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Serbarea lui Kossuth.
In 19 ale lunei curente s’a ser

bat inai pretutindeni, pe unde lo- 
cuesc Maghiari, aniversarea de o sută 
de ani dela nascerea lui Kossuth. 
In Budapesta, firesce, serbarea a 
fost impreunată cu mai mare 
pompă și s’a făcut cu tot aplombul, 
ce-1 puteau produce mijlocele mai 
bogate ale capitalei.

Aprope 3/4 parte din cetățeni 
n’au luat nici măcar notiță despre 
acestă „serbare a țării11, cum o nu
mesc șoviniștii, necum se fi partici
pat la ea, trupesce seu sufletesce.

Indiferența acesta se esplică 
ușor.

Maghiarii se bucură de nasce
rea lui Kossuth, pe când cele-lalte 
popore ale țării n’au cause de a-se 
bucura de ea.

Pe Maghiari Kossuth, cu orato
ria sa strălucită, i-a deșteptat din 
letargie, le-a stârnit ambițiunea na
țională și i-a însuflețit pănă la o 
încordare de puteri, de care nici ei 
nu se credeau capabili. Pe Nema
ghiari Kossuth i-a declarat neîndrep
tățiți a trăi, ca individualități na
ționale, și a deslănțuit în contra lor 
șovinismul scârbos de acji.

Nu vom nega meritele nimănui, 
nu le negăm nici celui mai incarnat 
inimic al naționalităților, tatălui re- 
negatismului, lui Ludovic Kossuth. 
E în genere recunoscut, că el a fost 
urzitorul luptei esacerbate în contra 
absolutismului austriac; el a fost 
conducătorul luptei pentru constitu- 
țiune și lui este a-se mulțămi elup- 
tarea punctelor programului de la 
15 Martie și numirea primului mi- 
nisteriu, care avea îndatorirea de 
a veghea asupra drepturilor câș
tigate.

De altă parte însă trebue să 
recunoscă ori ce om nepreocupat, și 
o recunosce istoria imparțială, că 
Kossuth în aceste lupte s’a pus dela 
început pe un teren fals. S’a folosit 
chiar de mijloce neiertate și a cau- 
sat astfel, c’o ușurință scelerată, nu 
numai o crâncenă vărsare de sânge 
între cetățeni și nespuse daune ma
teriale țării, ci a și periclitat și a 
pierdut tot ce se câștigase mai 
’nainte cu concursul său. Cu terti
puri și cu sofisme, în care sunt așa 
de meșteri politicianii maghiari, de- 
negând poporelor nemaghiare dreptul 
de esistență națională, răsboiul civil 
deveni în împrejurările de atunci 
inevitabil.

Ba Kossuth, lățind idea neferi
cită despre elotismul cetățenilor de 
altă limbă între credulii săi cona
ționali, a vîrît și întărit tot-odată în 
organismul acestui stat un venin, 
care îi va pricinui încă nespuse 
daune, periclitând însăși esistență sa.

De altă parte Kossuth lingușind 
vanitatea națională, firea încrezută 
a poporului ’maghiar și tăte păca
tele lui naționale în lupta uriașe 
provocată de densul, i-a făcut pe 
Maghiari a crede, că ei, în ce pri- 
vesce susținerea acestui stat și des- 
voltarea fericită a relațiunilor lui, se 
pot lipsi de conlucrarea majorității 

coverșitore a concetățenilor de limbă 
nemaghiară.

Cu aceste două păcate cardinale 
ale sale, Kossuth a stricat nespus 
mai mult patriei, decât i-a folosit cu 
totă activitatea sa.

Păcatele sale le-a recunoscut în
suși Kossuth la 1849 și a încercat 
să le repare, dâr era pre târefiu. Cu 
două-c}eci de ani mai târc|iu „înțe
leptul patriei“, Deak, s’a părut că 
vrea să înconjure greșelele și păca
tele lui Kossuth și a stăruit să /e 
facă legea pentru egala îndreptățire 
a naționalităților, dăr intențiunile 
sale, întru cât au fost sincere, le-au 
zădărnicit „patrioții“ din Ardeal.

Er acum? ce vedem? Apponyi, 
Szell și iutii quanti câți se numesc băr
bați de stat maghiari, pășesc pe ur
mele lui Kossuth, fără se aibă însă 
curagiul de a se mărturisi pe față 
ca aderenții propagandei lui.

Afil e încă forte mare numărul 
celor ce trăesc, ba se îmbuibă din 
reminiscințele politicei intolerante a 
„dictatorului“ Kossuth. Ce se va alege 
din viitorul acestor feri muncite de 
desbinări, ure naționale și lupte inter
ne? Ce se va alege din acest viitor când 
vedem, că Maghiarii au ajuns a nu 
pută serba nici o reminiscință din 
trecutul lor, fără să nu vateme și 
se nu atace pe concetățenii și com- 
patrioții lor de altă naționalitate?

Tratările pentru pact se vor con
tinua săptămâna acăsta în Viena. Mâne, 
Marți, ministrul președinte ungar Szell 
va merge la Viena, spre scopul acesta. 
Tot așa și miniștri de resort. Se crede, că 
tratările vor dura două (file și că Maj. Sa, 
aflându-se acum în Viena, cei doi miniștri 
președinți vor face raport monarchului 
asupra stadiului în care se află aceste 
tratări.

„Maghiari greco-catoliciu în die- 
cesa română a Oradiei-marl. Proto
popul Melles Emil din Sătmar, un fer
vent „luptător14 pentru introducerea lim- 
bei liturgice maghiare, a scris un „studiu“ 
interesant despre situația „Maghiarilor 
greco-catoliciu din diecesa română gr. cat. 
de Oradea-mare. El spune, că deși în doue 
districte aflătore pe teritoriul numitei die- 
cese, dintre 45.368 gr. cat. 26.372 sunt 
Maghiari, ăr 13,231 dintre Românii gr. cat. 
sciu unguresce, totu-și Maghiarii gr. cat. 
din diecesa de Oradea-mare nu iau parte 
la mișcarea pentru liturghia maghiară.

Căutând după căușele acestor stări, 
etă ce spune: Candidații de preoție ai die- 
cesei de Oradea-mare își fac studiile prin 
seminariile din Sătmar, Budapesta, Viena, 
Roma, Ungvar. Aici de sigur ei nu pot 
să fie crescuți în spirit daco-român. Se
minariile acestea nici însă nu sunt în stare a 
nimici educația lor de mai înainte. Oausa 
nu este deci — după citatul protopop ma- 
ghiaron — alta, decât ^spiritul și atmos
fera din internatele din Oradea și Beiuș.“ 
Tinerii „Maghiari curați11 de prin Sătmar 
dăcă petrec câte-va luni în aceste inter
nate, nici că vreu să mai vorbescă un
guresce, ba spune chiar, că a audit pă
rinți plângându-se, că în Beiuș copiii lor 
uită limba maghiară.

Din aceste puține renduri scdse din 
„studiul11 protopopului maghiaron din Săt

mar, reiese direcția și intenția dușmănosă 
cu care și-a pus ranialui pe hârtie elucu- 
brațiunile șovinisto-patriotice. Ele țintesc 
adecă la denunțarea seminarului pedago
gic român gr. cat. din Oradea și a inter
natelor de pe lângă școlele române din 
Beiuș. Ar fi bine, ca cei pe care-i pri- 
vesce mai de-apr<5pe, să dea un răspuns 
meritat acestor încercări tendențiâse de 
a agita contra institutelor românesc! din 
cestiune.

Rusia și Turcia. Din Constantinopol 
se anunță, că după selamlîc, Sultanul a 
primit într’o lungă audiență pe ambasa
dorul rusesc Sinovjev, care i-a adus salu
tările Țarului Nicolae și i-a comunicat tot
odată, că Țarul nutresce cele mai bune 
sentimente față de Sultan și că doresce 
necondiționat, ca în Peninsula-balcanică 
se se mențină status quo. Sultanul a rugat 
pe ambasador, să asigureze pe Țarul Ni
colae despre amiciția lui nestrămutată și 
să-i comunice, că va face din parte-i tot 
posibilul, ca să mențină pacea și liniștea 
în Balcani.

Mișcarea Irlandeșilor. Din Londra 
se telegrafăză, că o filială a „Ligei unite11 
a ținut în Irlanda o ședință, în care s’a 
făcut următorea propunere: Toți depu
tății irlandesi din parlamentul din Londra 
se se pună în oposiție cu legile, așa încât, 
decă camera comunelor se va deschide 
în Octomvrie, presidentul ei să fie silit a 
declara, că toți membrii irlandesi ai par
lamentului zac în închisori. Declarația 
acesta ar produce mare sensație în lumea 
întregă. — Dumineca trecută, în diferite 
părți din King-Contuy, s’au produs scene 
agitate. Un individ a fost arestat, fiind-că 
n’a vrut se se presente înaintea tribuna
lului. O mare mulțime de popor, cu mu- 
sică, a făcut o retragere pe dinaintea car- 
cerului. După amiadi deputatul Reddy fu 
arestat.

Nota Statelor-Unite
în afacerea emigrărilor Evreilor din România.

Diarul „Associated Press* din Was
hington publică un raport amănunțit despre 
nota identică oficială, ce asigură, că se
ci etarul de stat Hay a adresat’o represen- 
tanților diplomatici ai Statelor-Unite acre
ditați pe lângă puterile semnatare ale 
tractatului din Berlin (1878), în afacerea 
Evreilor din România.

Nota acesta dice, că America n’a 
semnat tractatul din Berlin, der se vede 
constrînsă a ruga puterile semnatare, să 
stărue, ca se se respecte libertatea reli- 
gionară garantată în articolii tractatului, 
de ore-ce România n’a corespuns cererei 
de a delătura relele, cari silesc pe mulți 
ovrei se emigreze din țeră. Președintele 
Statelor-Unite sperăză, că puterile vor da 
atențiune acestei afaceri și vor lua mă
suri potrivite, spre a îndemna guvernul 
român, să ia în considerare relele din ces
tiune. Statele-Unite văd bucuros, acum 
ca în totdeuna, libera imigrare a tuturor 
acelor străini, cari ar fi apți de a-se con
topi cu corpul de stat politic. Legile Ame- 
ricei le face în privința acesta aceleași 
concesiuni ca și indigenilor. De la imigra
re sunt eschiși numai cei de tot lipsiți, 
criminalii și persdnele ce sufer de băle 
contagidse său incurabile

Liberul caracter al emigrării — conti
nuă nota — este lucru de căpetenie. De 
aceea imigranții, a căror emigrare din alte 
state e sprijinită seu forțată, nu se admit. 
Scopul tratării generose a emigrantului 
străin este de a-și folosi lui și Statelor- 
Unite tot-odată, er de altă parte a nu 
crea unui alt stat un loc de refugiu pen
tru elementele inportune (nedorite) ale 
poporațiunei sale.

De multi ani — urmeză nota — Sta
tele-Unite urmăresc cu seriăsă atențiune 
situațiunea Evreilor români, cari sunt vr’o 
400,000. Persecutarea acestei rasse sub 
domnia turcăscă a silit Statele-Unite a 
face aspre remonstrațiuni la 1872. Trac
tatul de la Berlin a fost deci salutat de 
America ca o îmbunățățire față cu nedrep
tatea din trecut. In cursul timpului Ro
mânia a făcut ilusorie însă o mare parte 
din disposițiile acestui tractat privitdre la 
egala tratare a Evreilor din țeră.

Nota enumără apoi restricțiunile și 
scurtările de drept, ce pretinde, că ar 
esista în România față cu Evreii. Apoi 
dice, că vădendu-se escluși dela ori-ce po
sibilitate de a dobendi un mijloc de câș
tig, Evreii din România ar fi incapabili de 
a-se pute ridica din dejosirea, ce li-se im
pune cu de-a sila și pe care o sufer, și n’ar 
ave altă alegere, decât să se refugieze în 
alte țări.

Dăr guvernul Statelor-Unite n’ar pute 
să tacă față c’o nedreptate internațională. 
El trebue să protesteze contra tractării 
Evreilor în România, nu numai fiind-că 
are motiv de a protesta contra nedreptății 
ce resultă pentru Statele-Unite înseși, ci 
și în numele umanității. Ca putere, care 
n’a semnat tractatul din Berlin, Statelor- 
Unite nu le rămâne alta, decât a-se pro
voca la principiile stabilite în tractat.

** *
Pănă alaltăeri încă diarele române 

din Bucuresci trăgeau la îndoială acestă 
notă. Unul din (fiarele, cari se informeză 
și se inspiră direct din cercurile guver
nului român, „L Pndepăndance Roumaine“ 
de Vineri sera scrie următdrele:

„Este esact, că negocieri au avut loc 
între guvernul român și d-1 Francis, minis
tru Statelor-Unite la Bucuresci și la Atena. 
Aceste negocieri s’au urmat asupra în- 
cheierei unui tratat de extrădare și nu 
de naturalisare (cum spune „Frankfurter 
Zeitungu).

Negocierile au avut loc în cursul lu
nei Maiu a anului trecut și au fost între
rupte, pentru-că guvernul român a refusat 
să acorde estradărei condamnărilor la morte, 
pedepsă, care nu esista în România.

Protestarea de care vorbesc con
frații noștri străini, să se fi produs ore în 
cursul acestor negocieri, atunci când nici 
nu se vorbea de legea meseriilor?

Este o ipoteză absolut inadmisibilă. 
Și decă este astfel, la ce epocă s’ar fi pu
tut produce pretinsele protestări, pentru- 
că din anul trecut nici un soiu de nego- 
ciațiune n’a mai avut loc între cele două 
guverne și că de altfel d-1 Francis, care 
a fost în concediu timp de 4 luni, de 
abia s’a întors la Atena?

Tote aceste împrejurări fac să reiesă 
caracterul fantesist al noutății trimisă 
fliarului „Neue Freie Presse11 seu cablată 
din New-York lui „Frankfurter Ztg." Noi 
regăsim în asta urmele unei intrigi urzite 
contra României și ai cărei autori nu sunt 
greu de ghicit. .

De altminteri noi avem asigurări for
male, că nici o notă de protestare de ori 
ce natură, nici energică, nici domolă, n’a 
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parvenit la ministerul de esterne, în afa
cerea meseriașilor evrei.“

*
Diarele din străinătate însă vorbesc 

de nota amintită, ca despre un fapt îm
plinit.

„Standard14, din Londra dice, că nota 
americană creeză puterilor dre-care per
plexitate. Mr. Hay dă să se cunoscă forte 
lămurit, că republica americană sufere din 
causă, că nu se împlinesce promisiunea li
bertății religiose și de rassă. Probabil, că 
între emigranții de care vorbesce Hay, 
sunt și multi Ruși, der Rusia nu e legată 
prin nici o promisiune. România însă da. 
In interesul civilisației n’ar trebui să i-se 
concedă acesteia să continue a încunjura 
îndatoririle sale. Guvernul regelui Carol 
e aplaudat numai de cătră antisemiții ra- 
biațî, totuși ne îndoim că nota va ave 
succes. Nici puterile europene, nici pre
siunea potentanților financiari n’a folosit 
nimic. Numai prin forță România ar pute 
fi constrînsă, și nu vedem posibilitatea 
pentru aplicarea forței. Pierderile ce le 
sufer, prin fuga Evreilor, vor face proba
bil pe Români mai curând, să-și deschide 
ochii și să fie umani.

„Morning Posl'i din Londra primesce 
de Ia Berlin scirea, că Anglia ar fi adresat 
puterilor o notă asemenea celei americane 
în afacerea persecuțiunilor Evreilor în Ro
mânia. Se dice, că guvernul engles s’a în
țeles cu cel american și că a răspuns deja 
la nota lui Mr. Hay. Guvernul român va 
răspunde, probabil, mai întâiu la acusațiu- 
nile Americei.

Organul alianței Israelite „Neue Erele 
Presseu, care a scris din acest incident un 
articol de tot infect și răutăcios contra 
României, dice că i-s’au comunicat urmă- 
torele despre probabila atitudine a gu
vernului austro-ungar de esterne și a ce
lorlalte puteri în fața notei lui Mr. Hay :

Austro- Ungaria va întră în atingere 
mai întâiu cu celelalte puteri semnatare. 
Tot-odată va cere de la guvernul român 
deslușiri asupra atitudinei sale față cu 
străinii și în deosebi în afacerea esecu- 
tării art. 44 al tratatului din Berlin. Se 
așteptă apoi, că puterile vor da o notă 
identică ca răspuns la nota americană, în 
care se va accentua, că Statele-Unite — 
deore-ce n’au semnat tractatul de la Ber
lin — nu sunt legitimate de a cere o ho- 
tărîre seu o procedere în cestiunea trac- 
tării străinilor în România. De altă parte 
puterile se vor conforma vederilor și es- 
punerilor notei americane despre princi
piul umanității și al civilisațiunei.

De la „Corda Fratres“.
S’a lățit, cum seim, vestea despre 

convocarea congresului federațiunei in
ternaționale a studenților „Corda Fratres" 
la Veneția. Acesta veste nu se ade- 
veresce.

Avem înaintea nostră scrisorea cir
culară Nr. 154 a președintelui Seniorilor 
federațiunei Eflsio-Giglio-Tos, datată din 
Turin 9 Septemvrie a. c., în care aduce 
la cunoscința colegilor săi din federațiune 
cașul neținerei seu, mai bine dis, a sus
pendării congresului convocat la Buda- 
penta pe fiiua de 24 Sept. 1902, precum 
și demisiunea presidentului efectiv Dr. 
Ludwig și a vice-presidentului secției ma
ghiare Dr. Szernenyei, și le împărtășesce 
ceea-ce crede el, președintele-senior, că 
trebue să se facă în fața acestor fapte.

D-l Giglio-Tos, în basa statutului fe
derațiunei, crede a remedia acesta situa- 
țiune anormală prin aceea, că va con
voca o adunare generală a vice-preșe
dinților și a consulilor seniori și efectivi 
la Roma, pe la Crăciun (1902) seu pe la 
Pasci (1903), pentru a stabili unde se se 
țină congresul al IlI-lea, și pentru a se în
țelege relativ la ordinea de fii. Presidentul- 
Senior e de părere tot-odată, se se in
vite d-l Ludwig și Szernenyei să-și retragă 
demisiunea, așteptând votul viitorelor adu
nări. Mai vrâ apoi a-se stabili o înțelegere și 
asupra Gestiunilor de ordine interioră a 
federațiunei.

Mai departe promite seniorilor, că în 
Octomvrie a. c. va face cunoscut resulta- 
tul acestui referendum al său, în fine îi 
aviseză, că secretarul general al secției 
italiene dela „Corda Fratresu leva comu
nica, decă direcția drumurilor de fier ita
liene e gata a mai acorda o reducere de 
5% pentru congresiști. In acest cas, dice 
Giglio-Tos, vor ține o reuniune preliminară 
la Veneția în 25 Sept. a. c. pentru a ne 
înțelege cu privire la congresul nostru.

Acesta convocare condiționată a unei 
reuniuni preliminare la Veneția, se vede 
der, că a fost privită, cu nedrept, ca în
săși convocarea congresului în acest oraș.

„Berliner Tagb!att“ despre Evreii 
din România.

Diarul „Berliner Tagblatt" publică o 
corespondență din Bucurescî, în care se 
ocupă cu emigrarea Evreilor din România 
și cu noua lege a meseriașilor. După-ce 
diarul berlines constată, că guvernul ro
mân a modificat, prin regulamentul asupra 
legei meseriilor, cestiunea de reciprocitate 
în privința Evreilor, fiice:

„Guvernul român, la început vedea 
cu ochi buni emigrările în massă ale Evrei
lor, ba chiar le promova în mod indi
rect, căci era un mijloc de a scăpă 
de acest popor supărăcios. Cu totul altă 
atitudine are acum față cu emigranții, 
după ce primarii din Moldova de sus fă
cură atent pe ministeriul de interne asu
pra consecințelor acestor emigrări.

Regele Carol a cerut de multe ori 
să i-se facă raport asupra emigrării Evrei
lor, ale căror consecințe le cunosce, și 
decă a pus în perspectivă (?) unui rabin 
din Londra, că va afla peste câți-va ani 
o altă situație (?) în România, noi suntem 
convinși, că densul este de bună-credință 
și condus de cele mai bune sentimente, 
der unde este acel guvern, care să aibă 
curagiul a face dreptate în acestă ces- 
tiune? Cu tdte dorințele regelui și ale unei 
părți din lumea politică română, este încă 
forte departe momentul, în care se vor 
acorda drepturi politice Evreilor... Un di
plomat din Bucurescî a dis, că guvernul 
în adevăr are intenția, ca să aplice astfel 
legea meseriașilor, încât meseriașii indi
geni să nu sufere. Cu tote aceste emi
grările Evreilor nu contenesc/

„Berliner Tagblatt" publică la sfîrși- 
tul corespondenței următorea telegramă 
din Bucurescî:

„Mult așteptatul regulament asupra 
legei meseriilor s’a publicat în „Monito
rul Oficial". Ministerul a cedat într’un 
punct decisiv puternicei presiuni aopiniu- 
nei publice din Europa. Evreii, a căror 
patrie este în adevăr România, nu sunt 
tratați ca străini.

Dâr cu tdte acestea au rămas în pi- 
ciore disposițiunile agravante, cari lovesc 
în chipul cel mai simțitor pe streini, între 
cari și pe Germani. Românii sunt prefe
riți la licitațiunile publice față de ante- 
prenorii germani, chiar și atunci când sunt 
mai scumpi cu cinci la sută Cercurile in
fluente ale coloniei străine de aici sunt 
de părere, că menținerea acestei disposi- 
țiuni va duce la consecințe internaționale 
pentru România14.

De la serbările pentru Kossuth.
(Demonstrațiunl și incidente).

Estragem următdrele dintr’o corespondență, 
ce ni-se trimite din Zlatna și pe care am sera, 
nalat'o deja în numărul precedent al foiei nostre:

Zlatna, 19 Sept. 1902.
Pentru săra dilei de 18 Sept. n. era 

pregătită o mare „serbare", și pentru-ca ea 
să fie mai „splendidă11, s’a pornit o vină 
mișcare. „Vlăstarele" „națiunei" umblau 
din casă ’n casă, îndemnând, ba chiar 
amenințând pe locuitori să-și lumineze 
ferestrile în sera de 18 Sept., căci la cas 
contrar, vor vede ei urmările.

Porunca acesta au ascultat’o toți 
mamelucii și adoratorii lui Kossuth, der 
dintre toți câți au iluminat, numai 5 inși 
sunt Unguri adevărațî, ceilalți toți streini 
ca: Oelberg, Schon, Moskovits, Roth, Fol- 
berth, Gergelyfy, Foldesy, Megai, Manuer, 
Lipner, Lănyi (alias Lovi), Schwarz, Son- 
tdgh și alții de pănura lor.

Der să vefii minune. Intre cei cari 
au iluminat se află și doi individ!, la cari

le place să-și bată pieptul și să se fălescă 
de mari Români; unul este Paul Petru, 
care numai de curând și-a sporit isvorele 
de câștig încă cu unul; anume el a des
chis în Zlatna, în companie cu jupânii 
Farkas (Wolf) — Hirscli — Schon un de
pou de spirt; al doilea este croitorul Ște
fan Magda. Acestuia, când și-a deschis 
atelierul de croitorie, i-a esoperat părintele 
Emanuil Beșa un ajutor de la fond. An- 
dronic din Sibiiu, er afii Magda, — spre 
scandalisarea Românilor — are firmă tri
coloră ungurescă și la serbarea lui Kossuth 
portă făclii, er la banchet el e cel dintâiu, 
care îșl descopere capul, când se cântă 
„Kossuth nota", și el târnă bucuros vin 
în păhărele străinilor.

(Avis d-lor dela Sibiiu, cari adminis- 
treză fondul Andronic, și avis tuturor Ro
mânilor de bun simț. — Păziți-vă de 
acești individ!, ranele națiunii).

In 18 Sept, sera pe la 7 ore „la
mura" societății unguresc! din Zlatna, în 
frunte cu de-al de Schleicher, Schweiger, 
Schwartz, Fbrstner etc. s’a adunat înain
tea casei comunale, de unde cu 2stegurl, 
mtisică și torțe au plecat spre piață, unde 
pe un pedestal anume improvisat era așe- 
dât bustul lui Kossuth.

Ajunși aci, tînărul Ersek Găbor se 
sui pe-o masă și tușind de 2—3 ori, atrase 
atențiunea ascultătorilor, că el vre să vor- 
bâscă ceva „măreț" despre Kossuth. — 
Și-i drept, numitul orator scdte scripta din 
buzunar, comandată cu 10 cr. de la libra
rul Dobrowsky et Franke din B-pesta, și ce- 
tesce, cetesce, — ba se mai și împiedecă, 

j— tot ce era scris de altul pe hârtie. II 
ridică pe Kossuth sus, sus, de te prindea 
mirarea, că de unde mai scdte atâtea 
„fapte mari". Dise, adecă ceti lectorul 
infocat, că Kossuth a dus cultura și ste- 
gul maghiar peste țări și mări, prin Ame
rica pănă la Turin (?! — aufii colo, geo
graf). Aci lectorul și-a gătat chemarea și 
strigând „să trăiescă patria maghiară uni
tară independentă", se dete jos. După el 
se urca pe masă unul și mai și, acesta 
este „tînărul de bună speranță" Fbrstner, 
jidan născut — și Ungur făcut — și cu 
însuflețire jidano-maghiară, recită o poe- 
sie. Te prindea mila când vedeai pe bie
tul Fbrstner cum se sdrobesce.

De la bustul lui Kossuth convoiul 
pleca pe drumul țării spre șcdla de stat 
de industrie. Ajungând pe dinaintea lo
cuinței protopopului Montani și văfiend, 
că „popa valach" n’a iluminat, o calfă de 
cojocar, Besensky, a strigat: „Abzug Mon
tani", er un elev al șcdlei de industrie 
din loc, cu numele Almășan Alexandru 
lui Beniamin, originar din Zlatna, a spart 
ferestrile protopopului român. — Ore, d-le 
director, învățăceii d-tale, când învață 
cum să cioplescă pietră, învață și cum 
să spargă cu ea ferestrile cetățenilor 
pacînici ?

Se pdte ore o serbare șovinistă un
gurescă fără scandal?

Fraților Români de pe valea Am- 
poiului, fiii și nepoții eroilor din 48, „uni- 
ți-vă în cuget, uniți-vă ’n simțiri"! Cân
tați în jurul vostru și vedeți pe cine îm
bogățiți voi cu crucerul vostru. Aici în 
Zlatna, un centru românesc, unde peste 25 
comune române razimă și tot ce le tre- 
bue cumpără de la străin, nu este nici un 
neguțător român. Aici toți neguțătorii 
sunt străini și poți aufii fiilnic cum popo
rul este ademenit să cumpere de la ei, și 
după-ce iese din prăvălie, die — „biidbs 
olâh!" Aici unire și înțelegere trebue mai 
întâiu de tdte între Români, apoi cele
lalte vor urma de sine una după alta. 
Der ore când ?

Spectator.
*

In Budapesta mulțimea s’a încercat 
să facă demonstrațiuni înaintea operei, 
cerând să se arboreze stegul. Cavaleria a 
respins’o.

La Timișora, mulțimea a fluerat în 
fața redacțiunei diarului german „Deuts
ches Tagblatt fur Ungarn", arfiând mai 
multe esemplare ale fiiarului.

In Budapesta au fost arestați doi 
sub-ofițe.ri de artilerie, cari au smuls ste- 

1 gul unguresc de pe un balcon.

In Seghedin au fost sparte cu petri 
ferestrile de la casele câtor-va ofițeri, în
tre cari și generalul Valentici, din causă, 
că ferestrile nu erau iluminate.

La Șalgotarjcin, în timpul comemo- 
rărei lui Kossuth, a isbucnit în piață o 
teribilă detunare, care a spart tdte gea
murile de prin prejur și a crăpat ziduri. 
Mulțimea, cuprinsă de panică, a fugit. Un 
miner licențiat, anume Csabo, după-ce 
adunase la un loc dinamita furată de la 
magazie, îi dăduse foc printr’un fitil forte 
lung. N’a fost nici o victimă. Csabo a 
fost arestat.

*

Serbare la Simleul Silvaniei.I
Ni-se scrie din Șimleul Silvaniei, că 

acolo s’a serbat în 19 Sept, centenariul 
fiilei nascerei lui Kossuth cu trescurl, 
conduct de torțe, iluminație, ședință fes
tivă, adecă cu tdte ce s’au putut împlini 
de acel orășel. Vorbiri au ținut sera la lu
mina torțelor Gavril Ugron și advocatul 
Dr. Nâdudvari; cel dintâiii ca orator con
sumat, desvoltând într’o vorbire liberă și 
acomodată, cu tact fin, împrejurărilor et
nografice locale, ideea, că popdrele se 
țină la olaltă și să nu se lase a fi folosite 
ca cddă la topor contra lor înse-și; cest 
din urmă cetind o aprețiare fără capăt și 
fără sistem a meritelor „marelui Kossuth", 
din care după calapodul domnilor patrioți 
„cine’s euu, n’au lipsit espresiuni dic
tate de „cultura" mai înaltă și inventate de 
geniul politic, ca „verengzo olâh hordâk"- 
(orde sangerdse valahe) și alte amabilități 
la adresa concetățenilor lor români.

In fine, ca să fie onorul adus me
moriei lui Kossuth mai mare, și ca să se 
pună cunună însuflețirei maghiare, s’au 
spart ferestrile veneratului Vicari» epis- 
copesc al Silvaniei Alimpiu Barboloviciu, 
care, cu ceialalți Români din Șimleu, 
nu iluminase și nu se însuflețise la co
mandă.

*

Pe rug. In șirul sărbărilor kossuthiste 
ocupă loc vrednic și următorul episod: 
Societatea de plantare de pomi (Buda
pesta), care pdrtă numele „Kossuth", încă 
a serbat aniversarea centenarului acestuia 
într’un mod ingenios. In grădina unui res
taurant din strada Baross s’a ridicat un 
rug și pe rugul acesta s’au grămădit nu
merose esemplare din cărțile lui Zimandy 
scrise contra lui Kossuth. S’a dat foc ru
gului și cărțile luară flăcări. Ga nu cumva 
focul să facă vre-o primejdie, doi pom
pieri voluntari îl păziau. In timp ce cărțile 
ardeau, publicul adunat cânta cântece 
„patriotice", er după-ce focul se stinse, 
isbucni în strigări de „eljân". Așa poves- 
tesce acest episod „Egyetertes".

Români kossuthiști în Arad.
Ni-se scrie de lângă Arad:
„Aflându-mă în afaceri la Arad Joi 

sera, am întâlnit pe străfiile acestui oraș 
convoiul 48-ist, care făcea tocmai conduct 
de torțe în amintirea fostului „dictator" Kos
suth. Pe unde au trecut manifestanții, fe
restrile caselor erau iluminate, er pe strade 
mișuna întrega Evreime „patriotică* din 
Arad. Acestea 'nu m’au surprins. M'am 
mirat însă și m’a pus pe gânduri vădând, 
că și ferestrile clădirii proprie abăncei ro
mânești din Arad erau iluminate ăgiorno, 
și de pe balconul acestei clădiri atârna 
un steg roșu-alb-verde cât dina de erî. 
Seminariul teol. a fost și el iluminat și 
directorul lui, Ciorogariu, s’a îngrijit ca 
și internatul de lângă seminar se nu ră
mână îndărăt.

Dintre particulari a iluminat Dr. loan 
Suciu, odinioră mare naționalist, apoi se
cretarul băncii amintite. N’a putut lipsi 
dela acestă tristă manifestație nici redac
torul „Trib. Pop." I. Russu Șirianu, care 
încă și-a iluminat tdte ferestrile, deși lo- 
cuesce într’o stradă laterală, pe unde ve
cinii săi maghiari n’au aflat consult să 
aprindă luminări. Der cum ar fi putut 
acest omuleț să dovedâscă mai bătător la 
ochi, că atunci când făcea pe marele im
perialist și când în perfect acord cu șefii 
săi, cari se dedeau de combatanți ai Vie- 
nei și ai dinasticismului, împroșca cu no- 
roiii în toți Românii independenți, insi- 
nuându-le, că ar ave veleități kossuthiste 
antidinastice,— n’a fost decât un nevoiaș 
paiazzo ?
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Cum îi scitr pe acești cameleoni, mă 
aștept că șî din notița presentă ce v’o 
trimit, ei vor face cas, esploatându-o prin 
aceea, că vor posa ca victime ale „înfrăți- 
rei" și ale „ultraiștilor".

— y-SCIR1LE D1LE1.
9 (22) Septemvrie.

Monarchul nostru la exposiția 
română ’de piscicultură. Majestatea Sa 
monarchul a visitat alaltăeri dimineță es- 
posițiunea de piscicultură din Viena. S’a 
oprit îndelung la secțiunea română, pe 
care a admirat-o. Doctorul Antipa, direc
torul pescăriilor Statului român, i-a dat 
tdte explicațiile. împăratul s’a interesat 
mai cu semă de pescăria din delta Du
nărei și a cerut informațiunî în privința 
convențiunilor de pescuit,Jpe carî România 
le are încheiate cu alte state. împăratul 
a admirat mult busturile suveranilor Ro
mâniei. Ratrăgându-se, împăratul șî-a es- 
primat înalta-i satisfacțiune și a mulțumit 
d-rului Antipa.

Regele și Regina României șî-au 
anunțat sosirea în țeră pentru diua de 
15 Septemvrie v. La'gara Predeal, vor fi 
întâmpinați de principii moștenitori, mi
niștri și prefectul de Prahova. Suveranii 
se vor opri la Sinaia.

Din diecesa Gherlei. Rvss. Dr. 
Ioan Georgiu a fost numit vicar general 
episcopesc, președinte la Tribunalul ma
trimonial, președinte la Examinatorul pro- 
sinodal și Inspector al șcălelor diecesane, 
în locul răposatului preposit loan Papiu. 
Rvss. Alesandru Bene a fost numit vicar 
episc. substitut, er Rvss. loan lvașco vice
președinte la Tribunalul matrimonial.

Mortea Reginei Belgiei. O tele
gramă din Spa (Belgia} anunță, că Regina 
Maria Henrieta a Belgiei a încetat din 
vieță. Defuncta a sucombat unor grele 
suferințe, carî o ținutuise de pat un timp 
îndelungat. Etă câte-va notițe biografice 
ale decedatei: Regina Maria Henrieta s’a 
născut la 23 August 1836. Era fiica răpo
satului archiduce Iosif, palatin al Unga
riei. S’a căsătorit la 22 August 1853 cu 
regele Leopold II, pe atunci duce de Bra
bant. Regina Maria Henrieta a avut a 
trece prin multe dureri morale în vieța 
sa. Ea a pierdut de tînăr pe fiul său unic, 
moștenitorul direct al Coronei, și e cunos
cută sorta fiicei sale principesa Ștefania, 
rămasă văduvă după mortea tragică a ar- 
chiducelui Rudolf.

O decisiune lăudabilă. Ministerial 
instrucției publice din România a luat 
urmă-torea decisiune: Toțî școlarii sunt 
datori, ca atunci când întâlnesc drapelul, 
să-l salute, fie că s’ar afla în corp, fie că 
ar fi isolațî. Toți școlarii sunt datori să 
asculte marșul regal stând în piciăre și cu 
■capul descoperit, în orî-ce loc s’ar afla. 
Abaterile de la aceste datorii se vor con
sidera ca necuviințe grave și se vor pe
depsi ca atare. Acestă decisiune a fost 
•cetită în tăte șcdlele și în fie-care clasă 
de cătră directorii și profesorii dirigențl.

0 colosală delapidare. Telegraful 
aduce scirî sensaționale cu privire la dela
pidarea săvîrșită la „Laenderbank" din 
Viena. Totalul delapidărei — după revi
zuirea cassei—se ridică la 4,600,000 corăne- 
— aprope cinci milione lei. In timpul an
chetei, ce s’a făcut, s’a putut stabili con- 
■dițiunile în carî Jellinek a operat, pentru 
•a sustrage o sumă așa importantă, fără ca 
•să se observe. Având manipularea carne
telor de cecuri și a registrelor de cecuri, 
necinstitul funcționar comitea de ani de 
■dile falșurî. Cu banii delapidați, Jellinek 
(juca la Bursă și angaja capitaluri în di
ferite mari întreprinderi industriale. „Laen- 
defbank", după cum se asigură, se va des
păgubi cu suma de 3,400,000 cordne. 
Acești bani au fost propriți la diversele 
stabilimente industriale, la carî Jellinek 
avea parte. Pănă acum delapidatorul n’a 
•putut fi descoperit.

Societatea de lectură a studenților 
■dela gimnasiul român superior fundațional 

din Năseud, șl-a ținut ședința de consti
tuire în diua de 14 Septemvrie st. n. a. c. 
sub conducerea d-lui profesor loan Păcu
rar iu, alegându-se cu aclamațiune : preșe
dinte T. Perian stud. cl. VIII; vice- 
președ. loan Enuică stud. cl. VII; se
cretar I. Romul Curta stud. cl. VIII; se
cretar II. Vasilie Păltineanu stuă. cl. VII> 
cassar Victor Moldovan stud. cl. VIII; 
controlor Petru Viman stud. cl. VII; bi
bliotecar Iuliu P. Papiu stud. cl. VIII; 
vice-bibliotecar Georgiu Anton stud. cl. 
VII; membrii în comisia literară Is. P. 
Pop stud. cl. VIII; Flore Todoran stud. cl. 
VII și Ioan Moldovan cl. VII.

Serbările de la Șipca. Diarele bul
gare publică apeluri patriotice, invitând 
pe cetățeni să ia parte în număr cât se 
pote de mare la serbările de la Șipca. 
La Șipca, se dice în apeluri, a fost cel 
mai eroic episod din răsboiul indepen
denței, fiind-că acolo voluntarii bulgari au 
arătat ce pote face națiunea bulgară. In 
tote articolele și elogiile, la adresa Rusiei, 
nu se găsesce nici un cuvânt despre Ro
mânia. „La 12 Aprilie 1887, Țarul libe
rator a scăpat Bulgaria scăldată în sânge", 
și serbările de la Șipca vor arăta recu- 
noscința poporului bulgar pentru Rusia. 
La aceste sărbări vor lua parte tcjțT vo
luntarii rămași în vieță, carî au luptat la 
Șipca. Ei vor înainta o adresă de mulțu
mire prințului Ferdinand, că a dat o stră
lucire așa de mare acestor sărbări pa
triotice.

Maghiarisare cu forța. Diarului 
„Rumănischer Lloyd" i-se vestesce urmă
torul cas drastic de maghiarisare cu forța 
a numelui de familie. La gara Feldiora, 
din apropierea Brașovului, era angajat un 
Sas cu numele Martin Binder. Pe acesta 
de multe-orî l’au provocat superiorii să-și 
maghiariseze numele. Binder a refusat 
tot-deuna. Intr’o bună dimineță însă, 
când era să-și capete salariul, primesce 
de la superiorii săi chitanța despre pri
mirea salariului pe numele Marton Kâdar 
pe lângă observarea, că de aci înainte 
numai pe numele acesta îșî va pute primi 
Binder salariul. Ce era să facă sărmanul 
Binder? Nu-și pute lăsa soția și 5 copii 
ai săi să mără de fonie. A trebuit să ce
deze și să primescă chitanța pe numele 
Marton Kădâr. In adevăr, drastic mijloc 
de a fabrica Maghiari.

Albanesi revoluționari. „Lokalan- 
zeiger" află din Belgrad, că șeful albanes 
Issa Boljesinaț, de la Mitrovitza, acela 
care nu lasă a se instala consulul rus,' 
refusă d’a se duce la Constantinopol și se 
pregătesce a resista chiar și trupelor tur
cesc!, dăcă vor fi trimise contra lui. El a 
reunit două mii de Albanesi și s’a întărit 
în satul Boljetina, unde a adunat multe 
merinde și munițiunî, transportându-și ha
remul la Baka, lângă Ipek.

Esecutarea unui Bulgar. „Univer
sul" primesce din Vidin o telegramă re
lativă la esecutarea unui Bulgar, care s’a 
petrecut astfel: sPe când țăranul Kame- 
now, condamnat la morte pentru asasinat, 
era dus la spânzurătdre, ajungând în cur
tea închisorei a scos un cuțit, ce avea as
cuns la sine, și repedindu-se la cei care ’1 
păziau, a rănit trei gardian! și un soldat. 
Ceilalți punând mâna pe el, l’au legat și 
l’au spânzurat. Insă frînghia s’a rupt. 
Omenii l’au spânzurat atunci din nou și 
l’au lăsat un sfert de oră, după care l’au 
dat jos. Medicul a constatat, că trăia încă, 
și au fost nevoiți să-l spânzure a treia 
oră."

La congresul de obstetrică interna
țional ce se ține în Roma, profesorul român 
lonescu din Bucurescî, a expus Joi, cu 
ajutorul a 33 de table colorate forte fru- 
mose, metodul extirpațiunei în sistemul 
genital, metod care i-a dat multe vinde- 
decărî. lonescu a fost fdrte mult aplaudat. 
Profesorul Drăghicescu, care a fost ales 
președinte al unei secțiuni, a deschis dis- 
cuțiunea în acăstă privință.

Administrația diarului „Egyeter- 
tes" face cunoscut, că dilele trecute s’a 

instalat în noua casă din strada Varmegye 
IV nr. 11. Diarul și-a schimbat de ase
menea formatul, tipărindu-se cu litere 
nouă. Șef-redactor al foii este Fenyo San
dor, având de colaborator literar pe Eot
vos Karoly, er la partea politică colabo- 
răză între alții Szatmari Mor, Mezei Erno, 
Pap Daniel și Kalnoki Izidor.

Avis polițienesc. Căpitănatul oră
șenesc din localitate face cunoscut, că pe 
teritoriul orașului Brașov s’a ivit și a erupt 
în formă epidemică boia de gură și de 
unghii la vitele cornute. S’au luat dispo- 
siții severe pentru localisarea bălei.

In Villa Kertsch etagiul al doilea, 
constătător din 4 odăi, bucătărie, cămară 
etc., dela 1 Octomvrie de închiriat.

Viriliștil români în comitatul 
Făgărașului-

Eăgăraș, 19 Sept.
In lista viriliștilor comitatului Făgă

raș pe anul 1903 s’au luat următorii Ro
mâni :

George O. Gârbăcea antreprenor Mo- 
ciul infer. 1431 cor., Nicolae Samoila Popa 
proprietar Șinca-veche 1024 c. Nicolae 
Garoiu adv. Zernești 890 cor. Dr. I. Turcu 
ady. Făgăraș 748 cor. Dr. A. Micu adv. Fă
găraș 706 cor. loan cav. de Pușcariu jude 
de curie pens. în Sohodol 649 cor. Dr. I. 
Șenchea adv. Făgăraș 647 cor. Dr. Iancu 
Mețianu proprietar Zernesci 590 cor. Ni- 
colau Chiorniță proprietar Ouciulata 559 
cor. Dr. N. Motocu adv. Făgăraș 504 cor. 
George I. Bărbat comerciant Ucea super. 
504 cor. Andreiu Gerbu proprietar Părău 
490 cor. Dumitru Chisereanu preot Făgă
raș 417 cor. loan Bobocu antreprenor Pre
deal 414 cor. Nicolau Toma proprietar 
Făgăraș 381 cor. Iacob Zorea preot Vlă- 
denî 381 cor. Nicolau Lupu comerc. Zâr- 
nesci 350 cor. George Enescu preot Moe- 
ciul inferior 343 cor. Nicolau Serbau preot 
Voila 331 cor. Todor Vulsan comerc. Zâr- 
nescl 311 cor. loan Peia comerc. Făgă
raș 298 cor. George Vasu antreprenor Voila 
296 cor. loan Dan protopop on. Zârnesci 
288 cor. loan Siona crâșmar Zernesci 286 
cor. George Comaniciu not. pens. Veneția 
infer. 281 cor. Ilie Grainoiu crâșmar Vaida- 
Recea 279 cor. George Guiman comerciant 
Poiana-Merului, 278 cor. George G. Gavrila 
proprietar în Țînțarî 275 cor. loan Pop 
preot Sâmbăta sup. 272 cor. Haralampie 
Ungur crâșmar Tohanul-vechiu 268 cor. 
Moise Moșoiu proprietar Tohanul-nou 267 
cor. George Pop Gridanul propriet. Comăna 
infer. 256 cor. Ioan Moian antreprenor 
Voila 243 cor. Carol Nagy hotelier Fă
găraș 244 și Dr. N. Mănoifl adv. Brașov 
243 cor. Cu totul 37 viriliștl români ca 
membri ordinari ai adunărei municipale, 
între 87. Ca suplenți sunt luațî George 
Țeposu, Ilariu Plotogea și Solomon Făgă- 
rășan preoți.

Acei contribuenți români, carî plătesc 
dare directă mai mare ca 243 corone și carî 
au rămas afară din listă, au dreptul a re- 
cura la comisiunea permanentă censură- 
tore până la 30 Septemvrie a. c. Observ, 
că numărul viriliștilor români, față de anul 
trecut a crescut. După naționalitate vor 
fi viriliștl: 37 Români, 19 jidovi (anii tre- 
cuțî erau 30—40), 15 Sași, 11 armeno-un- 
guri, 3 Nemți și 1 nesiguri.

Censor.

(lonvocar e.
P. T. Domni fundatori și membri de 

comitet ai Reuniunei învățătorilor rom. 
gr. or. din diecesa Caransebeșului, sunt 
prin acesta invitați la ședința de comitet, 
premergătore adunării generale, ce se va ține 
în Bocșa montană Sâmbătă în 1.4/27 Sep
temvrie a. c. la 11 ore în localul șcdlei 
gr. or. române de aici.

Sera la 6‘/2 ore, aceeași di, comitetul 
dimpreună cu ceilalți participant! în cor- 
pore vor pleca la Reșița, la adunarea ge
nerală.

Bocșa-montcmă, în 30 (16) Septem
vrie 1902.

Pentru presidiul Reuniunei: 
loan Marcu, 

not. gen. al Reun.

Literatură.
A apărut:

„ Contabilitatea afacerilor în par- 
ticipațiune*, studiu de loan Pricu, pro
fesor la școla comercială sup. gr. or. ro
mână din Brașov.Tipografia Ciurcu et Comp. 
1902. Cartea se află de vândare la autor 
și la librăria Ciurcu, și costă 2 cor., plus 
10 bani porto.

— „ Viața sfinților", de Tit Bud, 
Vicarul Maramureșului, se vinde cu prețul 
scăcjut de 3 cor.

Diverse.
Itesboiul nostru cu America. — 

Nu sciți nimic, ne-ara topit! ne-am pră
pădit! o să avem răsboiu cu America!

Brrr!
— Eh! ce ne facem!
— Cum! Cu America? Ori n’am au

dit bine ?
— Da frate, cu America!
— Cum, de unde scii?
— Cum de unde sciu? N’ai cetit la 

gazete ?
— Ce se cetesc, omule? Am cetit că 

ălora de la „Adeverul“ le-a dat drumul de 
la Văcăresc!, și....

— Și, tocmai, pentru-că de ce.... le-a 
dat drumul, o să fie răsboiti!

— Să-i ia dracu, că nu pricep!
— Mare gogoman ești. Americanii 

au tăcut chitic, pănă acum n’au dis nimic, 
nici o vorbă, în contra emigranților ce au 
sosit din România, fiind-că de, mai toțî se 
duceau seu să strîngă bani, seu să chel- 
tuescă bani, der nu primesc în ruptul ca
pului șantagisti!

— Cum adecă, ce, cred! că Kăsten- 
baum și Goldenberg vor spăla putina spre 
America ?

— Ar fi spălat’o, der nu-i primesce. 
și tocmai d’asta are să fie mare răsboiu!

— Ba nu dău, lasă gluma, cura, ade
vărat este ce spui?

— T)6c& „Frankfurter Zeitung", „Neue 
Freie Presse" și „Pester Lloyd'1 aduc scirea, 
er „AdeveruP o dă ca sigură, ce mai încape 
îndoială?

— Am priceput. Unde ne batem?
— Unde vom pută.
— Mergem noi la ei, ori vin ei la noi?
— Ași, nici decum. Noi ne batem cu 

americanii d’aicl, er americanii din Ame
rica se bat cu „Românii* d’acolo, șiisbânda 
va fi de amândouă părțile!

— Și când începem?
— întrebă pe d-1 0. Miile.*)

(„Cronica.")

Cânele cetitor. Lordul Avebury re-- 
veleză într’un articol o nouă metodă atât 
de simplă, inventată de el, spre a învăța 
pe propriul său câne să cetescă. El înce
puse prin a lua două bucăți de carton de 
dimensiuni egale: pe una scrise cuvântul 
a mânca, și lăsă pe cealaltă fără nici o 
inscripție. Apoi primul carton fu fus pe 
o farfurie, conținând pâne și carne, și al 
doilea pe o farfurie golă. Dece dile în 
urmă, inteligentul animal reușea deja a 
înțelege, care din cele done cartone în
semnă mâncarea. Imediat lordul Avebury 
reînoi încercarea cu diferite cartone, pe 
cari scrise: a bea, os, apă, a eși etc. Pu
țin, câte puțin, el ajunse a face să i-se 
aducă, cartonul indicând lucrul pe care 
însuși animalul îl dorea, și reuși a-1 învăța 
vre-o sută de cuvinte. Astădi cânele pote. 
în tăte dilele, să cără ce-i place mai bine 
și să țină, cu stăpânul său, o conversație 
pe cât de elementară, pe atât de hrănitdre.

iar u i împăratului Wilhelm.. 
Diarul cel mai rar este de sigur al împă
ratului Wilhelm al Il-lea, de ore-ce nu se 
trage decât în doue esemplare. Făcut de 
doi secretari speciali, acest diar este com
pus din tăeturî luate din diferite diare mari 
din lumea întregă, asupra stărei de opinie 
în diferitele națiuni. Apare aprope două 
cesurî după sosirea marilor diare cotidiane. 
Unul din esemplare merge direcția împărat, 
er celălalt la biblioteca sa, unde este aran- 
giat printre archive. Bine înțeles, că ne- 
având nici abonamente, nici publicitate, 
acest diar costă forte scump... listei civile

*) Redactor-șef al „Adeverulni". — Culeg

Proprietar: IFr. Aurel Mureșia hu. 
Redactor responsabil: Traian S. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșiann“ 
din

s-.i pot procura următdrele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

p ■■ lângă portul postai arfitat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Scrieri ecenamice.
Manual complet de agricul

tură rațională, de Dr George Maior, pro
fesor de agricultură la școla «uperidră dela 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metropoli 
tul din Buourescl. Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, seu Agricultura ge
nerală. 34 cole de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agricultură al României cu deci- 
sia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II. Fitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar ou 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română ou premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 corone.

Vol. III. Zootechnia, său Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim 
prennă eu lânăris și lăptăria, 49 cdle de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. JEconomia lturală, seu orga- 
nisațiunea și administrarea moșiilor mari și 
mici. Costă 8 corone.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limba și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care tratâză t6te cestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, ’nvățător la ședla 
principală română din Lapușul-Ungnresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. pl. 5 b Porto

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Latnarok, cu un stadiu asupra lui Lamarck 
de Panaite Iosîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, pro‘esor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto: „Sărao în țâră săracă“. Eminesou. 
Prețul 2 cor. plus lu b. porto.

„Cartea Plugarilor*1 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia 
câmpului, crescerea vitelor“ etc. scrisă de 
loan Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 
b. (-]- 6 b. porto).

„StupăritulA, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, de 
Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte de 
154 pag. format mare 8°. Prețul cor. 1.60 
(cu posta cor. 1.70)

Cartea stupa,rilor săteni de Romul 
S'mu. Cu mai multe ilu st,rațiuni in text. 
E iitura Reuniunei române de agricultură 
din comit. Sibiiului. Prețul francat 80 b.

Însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de vi ieri, 
ed lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și condiv-erea de astfel de înso
țiri, d- F. W. Raififeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură d’n comit.. Sibnului, 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-|- porto 
20 bani.)

Grădina de legume, de loan 1. 
Elegrutiu, profesor în Blașiți. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
pe cel mai mare folos practio. Costă 50 b. 
(plus 5 b. porto).

Vinuri din pdme, de Gr. 
prof. Este o carte în care se dau esplicați 
și învățături amănunțite asupra modului 
cum este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pome. Prețul 40 b. (cu posta 45 
b- ui.)

„Sfaturi da auru, pentru sătenii români 
de totă starea și etatea, de Aron Boca Vel- 
cheranu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.)

îmbunătățirea stării șatenului, de Gr. 
G. Peucescu. Prețul 50 bani (plus porto 
5 b.)

„Cultura și îngrijirea grâului11, de I. 
F. Negruțiu. Pr. 14 b.(pius porto 5 b.)

„Economia11, pentru școlele poporale, 
d “ T- odorii Roșu. Prețul 60 bani (plus 
porto 5 b.)

,Buna cbivarnisală11, de Teodor V. 
P-icățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.)

Abonamente la
. 120.30
. 98.15

. 97.95

. 98.-

. 206.80

de argint austr. 
de hârtie austr. 
de aur austr. . 
din 1860.

. 101.10

. 100.95
. 121.25
. 151.75

15.92

Cursul la bursa din Viena.
Din 20 Septemvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 40/G .... 
Renta de corone ung. 4°/0 • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% . •
Bonuri rurale croate-slavone . 
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.— 
Renta
Renta 
Renta 
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 729.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 687.50 
Napoleondorî ....... .19.05 */2 
Mărci imperiale germane . . . 117.07’/2
London vista..................................  239.60,
Paris vista........................................... 95.10
Rente austr. 4°/0 de corone . . 109.30
Note italiene...................................... 94.75

Cursul pieței Brașov.
Din 21 Septemvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 71 18.88
Napoloond’ori. „ 19.04 n 19.07
Galbeni „ 11.20 n 10.30
Ruble R isescI „ 2.54 71 —.—
Mărci germane „ 117.25 n

Lire turcescl „ 21.40 71 21.50
Scris fonc. Albina 5°/( 101. - o 102.-

Tergnl de rîmători din Steinbrach.
Starea rîmătorilor a fost la 16 

Sept. n. de 45,322 capete, la 17 Septemvre 
au intrat 137 capete și au eșit 622 capete, 
rămânând la 18 Septemre n. un număr de 
44,837 capete.

Se notăză marfa ungurască: veche 
grea dela 104—106 fii. tînără gr ea dela 
112 — 113 fii., de mijloc dela 111 — 112 fii. 
ușbrădela— — —fii.—Sârbescă: g r e a 
111 —113 fii., de mijloc 110—102 fii., uș 6 r ă 
108—110 fii. kilogramul.

Cnrsnl leșurilor private
din 17 Sept, lt'02.

cump. nde

Basilica............................... 19 25 20 25
Credir. ............................... ■128. - 431 —
Clarj' 40 il. m..................... 203.— ■OG -
Navig pe Dunăre. . . . —.—
Insbruclc .......................... 83.— 92 —
Krakau .......................... 79.75 81.75
Laibach.............................. 79 — .-2 —
Buda................................... —. - —.—
Pa'fty.................................... 198. ■06.-
Crucea roșie austriacă 19it — 195 —

„ „ ung. . . . 5170 5 70
.. „ ifcil . . .

Rudod ..............................
27.60 28 60
78.— 76.—

Salrn.................................... 250.— 250.—
Salzburg................................ 8l.— .-5,—
St. Genois ..................... 260 — 280. -
Stanislau .................... —
Trientine 4,/.2°/n 100 m. c. 426.— 228.—

4ll/ nOn /o •
Wuldstein ......

4B.t 0 45 50
i(9.— 71...■

„ de 10 franci . . 34.25 35 2:i
Banca h. nng. 4°/...............---- --------- -----A
Instrucție temeinică

în limba frauiacesă și easgiesă

o

mm dă un Profesor - ■ ■ ■ 
cu exp eri ență practică 
s câștigată în 12 ani. = 
Succes grabnică și sigur, aaaa 

Onorar modest.
Informații la domnul 

== II. Schroff, 
Strada Wăaaasi Sfi,
fost profesor de limba francesă 
L gimn. frauco-rornâu „L'Eveque 
(Buourescl) și de limba englesă 
la Institut. Orezeanu (Buourescl).

„Gazeta Transilvaniei" 
as pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare, 

cooooocxxxxxxxx»

De închiriat.
$ Osa seu done odăi fru- 

mos mobilate, CU intrare se-
| parată în Strada nouă de sus 

într’o casă nouă zidită.
$ Informații la administrație.

$ r?

£&

Sz. 7919—1902.
tlkv.

Ărveresi hhdetmenyi kivonat
A fogarasi kir. jârâsbirdsâg, mint telekkonyvi hatbsâg kbzhirre teszi, 

hogy Modorcea G, Adăm es Popa Petru Gridi vegrehajtatonak Popa 
Dumitru Juon Gridi văgrehajtăst szenvedd elleni 302 korona — fillâr 
tbkekoveteles es jârulekai irânti văgrehajtâsi ugyâben a brassoi kir. tor-
v. szek (a. sârkânyi kir. jă-râsbirbsâg) teriiletân levd a gridi kâzseg liatâ-
r4n fekvă, a gridi 205 sz t 'kvbea A f 1- 49 rendszâ m a

375 hrsz. egesz ingtlnra 160kor. 4625 hrsz. egesz ingatlanra 10 kor.
442 w 51 55 11 55 4739 » 57 2 71

638 n 55 55 25 51 5327 n 5T 1 77

846 ji 55 51 2 77 5380 51 7? 5
989 w 55 51 27 75 5831 75 6

1363 71 55 71 23 51 5932 n 71 57' 10 57

1371 n 55 55 26 75 5937 71 57 17 52 57

1620 w 55 55 10 55 6455 n 57 n 11 55

1636 ii 55 51 11 57 6993 57 77 55 4 5T

1752 15 55 55 5 55 7037 55 n V 5 51

1925 55 55 5? 28 55 7730 71 îi 57 20
2258 n 55 17 n 8316 15 77 «■ 17
2486 n 71 3 57 8324/2 H 75 11 H

2735 55 H 71 20 75 8330/2 1? n 77 3 p

2929 55 n 15 7 55 8526 75 75 75 71 ir

3180 55 1’ w 4 55 8967 75 77 77 21 71

3197 55 55 55 13 55 9095 51 77 77 16 1T

3405 55 55 55 11 55 9563 55 V n 14 >7

3489 55 15 55 13 55 9505 •5 51 55 35 77

3511 5* 55 37 75 9957 75 57 « 32
3786 n 55 57 2 W 10165|
3788/7 Ti 55 M 11 55 10288| 75 li n n

3792 55 5’ 55 8 71 10213 57 w 57 36 57

3848 55 7? 5? 11 71 10769 77 55 5? 12 77

3862 55 55 55 48 51 10934 77 71 n 3 75

ezennel m egâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fennebb
megjelok ingatlan az 1902 evi Oktober ho 8-ik napjăn deîelbtt 9 orakor 
Grid kozsegben megtartando nyilvânos ârverăsen a megâllapitott kikiâl- 
tâsi âron aloi is eladatni fog.

Ârverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak IO°/f,-ât 
kăszpenzben. vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyaînmal 
szâmitott es az 1881 novetnber 1-en 3333. sz. alatt belt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8 §-âban, kijelolt ovadăkkepes ertekpapirban a kikiil- 
d<5tt kezehoz letenm avagv az 1881. LX t. cz. 170 §-a ertehnebea a
bâuatpenznek a birosâguâl elâleges elhelyezesei’61 kiâllitott sz bâlyszerft 
elistnervenyt âtszoigâltatni.

Fogaras, 1902 evi junius ho 21-ik napjăn.
A kir. jârăsbirosăg, mint tlknyvi hatosăg.

N. N.
672.1 — 1 kir. albiro.

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciur cu și

la Eremias Hepoții.

STRUG»»! de masă
seu de Clll’ă

I
Cei mai frumoși și fini Chasselas și Tămăîdsă, ameste
cați & Kl. în lădițe seu coșuri trimiși cu poșta franco 3 cor.

50 b. Tării ăitisă singură 5 kilo I cor. 50b. Vin roșu 
Szegszârd din viile proprii 3 butelii de 0.70 litr, franco 
trimise 3 COT. 60 bani, forte potrivit pentru cadouri la ser- 
bători mari, se pot comanda dela

ZLCaxtixx ‘VT'illîxxg'er
©B’»ss-Wehi-E®ro<flBBeeBBt iw (Ungaria)

2-10.(678) (Cernit». ToBna).

x sl
Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și re- 

înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.
Domnii abonenți să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca 

espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa lă

murit și să arete și posta ultimă.
A^ministrațo „Gaz. Transă

Tipografia A. Mureșianu Brașov.


