 
directorul deschide ședința. 2) Raportul 
comitetului cercual. 3) Darea de semă 
despre starea cassei în an. tr. și budgetul 
pe an. viitor. 4) Alegerea comisiunilor a) 
pentru esaminarea raportului de sub 2,
b) pentru examinarea raportului de sub 3,
c) pentru înscrierea de membri noi și 
încassarea de taxe, d) pentru aprețiarea 
lucrurilor de mână intrate la concurs. 5) 
Disertațiune. 6) Fixarea locului pentru 
adunarea proximă. 7) Raportul comisiuni
lor. 8) Distribuirea premiului și a cărților. 
9) Eventuale propuneri. 10) Disposițiunea 
pentru verificarea procesului verbal. 11) 
încheierea ședinței.

La acestă adunare sunt poftiți toți 
cei cu inimă română pentru deșteptarea 
poporului nostru.

Beiuș, din ședința ord. a comitetului 
cercual, ținută în 7 Sept. 1902.

G. M. Marinescu, N. Pabian, -
director. notar.

NB. St. inteligență și cu acfista oca- 
siune este rugată să îndemne pe Ro- 
mâncuțele din despărțământ, să-și presen- 
teze lucrurile de mână la concurs; mai 
departe rugăm pe toți, cari voiesc a par
ticipa la adunare și încă nu s’au abonat 
prin care-va listă la banchetul de la amedi, 
se se anunțe pănă la 21 Sept, la M. O. D. 
preot Fr. Peter în Băița.

iîSwițămăSii publică.
In urma apelului nostru Nr. 220 

1901 dela 6/IX n , îmbinat cu mulțămita 
pentru donațiunile intrate la bibliotecă, 
ara fost fericiți a primi următorele opuri, 
dela mai mulțl marinimoși, anume:

1) Dr. loan Petran, un esemplar din 
„gramatica limbei . române" pentru elevii 
din clasa a IlI-a a școlei poporale în preț 
de 30 filer!. 2) D-l Iosif Moldovan și soți 
un esemplar legat din „cartea de cetire", 
pentru elevii clasei a 111-a Arad 1901. 3) 
S. Kraft din Sibiiu un esemplar „carte de 
cetire" și un esemplar „manual pentru 
propunerea limbei maghiare", de Dr. Schu- 
lerus și I. Popovic!.

4) Nicolau Firu a donat: a) Un „abe
cedar" de Z. Boiu (1874). 6) un esem
plar „instrucțiune" (1869). c) un esemplar 
„abecedar" de Petri (1870). d) un esem
plar „istorie*  de Z. Boiu (1870). e) un 
esemplar „geografie" de Z. Boiu (1869)’ 
/) un esemplar „catechism mic" (1882). 
g) un esemplar „gramatica limbei române" 
de Joanoviciu (1870). h) un esemplar „gra
matica limbei române" de G 1. Muntean 
(1861). i) un esemplar „geografie" I și II 
de N. Nicolau (1814). Z) „Der Blinde" de 
Soden (1798).

5) Domna Maria Botiș n. Cioban un 
esemplar „scrisori cătră eleve", Arad edi
ția II, (1892).

Proprietar: Jir. Aurel Alureșianv.
Redactor responsabil: Traian JET.

Aducând acestor marinimoși donatori 
profunda nostră mulțumită, rugăm pe PP. 
DD. autori marinimoși, să binevoescă a-și 
mai aduce aminte de modesta nostră bi
bliotecă, pentru-ce tot-deuna vom ruga pe 
Duranecleu să le. răsplătescă darurile în
sutit.

Opurile să se trimită la adresa sub
semnatului președinte în Arad, Strada Uj- 
terem, Nr. 6 a.

Arad, 8 August n. 1902.
Florian Ciora, Prof. Teodor Geontea, 

bibliotecar. preș. reun.

NECROLOG. Anna Popa Radu născ. 
Kremer, ca fică, Aron Popa Radu asesor 
orfanal, ca ginere, în numele lor și al fiu
lui Octavian Popa Radu locotenent ces. 
și reg. ca -nepot, Letiția și Cornelia Popa 
Radu ca nepote pătrunși, de adâncă durere 
anunță tuturor consângenilor și cunoscu- 
ților, că mult iubita lor mamă, socră 
și bunică Anna Cremer născută Avri- 
janu, văd. de inginer reg., în etate de 66 
ani, după grele suferințe, provădbtă cu 
sf. taine ale cnminecăturii, în 17 Septem- 
vre 7 ore p. m. și-a dat nobilul ei suflet 
în manile Creatorului. Serviciul funebrei 
se va săvîrși în 19 1. c. la 3 fire p. m. 
în locuința Strada Apafi Nr. 2, după a 
cărei terminare osemintele scumpei de
functe se vor transporta la Sibiiu pentru a 
fi aședate spre vecinică odihnă în cimite- 
rul gr. or. din suburbiul pfirta Turnului. 
Dormi ușor suflet blând!

Făgăraș, în 18 Septemvrie 1902.

Diverse.
Milionele subsolului. Voiți săscițî 

cât prețuesce, după calculul specialiștilor, 
bogăția suterană, ce-o ascunde cfija pă
mântului? Patru sute de miliarde, nici mai 
mult, nici mai puțin, cari se discompun 
așa: aurul nu vine decât într’al patrulea 
rang, cu-o producțiune anuală de 400,000 
chile, prețuind 1,200 milifine; cărbunele 
singur formeză aprfipe jumătate a veni
tului total; cu 750 milifine de tone, pre
țuite cu 9 miliarde. Se estragepe fie-care 
an fier în valore de 4 miliarde, 2 miliarde 
de petrol, 1 miliard de diamante și pietri 
scumpe. Tfite celelalte produse estrase din 
sub-sol sunt prețuite cu 3 miliarde. La 
daltă bogăția subsolului constitue deci un 
venit formidabil de 20 miliarde. Cu do
bânda industrială de 51a sută, acest veni 
presupune un frumos capital — de 400 
miliarde.

Viață de milionari, — Un diar 
din New-York publică următfirea listă, 
cum îșî petrec timpul câțî-va milionari de 
acolo:

Rusei Sage: avere 100.000.000 de do
lari, părintele economiei, are 86 de ani. 
nu e nici odată în vacanță, se distreză fă
când bani și păstrându-i.

John D. Rockefeller, avere 300 milifine 
dolari, are 63 ani și un cap chel ca o bilă 
de biliard; digerfiză ffirte rău și mănâncă 
ffirte puțin. Se distreză jucându-se la lawn 
tennis.

William C. Wittney: avere 50 milifine 
dolari; are 61 de ani. Se distreză în tfite 
chipurile cu putință: la curse, la regate- 
la biliard și la lawp tennis.

Andrew Carnegie: avere 300 milifine 
dolari; are 65 de ani și cărți scrise de 
densul; e tatăl literaturei americane, dfir 
tată natural. Se distreză găurind la bib
lioteci.

George Jay Gould, avere 300 milifine 
dolari; are 44 de ani și o sănătate de fier 
Lucrăză numai când îi place și se distreză 
jucând biliard și făcând curse cu auto
mobilul.

August Belmont: avere 40 milifine; 
are 49 ani', lucrfiză forte mult și vrfi să-șî 
mărescă averea.

John W. Gales: avere 20 milifine. are 
54 ani. E ffirte voinic. Cunfisce tfite 
sporturile și tfite trucurile jocurilor de 
cărți.

Pierpont Morgan: avere 100 milifine. 
vîrsta 65 de ani, sănătate de taur. Când 
e sătul de afaceri plecă în călătorie. Cum
pără tot ce se pote cumpăra.
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Deia „Tipografia A. Mareșiami“ 
«Siia 

ss pot procura urmâtdrele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

. s-> lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
comandație.)

Scrserâ scoBare.
Recompensele și pedepsele în școla 

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

Cântul în șcâla poporală de Iuti*  
Pop, învățător în Năsâud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basdiu 
Itițin, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica limbei române, pen
tru șoolele interiore, prelucrată după siste. 
mul fonetismului modern, de loan Papiu- 
Partea 1. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani.

„învățătură cr0știnescă“ seu Catechis- 
n&ul mare pentru tinerimea greco-cat. 
Edtfiunea III. (1898). Ou binecuvântarea 
episcopului de odinidră al Gh-rlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8U, e legată solid 
și costă cor. 1.60 (cu posta cor. 1.80).

„Carte de cântece pentru tinerimea 
școlară adunate și aranjate de ±oan Daria*.  
A apărut numai acum și conține : hore, mar
curi scolastice și eroice, elegii, imnuri, 
șânteee religiose și alte multe soiuri alese 
din cele maifrumose și de cei mai vestiți po
eți ai noștri. Costă 50 b. (plus 10 b. p.)

Cursul la bursa din Viena,
Din 18 Septemvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4%......................120.06
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 98.15
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2fl/0 . —.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. —.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. —.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.36
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
impr. ung. cu premii.................... 205.75
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.80 
Renta de argint austr.......................... 101.15
Renta de hârtie austr..........................101.95
Renta de aur austr.............................121.20
LosurI din 1860.................................... 151.85
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 724.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 686.— 
NapoleondorI.......................................19.04
Mărci imperiale germane .... 117.05 
London vista . ......................... 239.55
Paris vista.....................................95.10
Rente austr. 4°/0 de corone . . 1Q0.35
Note italiene.................................. 94 70

Cursul pieței Brașov.
Din 19 Septemvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 n 18.88
Napoleond’orî. „ 19.04 n 19.07
Galbeni „ 11.20 n 10.30
Ruble RusescI „ 2.54 n — .—
Mărci germane „ 117.25 n —.—
Lire turcescl „ 21.40 n 21.50
Scris fonc. Albina 5% 101.- v 102.-

A

Oral general pentru școla română 
cu 6 clase și cu un singur învățător de 
Georgia Magyar. Prețul 80 b. (fi- 10 b. p.) 

îndreptar teoretic și practic pentru 
Îîivețămentul intuitiv în folosul elevilor pre- 
parandiall, a învățătorilor și a altor dmeni 
oe școla de V. Gr. Botgovan prof, de peda
gogie. Edițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani 
(fi- 10 b. p.)

Scriptologia, seu modul de a învăța 
cetitul scriind. Indreptariu peut.ru învăță
tori la tractarea Abecedarului de Basiliu
teiri prc-f. prepa-andial pens. Prețul cor. 2 
(fi- 10 b. p.)

Curs practic de limba maghiară pentru 
șco’ele popor, rom. întocmit pe. bas*  nou 
lui plan ministerial de învăț, de loan Dorin 
cu concursul mai multor bărb-țl de șobl/. 
Partea I. pentru anul I- u și al II-lea de 
scdlă. Prețul 32 bani (fi- 10 b. p.)

Aritmetică pentru șcclele poporale de 
F. E. Lutrz. Tradusa d- uu învățător după 
a 9 ediție germană. Anul I și II. de șoo ă. 
Numerii 110, —10—20 și 20—11.0. Prețul 
40 b. plus 5 b. porto.

-X

*

—== hiiniai O® cr. =— 
Trimit pene de gâscă cenușii 
cu totul nonă, cu mâna cu 
rățite 1/2 kilo cu 60 cr., < 
tate mai bună numai 70 cr. 
cu poșta în ] 
cu rambursa.

J. KR.ASA, Betîfeflernliandel
in Schmichfjw, bei Prag.

>
1 c.u- & caii- < 

ună numai 7 0 cr. G 
pachete de 5 kilo s

cu tot felul de citai 
centrale române din Brașov, 
de I-a calitate, căptușite cu 
este de bucată, fără deosebire 
— Emblema pentru corner- 
20 fileri.
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Subscrisul aduc la cuaoscință, că primul și cel mai mare 

Atelier de uniforme din Ardeal 
este din nou bogat asortat, 
pentru elevi dela tbte scolele

©hsgsms’âSe mele sunt 
mătasă în trei colori. Prețul 
cu fi. 1.60, seu corone 3.20. 
cialiști e separat 10 CI*,  seu

Tot-odată aduc la cunoscință și Domnilor, care își fac 
anul de voluntar, că în Atelierul meu își pote procura numai 
pentru 65 fl. seu 130 corone În sus: 1 manta, 1 blusă, 1 
chipiu, 1 cravată, 1 roc (tunica), 1 pantaloni, 1 curea de 
lac, 1 par. de mănuși; tote aceste sunt din ștofă fină și 
se confecționeză strict după regulamentul prescris milita
rilor. O singură probă ajunge ori și cui pentru a se con
vinge despre aptitudinea și prestațiunile mele.

Cu deosebită stimă

Dumitru Platoș,
BRAȘOV, Strada Mihail-Weiss5—10.(062) 20.

Verttwfeiiîe smnsoaui, <tee» Ksipsu-e eutîă este j»rove«ȘtnS.ii eu ziasarc» 
ajierare t* {aaJ A. IffloEJl ști ew isnbserierca an.

Prin efectul de leccire durabilă al Prafurilor-Seldlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai eerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haernorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încâce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări r,/; rale pMecdtoresca.
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FraiMbraiwtwem și sar»e a lui
mmmnî fiecă fiecare sticlă este n rovedută cu marca de scutire si cu 

WUHdJuW KmmdS, plumbul lui A. NIoII.
Franzbranntwein-uf și sarea osve fbrto bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețui unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

Săpun de copii a lui Moli.
C-l mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pehi, c-.i deosebire pentru 'opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bociți Corone 1.80. Pie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de aperare A. Moli.

Din composițiunile pline de melodii 
românesc! ale mult regretatului compositor 
jomân Ciprian Porumbescu, tipărite șiedate 
în edițiunl poporale de d-na Maridra Bațiu 
născută Porumbescu, șe află de vencjare la 
Tipografia nost.ră următorele piese:

„Imn de urare*  cu două voci, „Hora 
Prahovei*,  „A cădut o rază lină*  cu voce, 
„Fluturaș de nopie*  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 cor. 
plus 10 bani porto. „Potpouriu* , din opereta 
„Crai nou*  4 cor. plus 10 bani porto.

o

----------------------------------------- A 

Instrucție temeinică 
în limba fraswesă și

... —: dă un Profesor 
cu experiență practică 
= câștigată în 12 ani. = 
Succes grabnică și sigur, 
vyyyyvw Onorar modest.
Informații la domnul

- H. Schroff, : 
Sti'ftdts. K-fusS @12,
fost profesor de limba francesă 
la gitnn. franco-român „L’Eveque 
(Bucurescl) și de limba englesă 
la Institut. Orezeanu (Bucurescl).

2
TjtS auster ea prin

FwriMacÎFit.M.II A. .iWOMj,
g. si r. furnisor ai curții iniperiaic Viena, MlMeii 9

Comande din provincii se efectuezi diinic prin rambursă poștală.
La cleposite se se ceră anumit m'epcM-atele. firove<bde cu iscălitura 

aperare a Iw J. MOLL.
Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen

și engros la U. Eremia Nepoții, Teutsch &. Tartler.

de,
și tn-arca

Neustădter )
*

O

Plecam și sosirea trenurilor de stat reg. na în Brașoi.
WaîaMi dSss £ Maisa st. 11. flSIU&S.

frO
I

05 I

i

Abonamente la
A apărut „/limanachul*  «ociefSți- 

„Petru Maior*  Budapesta 1901 C'i un eoni 
ț nut bog-'t. și ilustr.it.. Format 8° ou 144 
neginl, I nețul 4 corone. Se află de v-incj-.ie 
la l'ipografia A. Mureșianu cu prețul indi
cat, plus 35 bani porto.

„Gazeta Transilvaniei11 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

! -KXXXXXXXXXXXX»®

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5’40 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 7’48 min. sera.
IV. Tr. acc. la orele 10-26 m. sera.

Dela Brașov la Bucurescl:
I. Trenul de persone la ora 3'55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5‘ 15 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 1D40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2'19 min. p.

(ce vine pe la Clușiu).
Tr. mixt. Ja ora 6'— min. sdra.

Dela brașov la Kezdi-Qșorheiu:
Trenul de pers, la ora 5.19 min.

(are legătură cu Tușnad la 6ra‘-i.lB, cu Ciuc) 
Szereda, labra 10.46 min. a. m.

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

Dela Brașov la Zernescl (gar. BaHoloineiu
I.

II.
III.

m.

.

1

V.

I. dim.

I.
II.

III.
IV.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dala Budapesta la Brașov:

Tren aocel. la orele 5’7 m. dim.
Trenul de persone la ora 8 dim. 
Tr. accel. peste Clușiti la o. 2’9 m. p. m.
Trenul mixt la ora 9’7 min sera.

I.
II.

III.
IV.

ATILIIB pOTimO
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(lângă Magazinu? de cfioniale a lui Zintz
EiShdi artificiali în Kiutsshuk, Aur seu Aluminium. 

(In caauiT >onvenabile fără plăci pe ceriul ginii).
Corone de dinți de aur Dinți sir.n"r atici. Sc te dinți fără dtrerl.

mixt 
mixt 
mixt 
mixt

la 
la 
ia 
la

ora 
ora 
ora
6ra

a. in.

9-2 min a. m.
6-41 min. p.
6-14
9-42

la Ciuc-Gyicaes:

in. d.
m. sera.

in.
am.

i

o ooo c 0Bh>aa»8»a«, cea ieftme. oc> ooo
12-20 Pentru ori-ce lucra se g’â.rannție. (589)
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I.
II.

III.

Trenul
Trenul
Trenul

IV. Trenul
Deia Brașov

Trenul do pers, la ora 5’19 min. dim.
Trenul mixt la ore 8-50 mim. a. m.
Trenul de pers, la ora 3-15 min. p. m.

(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

Dela Bucurescl la Brașov:
Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.
Trenul mixt, la ora 9'23 min. p. m. 
Trenul pers., la ora 5.— m. p. m. 
Tren, de pers, la ora 7'49 min. dim.

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

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

(are legătură cn St.-Georgîu, Ciuc-Sereda ora 3’20
II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m.

(are leg. d-'la Ciuc-Gvimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la 6ra 6’50 m. sera

[are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zernesci la Brașov (gar. Barto'cmeiu.
I. Trenul mixt la ora 7’02 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. in. 
III. Tren mixt la ora 8’18 m. sera.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim..
Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m. 
Trenul mixt la ora 6’50 min. sera.

IV. Tren mixtla ora 10-5 m. sera.

I.
II.

III.

„Gazeta Transilvaniei“ cu numeral ă, 10 hi. se vind 
la librăria Nic. I. Chircii și la Eremias MepoțsL

Tipografia A. Mureșianu Brașov.

peut.ru
ilustr.it

