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Nota americană
si Evreii din România.

întreg Israelul saltă de bucurie 
în urma notei, pe care guvernul Sta
telor-Unite a adresat’o, în afacerea 
emigrărei Evreilor din România, pu
terilor, cari au semnat tratatul dela 
Berlin, fiarele jidovesc! nu mai sciu 
cum se laude și preamărăscă acăsta 
notă și se întrec pe sine chiar în 
născocirea a tot felul de minciuni 
despre pretinsa ‘tirăniă, ce ar ave 
s’o îndure Evreii în România, min
ciuni ce de ordinar sunt însoțite 
de cele mai ticălose insulte și cle
vetiri la adresa României.

Una din aceste foi cjice despre in- 
tervenirea — vec|I Dbmne, pentru 
„umanitate" și „civilisațiune"—a gu
vernului american, că este un eveni
ment surprinzător. In privința acăsta 
are dreptate. Nu s’a scris păte de 
Zeci de ani o notă diplomatică mai 
pripită, mai fără tact și nefundată 
ca cea din cestiune, care dovedesce 
că secretarul de stat Mr. Hay e lip
sit de informațiile necesare despre 
adevărata situațiune în România.

Se ridică din partea guvernului 
american contra României acusa- 
țiunea, că a vătămat articolul 44 al 
tratatului dela Berlin prin modul 
neuman, cu care ar fi procedat față 
cu Evreii imigrați în țeră. Acest 
articol Zic®) că deosebirea de reli- 
giune și de confesiune nu păte se 
fie în România motiv, pentru-ca 
cineva se fie esclus dela esercitarea 
drepturilor cetățenesc!, seu politice, 
său deda oficiile publice, ori se fie 
împiedecat de a esercita vre-o pro
fesiune ori meserie; ăr libertatea re- 
ligiosă să fie asemenea garantată 
tuturor locuitorilor.

Dela împlinirea acestor condi- 
țiunl s’a fost făcut dependentă re- 
cunoscerea neatârnării țării de cătră 
puterile semnatare. România nu nu
mai că n’a desconsiderat aceste dis- 
posiții ale articolului 44, ci a făcut 
tot ce s’a putut pentru a li-se con
forma. Prin revisuirea artic. 7 
constituției s’a delăturat piedeca, ce 
o punea acăsta necreștinilor de a 
pute deveni cetățeni români, — și 
s’a stabilit numai, că câștigarea 
drepturilor politice va atârna dela 
naturalisarea individuală printr’un 
vot al camerei. Se înțelege, că țâra 
nu putea nici-decum primi, fără a-și 
periclita esistența, naturalisarea în 
massă a Evreilor.

Puterile semnatare cunosc si- 
tuațiunea, care s’a creat Cu consim
țământul lor propriu In România. 
Cum vine dâr guvernul american, 
care nu face parte dintre aceste pu
teri, se le admonieze, ca să-și îm- 
plinâscă datoria, ce ar fi luat’o asu- 
pră-și în tratatul dela Berlin? Cum 
vine Arherica-de-Nord se se ames
tece în afacerile interne ale Româ
niei ?

Lucrul se pote esplica numai 
decă vom avă în vedere sistematica 
acțiune, ce de mulțl ani o desfășură 
Alianța israelită și totă tagma finan
ciarilor evrei în favorul seminției 

al

lor din Romania, Au umblat și au 
încercat pe la Viena, Berlin, Paris 
etc., dor’ vor isbuti se dobâudescă 
vre-o intervenție dela una din pute
rile semnatare, însă n’âu reușit. Atunci 
au trecut în America și aici au is- 
butit, ducând în erore guvernul ame
rican asupra situațiunei Evreiior în 
România și a causei emigrării lor.

Cât de rău informat este Mr. 
Hay o dovedesce și prin aceea, că 
vorbesce de 400 mii de Evrei în 
România, pe când însu-șl organul 
oficios al Alianței israelite din Viena 
nu socotesce decât 300 mii de 
Evrei.

Mai este informat secretarul de 
stat american, că legea meseriilor 
ar fi causat ultimele emigrări, legea 
despre care s’a dis, că prin ea toți 
meseriașii evrei vor deveni muritori 
de fome. Agitațiunea contra acestei 
legi au pus’o la cale cei dela Alianță, 
băgând spaimă în Evreii din Româ
nia prin lățirea unor astfel defaime. 
Seim însă cum stau lucrurile în ade
văr. Evreii cari se află sub scutul ro
mân au fost declarați egali îndrep
tățiți cu meseriașii români, în ce 
privesce documentarea capacității lor.

Ce vre der Mr. Hay cu „docu
mentul solemnei al civilisaținnei", 
cum numesce una din organele 
Alianței nota sa? El preteesteză, că 
cei o miie două de emigranți Evrei, 
cari s’au așeflat în America, ar su
păra pe Americani nu atât din causă 
că ar imigra acolo, cât mai mult 
pentru-că sunt siliți a emigra din 
România în urma „tractărei barbare14, 
ce ar întâmpina-o în țera acesta. 
Un slab și cu totul nebasat preteest.

Sciu bine cei din Berlin, Viena, 
Petersburg etc. ce se credă despre 
tăte aceste Insinuări fără temeiu și 
de aceea nu se vor spăria de inter
venția pentru „umanitate, civilisa- 
țiune și dreptate" a Statelor-Unite, 
cari la rândul lor s’au ilustrat așa 
de trist în privința acăsta încercând â 
desființa cu forța poporul Filipine- 
lor și cari, pe lângă alte multe pă
cate vechi și none, n’au avut dispo- 
siție și răgaz de-a interveni pentru 
umanitatea și dreptatea călcată în 
piciore 
Africa

față cu poporul bur din 
de sud.

cestiunea jidovilor din Ro-
Din BucurescI se depeșeză, că 

„Independence Roumaine

In
mânia.
diarul oficios „Independence Roumaine", 
susținând, că noua lege despre meserii nu 
conține nici o disposiție, care ar lipsi al
tor legi de meserii, învită pressa română 
să protesteze în unanimitate contra ames
tecului în legislația română.

Pressa germană și cestiunea ji
dovilor din Komâma. Pressa națională 
din imperiul german este de acord întru 
a combate intervenția Americanilor în fa
vorul jidovilor din România. Etă câte-va 
voci de pressă:

„Leipziger Neueste Nachrichten" scrie: 
Ipocrisia a atins marginile impertinenței. 
Statele-Unite din America de nord vor 
se refuse primirea jidovilor. Etă de ce 
apeleză Americanii la puteri, ca se for
țeze România de a îndeplini cererile te

merare ale acestui popor, care a devenit 
o adevărată plagă în acea țeră.

„Deutsche Zeitung“ din Berlin nu 
crede de verosimil, ca puterile să se ală- 
tureze pașilor întreprinși de Uniunea ame
ricană. care nici n’a semnat tratatul de 
Berlin, și constată, că Evreii din România 
sunt aprdpe egal îndreptățiți și n’au de a 
se plânge, decât de noua lege a meseria
șilor, care restringe potlogăriile lor. Pressa 
internațională și mai ales pressa jidovescă 
din Germania, care salută intervenția Uniu- 
nei ca un fapt salvator, și-a ales timpul 
fdrte rău pentru campania sa. Se <jice, că 
Evreii din România ar fi forte nemulțu
miți cu noua lege și că vor să pună la 
cale o emigrare în mașse. Acesta însă nu 
va să dică alt-ceva, decât, că statele res
pective vor trebui să ia măsuri preventive 
în potriva invasiunei acestor elemente, pe 
cari România își are motivele sale pentru 
a-le expulsa din țeră. De altminteri la- 
mentațiunile pressei conduse de interesele 
speciale de rassă, se speră că vor rămâne 
fără efect.

Franța și Italia. Guvernul frances 
a făcut, în mod oficial, Italiei lungi și 
satisfăcătore declarațiuni în privința dis
cursului ținut de ministrul de marină al 
Franței, Pelletan, discurs prin care Italia 
s’ar fi putut crede atinsă.

Crisă ministerială în Franța. Era 
de prevăzut, că faimosul discurs al minis
trului Pelletan în Bizerta, va avă drept 
consecință o crisă ministerială parțială. 
Demersurile ambasadorului Italiei la Paris 
și probabil, că și acele ale representan- 
tului diplomatic al Germaniei, par a fi 
indicat ministrului președinte Combes so- 
luțiunea, ce trebue să dea afacerei, pentru 
a face să se evite o încordare de rela- 
țiunl internaționale. Ministrul președinte 
Combes a ținut alaltăeri un discurs în 
Marlhon (circumscripția electorală, care 
l’a ales la senat), în care după ce a afir
mat, că doresce firm a întări bunele rela- 
țiuni dintre Franța și puterile străine, a 
dis următărele:

„Un cuvânt puțin sensațional scăpat 
din gura unui ministru (Pelletan) în focul 
improvisațiunei și în căldura comunicativă 
a unui banchet, chiar dâcă n’a avut decât 
valorea unei figuri retorice, el totuși de
vine îndată pentru dușmanii cabinetului 
cuvântul de ordine al guvernului însuși. 
Șeful guvernului este singur responsabil 
de direcția politică; fie-care ministru in
dividual nu-și are competență și autori
tate, decât pentru administrarea departa
mentului sâu".

Cuvintele acestea ale lui Combes 
involvă un blam la adresa lui Pelletan, o 
desavuare severă, din care ministrul ma
rinei va trage consecențele, dându-și di- 
misia. Se crede, că va dimisiona și minis
trul de răsboiu Andrâ.

Turburările țerănesci din Rusia.
„ Vorwărtsu din Berlin publică urmă

torul ordin secret al ministeriului rusesc 
de interne, adresat tuturor guvernatorilor 
din Rusia:

Ordinul spune, că din relațiile, ce 
le-a primit secția polițienescă, reiese, că 
răspândirea scrierilor revoluționare printre 
populația din provinciile imperiului, se în
tâmplă astfel:

Mai mulțl tineri apar într’un district 
seu altul, traverseză ținutul cu trenul, său 
călare, și împart printre popor cărți și bro
șuri revoluționare, pe cari adeseori le dau 
în mâna poporului cu rugarea de a-le ceti 
și a-le da apoi și altora să le cetăscă. Se 
întâmplă și aceea, că scrieri de felul acesta 
le aruncă în casele și curțile țăranilor, ba 
cu ocasia târgurilnr, chiar în căruțele aces
tora, și în chipul acesta cărțile ajung pănă 
și în cele mâi depărtate ținuturi ale im
periului.

Țăranii cetesc bucuros cărțile și scri
erile amintite, și, după ce le cetesc, le dau 
altora, fără de nici un gând reservat. S’â 
întâmplat chiar, ca astfel de cărți să fie 
cetite în public. După acesta s’au lățit 
printre țărani sciri despre împărțirea pă
mântului, în urma căreia se creâză rapor
turi încordate între ei și proprietarii de 
pământ. Poliția districtuală numai târdiu 
pd'te să apară la fața locului și nu afl^ 
alt-ceva, decât, că individ! necunoscuți, 
cari au traversat ținutul, au distribuit bro
șuri printre popor.

E lucru firesc, că cărțile și broșurile 
distribuite nu pot fi luate de la țărani, de
cât în parte minimă și investigația de obi- 
ceiu se încheie fără resultat, fiind-că pe 
distribuitori nu i-a putut prinde și ei pot 
să-și urmeze activitatea în alte ținuturi.

Din cele spuse reiese, că lupta în 
contra unei astfel de propagande nu pote 
avă resultat și că în urma acesta tdtă 
atențiunea autorităților trebue să se în- 
drepteze spre arestarea criminalilor și ațî- 
țătorilor și spre aflarea de mijlâce, cari 
să facă imposibilă continuarea acestor 
fapte criminale.

Spre ajungerea acestui scop nu e 
suficient sporirea cadrelor gendarmeriei și 
poliției locale, ci trebue să se recurgă la 
măsuri, cari să lumineze țăranii, așa 
încât ei înși-și să pună mâna pe âțîțători 
și să-i dea pe mâna autorităților respec
tive, peste tot să ia și ei parte la stârpi- 
rea radicală a răului. Intre țărani se vor 
afla și omeni cuminți, cari să colaboreze 
la arestarea criminalilor....

Ordinul e iscălit de șeful secției po
lițienesc! din Petersburg, Lopuchin.

Congresul „Corda Fratres“.
i.

Sunt membru vechiu al Federațiu- 
nei internaționale de studențî „Corda Fra- 
tres“, a cărei înființare am salutat’o cu 
entusiasm, dându-mi sămă atât de impor
tanța scopului măreț, ce’șl propuse a ur
mări, cât și mai ales de ocasiunea, ce o 
oferia studenților români de pretutindeni 
a-se validita ca factori egali, în cultură și 
civilisațiune cu studenții națiunilor occi
dentale.

Viu acum a-mi da și eu părerea asu
pra unor cestiunl ardâtdre, cari au preo
cupat congresele anteridre, fără vr’un re
sultat satisfăcător pentru toți cei intere
sați, și cari au îndemnat pe colegii ma
ghiari a zădărnici ținerea congresului fixată 
pentru finea Iui Septemvrie a. c. la Buda
pesta, cu tdte că ei au avut ondrea de a 
li-se fi primit Invitarea adresată congre- 
siștilor, de a fi dspeții Ungariei.

Fost’a cu cale ori nu, zădărnicirea 
ținerii congresului la ei acasă, de cătră 
colegii maghiari? Având în vedere intere
sele Jor separatiste, cari nici decuin nu 
sunt compatibile cu interesele federațiu- 
nei, eu die, că n’a fost consult și cu cale 
din parte-le a zădărnici ținerea congre
sului.
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N’a fost consult pasul acesta din sim
plul motiv, că prin cestiunile ardățore nu 
s’au delăturat, deciderea asupra lor deci 
numai s’a amânat, rămânând a fi pusă la 
ordinea dilei într’un viitor congres, ori 
unde s’ar ține el.

Pentru federațiune însăși, faptul acesta 
constitue un inconvenient încât păn’ acuma 
cestiunile cari trebue puse în serviciul 
scopului ei, n’au putut fi abordate în nici 
un congres.

Mai mult, păn’ acuma nici măcar sta
tutul și regulamentul, ce au fost propuse 
n’au fost acceptate încă de congres. Și 
întârzierea acesta deplorabilă, atât din 
punct de vedere cultural, cât și material, 
nu e causată de alt-cine-va, decât de co
legii maghiari, cari țin morțiș la preten- 
siunile lor incompatibile cu însuși scopul 
federațiunei.

Pentru a documenta, că pretensiunile 
lor n’au nici obasăse fie satisfăcute, n’am 
decât s’analisez puțin articolii fundamen
tali, acceptați, ai federațiunei și sperez, că 
ori-cine va vedfi clar în cestiunea ar- 
dătfire.

Acesta culmineză- într’un articol din 
statut relativ la formarea secțiunilor de 
studenți din diferite țări și de diferite 
limbi, cu întrebarea, la care încă nu s’a 
dat răspunsul decisiv: ore secțiunile șefie 
formate după state, adecă după țări cu 
margini politice, recunoscute, seu după ți
nuturi cu margini etnografice, adecă după 
naționalități, cari vorbesc aceeași limbă?

Aci trebue se mă opresc puțin pen
tru a scdte la ivelă un fapt, după care, 
pentru a satisface dorințelor unor națio
nalități, între cari și a Românilor, ar tre
bui să fie pusă întrebarea și deci ar tre
bui să se dea și răspunsul relativ la arti
colul amintit.

Decă privim harta etnografică a Eu
ropei, vedem că limba francesă domineză 
un ținut continuu, nedespărțit de vr’un ți
nut dominat de altă limbă străină; căci 
sub dominațiunea lirabei înțelegem pe 
aceea a limbei vorbite de massa popora- 
țiunei, er nu a limbei oficidse, cum este 
în Alsația-Lotharingia, care politicesce se 
ține de Germania.

Tot-asemenea limba italiană domi
neză Italia politică, propriu disă, și partea 
sudică a Tirolului austriac pe un teritoriu 
continuu nedespărțit de dominațiunea al
tei limbi străine.

Altfel e în Elveția, unde trei limbi: 
cea francesă, italiană și germană, domi
neză fie-care pentru sine un teritoriu et- 
nograficesce mărginit, în care fie-care limbă 
este pentru teritoriul său și limba oficiosă. 
Insă deși în Elveția se vorbesc trei limbi 
diferite pe trei teritorii diferite, teritoriile 
la olaltă formeză un stat politic, er locui
torii de limbi diferite o singură națiune: 
națiunea Helvetica. Nimeni din locuitorii 
acestor trei teritorii nu se nuraesce pe 
sine Frances, German ori Italian, tocmai 
fiind-că nu se simte ca atare. Er în ces
tiunile de naționalitate simțământul jocă 
un rol principal.

O deosebire facem noi Românii, cari 
cu limba nostră dominăm ce-i drept un 
teritoriu continuu, nedespărțit prin nici un 
teritoriu de altă limbă, dela Dunăre pănă 
la Tisa, Prut și Marea-negră. Der în Ma
cedonia mai trăiesc l'/2 milione de Români, 
cari simt românesce, se numesc pe sine 
Români și vorbesc și ei limba celor de 
dincoce de Dunăre, căci dialectul lor nu 
mult diferă de al nostru și-l și înțelegem 
mult mai bine, decât cum de esemplu sunt 
relațiunile între Saxoni și Bavarezi, cari 
prin dialectele lor nu se pot înțelege, 
decât numai prin limba literară comună. 
Noi cești de dincoce de Dunăre ne numim 
Români, cei din Macedonia aromâni, în 
fond același nume. Der teritoriul domi
nat de limba română nu e continuu în 
spre Macedonia, ci e despărțit de alte 
limbi străine.

Astfel stând lucrurile e evident, că 
pentru noi întrebarea și răspunsul la for
marea secțiunilor, având în vedere atât 
interesele nostre naționale cât și cele ale 
Federațiunei, cari sunt compatibile unele 
cu altele, — nu pot să se îndrepteze nici 
după considerațiunile de stat politic, nici 
după aceje de ținut etnografic (decă îl 
înțelegem pe acesta ca continuu, deci ne
întrerupt de nici un teritoriu cu limbă 
străină, fie pe o întindere cât de îngustă), 
ci numai după considerațiunile de limbă 
și simțământ. Simt românesce, vorbesc ro
mânesce, sunt Român orî-unde ași viețui!

Punctul acesta de vedere este și 
trebue să fie și acela al Francesilor și 
Italienilor, altmintrelea ei n’ar recunosce 
principiul de naționalitate, — de unde ur- 
meză, că noi Românii avem causă comună 
cu principalele două națiuni representate 
în Federațiune.

însemnătatea ce ar ave pentru noi 
Românii de pretutindeni formarea sec

țiunilor după naționalități, din punct de 
vedere al unității culturale, cred că nu e 
de lipsă a o mai accentua.

Căci Federațiunea n’are alt scop decât 
desvoltarea culturală și civilisatorică a di
feritelor națiuni în pace una lângă alta, 
și în înțelegere una cu alta, spre ajun
gerea scopului suprem : pacea universală 
între popore.

Să vedem acum, cari sunt preten
siunile colegilor maghiari.

Ei pretind, ca secțiunile să se for
meze după state cu margini politice re
cunoscute. Acesta constitue un interes 
separat al lor, cu totul contrar intereselor 
și scopului Federațiunei, ceea-ce va ieși 
la ivelă din cele de mai jos.

Cu interesele lor specifice ei urmă
resc un scop ascuns în sinul Federațiunei, 
pe acela, ca noi studenții români dintre 
Tisa și Oarpați, în număr destul de con
siderabil, făcând parte din secțiunea ma
ghiară, să nu ne putem validita înaintea 
lumei civilisate ca Români cu o cultură 
și civilisațiune proprie, să nu putem pro
mova interesele nostre culturale-naționale, 
căci ei în secțiune dispunând de majori
tate, pretensiunile nostre ar rămâne nebă
gate ’n semă.

In astfel de condițiuni noi conlu
crând cu ei la olaltă am promova inte
resele lor culturale naționale cari tind 
într’acolo ca să ne maghiariseze.

„Măi omule1, ar trebui să dică cineva 
în astfel de împrejurări „cum poți tu pre
tinde dela mine ca să conlucrez cu tine 
la peirea mea și la mărirea ta? Ar trebui 
să fiu bolnav la creeri!"

Din cele scrise mai sus, din faptele 
săvîrșite dilnic, din atitudinea neamicală 
față de studenții universitari români din 
Ungaria a ministrului Wlassics, relativ la 
participarea celor dintâiu la congres reiese 
că scopul urmărit de colegii maghiari cu 
pretensiunile lor în sînul Federațiunei, 
este numai și numai politic, separatist al 
lor, fără să țină cont de scopul cultural 
și umanitar al Federațiunei.

Gum-că scopul urmărit de noi e com
patibil cu acela al Federațiunei reiese 
din urmatorele:

Un articul fundamental dice în în
țelesul lui:

„Fie-care membru federat s’angajfiză 
pe cuvânt de onfire de a lucra după pu
tință, sciință și consciință la promovarea 
intereselor și scopului Federațiunei, va 
contribui prin influința ce o va ave în 
stat și societate la apropierea amicală 
între popore cu scop de a se cunosce și 
astfel a se respecta reciproc, va lucra 
într’acolo ca să dispară ura dintre națiuni 
și rasse, va lucra spre ajungerea păcii 
universale între poporă“.

Așa-der ajungerea acestui mare scop 
umanitar atârnă în primul rând dela res
pectarea reciprocă.

„Bine măi omule" — ar trebui să 
dică erăși cineva cuiva cu privire la cele 
de sus—tu nu vrei să mă recunoscl ceea-ce 
sunt, și vrei cu tot de-adinsul să mă ni- 
micesci, atentând dilnic la esistența mea 
și tot tu vii și mai pretind! să trăim în 
pace și să te iubesc?! Eu adecă să urmez 
preceptul: „Ge ție nu-ți place altuia nu 
face", der tu nu — ș’apoi să trăim în 
pace! Mulțămesc de bună-voință, der de
cât cu prețul acesta prefer mai bine' să 
nu fie pace, căci și mie ’mi este dragă 
vieța!“

Câtă vreme colegii maghiari persistă 
pe lângă pretensiunile lor, câtă vreme 
ceilalți representanți ai diferitelor națiuni 
nu se pot decide a judeca lucrurile din 
punctul de vedere corăspundător intere
selor Federațiunii dictate de articolii fun
damentali și a da în urma acestei jude
căți răspuns satisfăcător, nu pote fi vorba 
de înaintarea și promovarea intereselor 
Federațiunii.

_________ U'.'l 
De la serbările pentru Kossuth.

Apponyi n’a vorbit! Cei, cari aș
teptau cu gurile căscate vorbirea contelui 
Apponyi cu ocasia sărbărilor kossuthiste 
în Budapesta, au avut o mare desamă- 
gire. Apponyi n’a clis nici un cuvent. Toți 
s’au mirat de acesta „oratorie" a contelui, 
der au trebuit să se împace cu situația....

„Reichswehr" și kossuthiștii. 
„Reichswehr", diarul cercurilor militare 
din Viena, a publicat în ajunul sărbărilor 
pentru Kossuth un articol, care n’a fost 
de loc măgulitor pentru „idolul națiunei". 
Ospeții cafenelei-Salmen (!) din Budapesta, 
înfuriindu-se din causa acfista, șî-au espri- 
mat în scris „disprețul" lor față de 
„Reichswehr". Ei însă nu șî-au ajuns sco

pul, căci oficiul telegrafic din Viena n’a 
înmânat redacției diarului telegrama ofen- 
sătfire, care cuprindea următdrele floricele 
de stil kossuthiști: „Articolul prim al fdiei 
d-vostră sdrență, corespunde vederilor 
vienese tîmpite. Numai disprețul pfite fi 
răspunsul corect al Ungariei". Proprietarul 
cafenelei a refusat să mai primescă diarul. 
— Patria e mântuită.

„Eroismul" Clușenilor. Plebea din 
Clușiu a ținut cu ori-ce preț să facă de
monstrație în diua centenarului lui Kos
suth contra acelora, cari n’au iluminat și 
n’au arborat steguri în onorea „celui mai 
mare fiu al patriei". Astfel au spart fe- 
restrile la mai mulți ofițeri c. și r., er la 
advocatul Dr. Isacu n’a fost de ajuns, că 
au vociferat în cursul dilei nefaste, der 
s’au încercat și în cursul nopții în două 
rânduri să facă „ispravă patriotică" cu fe- 
restrile d-lui advocat. Deși poliția avisată 
de cele ce se pregăteau a pus să se pă- 
zescă numita casă, totuși au reușit patrioții 
imberbi să spargă câte-va ferestri, nu însă 
de la locuința d-lui Isacu, ci — o, ironia 
sorții! — de la locuința d-lui prim-fiscal co- 
mitatens Zabulik, care în aceeași di ros
tise în sala comitatului discursul festiv în 
onorea lui Kussuth! Erorea se esplică prin 
faptul, că Zabulik stă cu chirie în casele 
d-lui Isacu.

Din Turda vine soirea, că din inci
dentul sărbării pentru Kossuth, ce s’a fă
cut în acel oraș, kossuthiștii au provocat 
și pe Români să ilumineze. Românii însă 
n’au vrot să răspundă acestei provocări 
neghidbe. Urmările n’au lipsit. Infierbân- 
tații șoviniști între sbierete au spart feres- 
trile locuințelor d-lor Vlăduț și Mesaroș— 
în onorea lui Kossuth.

„Valahii și aniversarea lui Kos
suth." Diarul „ Ujsâg" din Clușiu în numă
rul său de la 20 Septemvrie, după-ce îșî 
varsă focul contra Românilor, cari nu ser- 
bătoresc aniversarea lui Kossuth împreună 
cu Maghiarii, găsesce totu-și o consolare 
într’un fapt, pe care îl lăsăm să urmeze, 
așa după-cum îl găsim descris în numitul 
diar. Etă ce scrie „Ujsâg":

...„Așa se vede însă, că nici faimoșii 
agitatori nu sunt toți așa de negri la su
flet, după-cum le place lor a-se arăta de 
maghiarofagi. Spre ilustrarea acesteia ne-a 
dat prilegiu d-1 Iuliu Goroianu în sfânta 
Zi a aniversării lui Kossuth. Noi, jude
când din faptele de pănă acum ale d-lui 
Coroianu, credeam, că el e cel mai încă
pățînat vrășmaș al ideii de stat maghiar, 
și etă... că serbfiză acum împreună cu Ma
ghiarii. D-1 Coroian a dat o splendidă do
vadă despre acfista prin faptul, că fiind 
citat într’un proces ca pîrît pe Z’ua an’- 
versării lui Kossuth, a ținut să-și ia și 
dânsul partea sa din venerațiunea, pe 
care o datoresce fie-care adevărat Ma
ghiar față cu cel mai mare fiu al patriei 
nostre și — nu s’a presentat la proces. 
Tribunalul a justificat după merit absența 
d-lui advocat și nu l’a conturaațat. Vedi, 
că totuși e bine, când dăm din când în 
când câte o dovadă despre patriotism, dor 
și Maghiarul scie să fie atât de politicos 
și să nu răsplătescă așa ce-va cu ingra
titudine!"

Semne d’ale timpului!SC1RILE DILEI.
10 (23) Septemvrie.

0 nouă societate românesc»! în 
Clușiu. Ni-se scrie din Clușiu: Eri, în 
Ziua de 21 Septemvrie, după sf. liturghie 
s’a ținut în biserica gr. cat. din Clușiu 
adunarea constituantă a societății femei
lor pentru înfrumsețarea bisericei. Aduna
rea a fost presidată de d-na Leont. Pop. 
După deschiderea ședinței, d-1 protopop 
Dr. Dăianu, dă cetire statutelor aprobate 
de consistorial din Blașiu. Notar ad hoc 
al acestei ședințe fu ales părintele Au
gustin Giurgiu. Procedându-se la consti
tuirea comitetului, fu alesă ca presidentă 
d-na văd. Alexă Pop, er în comitet d-nele: 
Leont. Pop, Gr. Rea, Virginia Pop, Ranta- 
Ruticescu, Giurgiu și încă câte-va, ale că
ror nume îmi scapă, în număr total de 10. 
Membrii de încredere: Dr. Dăianu, Ro- 
șianu, Leotin Pop, Ranta-Buiicescu, Dr. Stef. 
Morariu și Iac. Mureșan. Societatea numără 

pănă acuma vr’o 80 membri. La aduna
rea de eri s’au înscris membre fundatfire 
d-nele : Lucreția Giurgiu n. Rus și Virgi
nia Pop (cu câte 40 cor.), er membră pe 
vieță (cu 20 cor.): d-na Aniți Gr. Morariu 
n. Bohățel. Dintre damele, cari au partici
pat la numita adunare, afară de cele amin
tite, am remarcat pe următorele: Vodă n. 
Fogarasy, Maria Popovici, Elis. Sandu, Ma
ria Pop n. Cioplea, Bodocan, Fodor, apoi 
domnișfirele: Veturia Podobă, Elena Pan- 
drea, Claudia Stanciu, Vict. Mureșan, 
Ana Cioplea etc. — Cor.

Dieta — la Clușiu. Trei-deci și șese 
de deputați ș’au anunțat președintelui ca
merei ungare participarea lor la festivita
tea desvălirei statuei lui Matia, ce se va 
face la 12 Oct. în Clușiu. Contele Ap
ponyi a făcut cunoscut acesta primarului 
din Clușiu adăugând, că va conduce în 
persfină pe deputați la festivitate.

Cum a murit regina Belgiei. Din 
Spaa se comunică, cum-că regina Belgiei 
a murit Ia 7 ore 35 de minute sera. Pe 
când ședea la masă și cina, a căZut d’o 
dată leșinată. Alergând doctorii, au cons
tatat mortea prin sincopa inimei.

Discursul Țarului. Discursul rostit 
de Țar la Kursk în fața representanților 
și bătrânilor comunelor rurale, e conside
rat de diare ca un eveniment de forte 
mare însemnătate. „Nowoje Wremja" vede 
în acest, discurs o garanție pentru asana
rea atmosferei țărănescl, căci acum țăra
nii văd deslușit, că guvernul nu pdte fi 
amestecat de loc în svonurile împrăsciate 
despre împărțirea de pământ. Prin acesta 
s’a luat agitatorilor posibilitatea de a asi
gura pe țărani, că de la Alesandru III în- 
cfice s’au produs schimbări în tendințele 
guvernului. „Swjet“ releveză faptul, că 
revoltele din Rusia s’au produs tot-deuna 
prin abusul, ce se făcea de numele Țaru
lui; prin urmare acum, când însu-și Țarul 
a vorbit poporului, primejdia e înlăturată.

Schimbare în mersul trenurilor. 
Cu diua de 1 Octornvrie se va introduce 
pe linia ferată de. stat o nouă ordine în 
mersul trenurilor, care se deosibesce în 
cât-va de cea valabilă în decursul verii. 
Pe călătorii, cari plâcă și sosesc în Bra
șov, îi intereseză mai ales următorele dis
position!: Trenurile accelerate, cari cir
culă actualmente între Budapesta și Alba- 
lulia, vor circula peste Teiuș pănă la 
Brașov. Acest tren accelerat plecă din 
gara de ost a Budapestei la 6 ore 50 m. dim. 
și sosesce în Brașov la orele 10 și 4 m. sera, 
er din Brașov plecă la firele 6 și 45 m. 
dimineța și sosesce la Budapesta, ca și 
pănă acum, la firele 9 și 35 m. sera. Tre
nurile acestea stau în legătură cu trenu
rile, ce sosesc și plecă din Copșa-mică 
spre Sibiiu și de cătră Sibiiu, și cu trenu
rile ce sosesc si plecă din Hașfalău (He- 
jasfalva) spre Odorheiul-săcuesc și de că
tră Odorheiul-săcuesc. Trenul accelerat, 
ce actualmente circulă în ambe direcțiile 
între Budapesta și Predeal peste Arad 
va circula și în viitor în legătură cu tre
nurile, ce circulă între Budapesta și Solnoc 
cătră Clușiu, respective Oradea-mare; er tre
nul între Arad și Predeal, nu va circula. Tre
nul Brașov-Zârnesci, care plecă din Bra
șov la 3 ore 30 m. <1. a. și sosesce la 9 
fire și 15 m. în Brașov, precum și trenul 
care sosesce din spre Zernesci la 8 ore 
34 m. sera, nu vor mai circula; din con
tră se pune în circulație un nou tren mixt, 
care plecă din Brașov la 5 ore 40 m. după 
amiaZi și sosesce în Zârnesci la 6 ore 
43 m. săra.

Societatea bis. lit. „Alexi Șincai" 
din Gherla s’a constituit în ședința de la 
18 Sept, astfel: Președinte: Tit Demian 
cleric IV-nit; vice-președinte: Vasiliu 
Coșbuc cleric IV-nit.; secretar: Teofil Bo- 
coșiil cleric IlI-nit.; bibliotecar: Alesan
dru Szilâgyi cleric Ill-nit.; cassar: Emiliu 
Deac cleric Ill-nit.; controlor: Darin Vlad 
cleric IV-nit.; notar: Iulian Man cleric II 
nit.; archivar; loan Bozga cleric II-nit.

Concert militar în Blașiu. Cetim în 
„Unirea": „Regimentul de infanterie nr. 64 
staționat în Murăș-Oșorheiu, în trecerea 
sa spre casă, venind de la manevre, s’a 
oprit și în orășelul nostru, cu care oca- 
siune, musica regimentului a arangiat 
Luni în 15 Sept, un concert orchestral în 
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favorul fondului pentru masa studenților 
din loc. Programul variat și frumos a 
atras întrega inteligență din loc, așa în
cât a umplut spațidsa sala de gimnastică, 
unde s’a ținut concertul. Esecutarea pro
gramului a satisfăcut tote așteptările și 
cele mai subtile. Disciplină rară, acura- 
teță și desteritate, sunt trei însușiri, pe 
cari le posede capela regim. 64. Cele 
cinci puncte ale programului, compus din 
cele mai grele piese orchestrale, a stors 
admirațiunea publicului, așa încât după 
fie-care punct în urma aplauselor nesfîr- 
șite, a trebuit să mai adaugă câte-o piesă. 
Mai mult a plăcut „Uvertura" din opera 
„Mignon" de Thomas, și Fantasie română 
de I. Mureșianu, asemenea a plăcut și fan
tasia din opera „ Faust" de Gounod, Pre
ludiul și Barcarola din opera „Hoffmanns 
Erzăhlungen", de Offenbach, cât și Uver
tura din opera „Wilhelm Tell" de Ros
sini. Publicul însuflețit ar fi tot ascultat 
frumdsa musică, și nedepărtându-se îndată, 
s’a improvisat un joc, care a durat pănă 
târdiu. In urma amabilității, cu care d-1 
comandant al regimentului, colonelul 
Arendt, a pus la disposițiune capela mi
litară, d-1 profesor Mureșianu într’un toast 
mulțămi d-1 ui comandant, felicitându-1 tot
odată și pentru achisițiunea unei aseme
nea capele militare, care de sigur, că 
ocupă un loc de frunte între capelele 
militare austro-ungare. Primescă d-1 colo
nel Arendt și pe acesta cale mulțămitele 
ndstre pentru momentele frumdse musi- 
cale oferite, cât și pentru fapta, cu cari 
a conlucrat a ne spori fondul, pentru 
masa studenților, — și fie sigur, că con
certul de Luni va rămânea un plăcut su
venir publicului blășian".

Curs pregătitor pentru pedago- 
giu. „Societatea ddmnelor române din 
Bucovina" aduce la cunoscință, că a în
ființat în anul acesta un curs pregătitor 
pentru copilele, cari voesc se se prepare 
pentru examenul de primire în pedagogia. 
Cursul se va ține în localitățile „Soc. 
domnelor române", strada armendscă nr. 
24, Cernăuți. Copilele, cari doresc să fre- 
quenteze acest curs se se anunțe la con- 
ducetdrea cursului.

Demonstrații buro-file. 0 depeșă 
din Anvers (Belgia) anunță, că s’au făcut 
demonstrații în urma meetingului buro-fil 
ținut acolo. Generalii buri Dewett și De- 
larey au fost duși pe umeri la otel de 
cătră popor. — După o depeșă din Berlin 
se pregătesce acolo o primire frumosă 
generalilor buri.

Proces pentru falsificarea actului 
de căsetorie a unui arcliiduce. La Lai
bach, în provincia Carniolia, a început ju
decarea secretă a procesului intentat con
tra lui Max Staundiger, acusat, că a fal
sificat actul pretinsei căsătorii a răposatu
lui archiduce Ernest cu baronesa Wal- 
burg, în scop, ca pretinșii fii ai archidu- 
celui să capete moștenirea marei lui 
averi.

Un tren în flăcări. O telegramă 
transmisă de „Agenția Havas" anunță, că 
un tren de petrol, care mergea spre Sta- 
tele-Unite, s’a aprins în drum. (Din perso
nal n’au scăpat decât 12 dmenl și aceștia 
cu răni grave. Restul de 11 au ars de vii.

0 profetă, care face sensație. Se 
telegrafeză din Neapole, că acolo stâr- 
nesce mare sgomot o femeie din popor, 
anume Vicenza Didio, care dice, că e 
sfântă și face profeții dintre cari unele 
s’au adeverit.

De la comună.
In dilele de 17 și 18 1. c. represen- 

tanța comunală a orașului Brașov a ținut 
adunare generală ordinară. Acestei adu
nări i-a premers o ședință estraordinară 
sub președinta d-lui viceșpan Dr. F. Jeckel, 
care a avut de obiect alegerea unui ve
terinar la abatorul comunal. Dintre 8 
concurență câți și-au înaintat petițiile, au 
fost candidați 4, er din aceștia a fost ales 
.d-1 David Popovici.

După acesta a urmat adunarea ordi
nară a representanței sub președinta d-lui 
senator Oscar Alesius, ca substitut de 
primar.

Obiectul cel mai important al adu
nării a fost cestiunea canalisării orașului.

Referentul A. Schnell, consilier la ma
gistrat, a cetit un raport detailat. Etă pe 
scurt resumatul propunerilor făcute de 
Magistrat:

Representanța comunală să decidă a 
se esecuta hotărîrile de mai înainte rela
tive la canalisarea cetății, începând din 
Scheid, Str. Prundului împreună cu Prun
dul, str. Caterinei și din Brașovechiu, înce
pând cu str. Lungă. Canalisarea celorlalte 
părți: Scheiul, Brașovechiu și Blumăna să 
se lase pentru un alt termin.

Pentru tote realitățile din reionul de 
canalisare este obligătore anexarea apelor 
destinate pentru întrebuințare, er la zidi
rile cele nouă este obligătore și anexarea 
umblătdrelor.

Taxa de întrebuințare va fi de 1% 
a întrebuințării brute a apei de la fiecare 
casă și */2°/o pentru umblători.

Cheltuelile canalisării le vor suporta 
proprietarii de case din reionul de cana
lisare. Aceste cheltueli se vor acoperi din- 
tr’un împrumut amortisabil și anume : chel
tuielile pentru cetate și părțile din Scheid 
și Brașovechid 735.769 corone.

începutul lucrurărilor se va face în 
primăvara anului 1903.

Proiectul magistratului a fost urmat 
de o lungă desbatere.

Dr. K. Lurtz combate proiectul, pe 
motiv că impune prea grele sarcini și că 
o canalisare fără introducerea umblătore- 
lor în rețeaua de canalisare n’are nici un 
efect. Apoi mai spune d-1 Lurtz, că taxele 
ce se întroduc sunt nedrepte, er operatul 
financiar presentat imperfect. Face propu
nere pentru amânare, cu scop de a se 
complecta planurile.

Dr. A. Fabritius sprijinesce pro
iectul.

Dr. Flechtenmacher sprijinesce propu
nerea lui Dr. Lurtz.

Dr. JBaiulescu sprijinesce propunerea 
comitetului permanent, dedre-ce numai de 
la o canalisare care corespunde tuturor 
cerințelor sanitare se pote aștepta o în
dreptare radicală a stărilor ndstre sa
nitare.

După o discuțiune mai îndelungată, 
propunerea se pune la vot și se primesce 
propunerea lui Dr. Lurtz cu amandamen- 
tele lui Dr. Flechtenmacher. Pentru acestă 
propunere s’au dat 31 voturi contra 19.

Din punctele, ce s’au desbătut în șe
dința de a doua di amintim următorele:

Relativ la construirea drumului de 
după ziduri, se răspunde la un ordin al 
ministrului de interne, care cere desbate- 
rea acestei afaceri, că dorința ministrului 
nu se pdte împlini.

Se primesce lista viriliștilor pe anul 
1903.

In comisiunea agricolă se aleg ca 
membri ordinari: G. Schlandt, G. Salmen, 
G. Liehr, 1. Maximilian, I. Gândi și I. Mul
ler, er ca membri suplențî: A. Fink, F. 
Hennig și G. Tontsch.

Romanul unui mare duce rusesc.
„Petit Bleuu din Paris publică urmă

tdrele amănunte interesante despre trage
dia marelui duce rusesc Paul Alexandro
vicI :

Marele duce rusesc Paul Alexandro- 
vici și-a tras în ndptea de 15 Sept, un 
glonț în Jcap în „Hotel d’ Europe" din 
Algir. Deja la începutul anului prințul 
vădii în Petersburg io tînăra și frumosă 
femeie cu ocasia unei reviste militare. 
Ochii negrii și minunați ai femeii au fă
cut o adâncă impresie asupra lui. Îndată 
după revistă adjutantul său a sciricit după 
numele și adresa femeii și deja a doua di 
AlexandrovicI se plimba pe dinaintea casei 
inginerului Listerkorst.

Tinăra femeie era adecă nevasta aces
tui inginer. Sdrtea însă nu i-a surîs prin
țului. Zadarnic se plimbă el dile întregi 
pe dinaintea casei inginerului, căci tînăra 

femeie nu se arăta. Amoresatul a adresat 
frumosei femei o scrisore. Ddmna Lister
korst n’a cutezat se trădeze bărbatului său 
pe marele duce. Amorul acestuia îi lin- 
gușia vanitatea și a doua (ji și-au dat o 
întâlnire.

Pe la începutul lui Septemvrie ne
vasta inginerului dispăru din capitala ru- 
sescă și tot atunci dispărh și urma prințului 
AlexandrovicI. Inginerul anunță la poliție 
dispariția nevestei sale, dăr poliția — 
din considerații ușor de priceput — n’a 
comunicat bărbatului, că femeia lui a dis
părut cu AlexandrovicI.

La 13 Sept, cei doi araoresațî sosiră 
pe un yact în Anglia, unde au descins 
ambii la hotelul „d’ Europe". Tinăra femeie 
s’a înscris în lista ospeților sub numele 
de Legosnieux și ocupa o odae separată. 
In ndptea de 15 Sept.JAlexandrovici întră 
în odaia tinerei femei, de unde peste câ
teva-minute se audi o detunătură. Perso
nalul, de serviciu al hotelului grăbi în odae, 
în al cărei prag sta o femeie frângându-și 
mânile și strigând după ajutor. Marele duce 
sta întins, nemișcat, jos er lângă el un 
revolver fumegând încă, cu care se împușcă 
în tîmplă. Rana sângera tare și un medic 
chemat în grabă i-o legă. Consulul rusesc 
din Algir a fost avisat îndată asupra 
cașului și s’au luat măsuri, ca marele duce 
să fie transportat la spital. S’au luat tote 
precauțiunile, ca cașul acesta să nu fie 
divulgat.

Marele duce s’a împușcat din causă, 
că tînăra femeie îi declarase, că nu va 
mai rămâne cu el, ci vră se se reîntdrcă 
la Petersburg. Glonțul n’a străbătut osul 
tîmplei și rana nu e așa de primejdiosă 
cum se credea la început. Medicii cred, 
că marele duce se va restabili în câte-va 
săptămâni.

Dâre de semâ și mulțumită, publică.
Ciachi-Gârbău, August 1902.

Cu ocasiunea petrecerei din 27 Iulie 
a. c. aranjată în favorul bisericei gr. cat. 
din Ciachi Gârbău au întrat 339 cor. 80 fi), 
din cari subtragându-se cheltuelile de 134 
cor. 96 fii. resulta un venit curat de 204 cor. 
84 fii.

Oferte benevole și contribuirî au în
trat dela următorii marinimoși domni: Dr. 
Simeon Tăma.ș adv. (Hida) 10 cor. loan 
Popu Florentin prof. pens. (Poptelec) 
2 cor. Szarka Jozsef măsariu (P. Cseh> 2 
cor. Turcsa Tivadar (Cs. Gorbo) 4 cor. 
Pachomiu Pop preot (Lozna-rnare) 4 cor. 
Vasiliu Pop protop. (Cristotel) 2 cor. 
Aurel Mezei not. cerc. (Surduc) 2 cor. Va
siliu Sastraș preot (Gernucu) 3 cor. Dr. 
Gajzairo Ernd pretore (Cs. Gorbo) 1 cor. 
Victor Varga preot (Poptelec) 1 cor. Ale- 
siu H. Coste preot (Tiha) 1 cor. Mihaiu 
Pop preot (Babutin) 1 cor. Iuliu Mihali: 
propr. (Hușmezeu) 2 cor. loan Pop not. 
cerc. (Zalha) 2 cor. Gregoriu Rusii docente 
(Cs. Gorbo) 20 fii. Aurel Fodor preot (P. 
Cseh) 2 cor. David Deac preot (Piglișu) 
2 cor. Alexandru Pop diurnist (Cs. Gorbo) 
1 cor. Iulian Anceanu preot (Surduc) 1 
cor. Familia Rezei protop. (Supur) 1 cor. 
Teodor Nechita esec. (Zelau) 1 cor. Paul 
Roșea protop. (S. Petru) 4 cor. Ioan Pop 
preot (Miluan) 3 cor. Kâdelburger Geza 
veterinar (Cs. Gorbo) 1 cor. Anania Hor- 
vat :cantor (Solomon) 1 cor. Teofil Olteanu 
preot (Todora) 1 cor. Vasiliu Olteanu preot 
(Va'lasut) 1 cor. Szarvat.y lozsef proto- 
pretore (Cs. Gorbo) 2 cor. Demetriu Dra- 
goș preot (Bainț) 6 cor. Dr. Ladislau 
Gyurko adv. (Jibău) 5 cor. Nicolau Stefan 
preot (Bercea) 2 Cor. Demetriu Mureșan 
preot (Chechiș) 1 cor. Ioan Piip preot 
(Balanu) 1 cor. Dr. Pataki Albert medic 
(Cornucu) 8 cor. Aurel Domșia doc. (P. 
Cseh) 20 fii. Andreiu Filip not., cerc. (Bea
ded) 2 cor, Andreiu Pop diurnist (Cs. 
Gorbd) 40 fii. Piskolti Zoltăn farmacist. (Cs. 
Gorbo) 2 cor. Fiizes Todor propr. (Cs. Gor- 
bo) 2 cor.

Primescă marinimoși! contribuitori și 
pe acestă cale mulțămitele ndstre cele 
mai sincere.

A..... a.

NECROLOG. Ni-se scrie din Bârlad, 
că în diua de 28 August (10 Septemvrie) 
a. c. a repausat acolo în mod subit Ale- 
sandru Pop, profesor de limba română la 
liceul „Codreanu" din acel oraș. Alesandru 
Pop era fiu*, de grănițer, și s’a născut în 
Sângeorgiul-român. După-ce și-a făcut 
studiile secundare în Năsăud și Blașiu, a 

trecut în România, unde a funcționat scurt 
timp ca telegrafist la căile ferate, er pe urmă 
a fost primit ca intern în șcdla normală 
superidră, urmând la universitate cursuri 
de istorie și filologie. După terminarea 
studiilor universitare a fost numit biblio
tecar la Academia Română, apoi funcționar 
în ministerul cultelor și instrucțiunei pu
blice, pe urmă profesor la liceul St. Sava, 
la gimnasiul din Tulcea, dr de la 1894 era 
profesor la liceul din Bârlad, unde a în
cetat din viăță, lăsând o văduvă neconso- 
labilă și patru fetițe în etatea cea mai 
fragedă. Despre mdrtea și înmormântarea 
lui Alesandru (Pop cetim în .Vocea Tu- 
tovei" următdrele:

Mercur! dimineța 28 August a în
cetat din vieță, profesorul de la liceul 
Codrenu din localitate, Alesandru Pop. 
Mdrtea subită a acestui apostol al luminei 
dusă ca fulgerul în tot orașul, a atins pu
ternic inimile prietinilor, cunoscuților și 
cu deosebire ale colegilor săi. înmormân
tarea rămășițelor pământesc! a regreta
tului defunct, a avut loc în diua de 29 
August. Cortegiul funebru a pornit de la 
locuința defunctului str. Epureanu parcu- 
rând mai multe strădi. In drumul spre 
lăcașul de veci, în fața Liceului Codrănu 
unde a funcționat atâta vreme ca pro
fesor, colegul său V. Simionov a ținut un 
discurs bine simțit de toți cei ce însoțiau 
carul funebru. A vorbit apoi tot în fața 
liceului elevul Iancu din clasa VIII-a. La 
mormânt unul dintre cei mai merituoși 
elevi ai lui, tot din clasa VIII, Alesandru 
Dorin a vorbit asemenea în jalea de ne- 
descris a asistenților ce priveau pentru 
ultima oră corpul aceluia, ce se bucura 
de iubirea tuturor celor ce l’au cunoscut, 
ca om și ca profesor. Regretând și noi 
mdrtea lui Alexandru Pop, transmitem 
condolențele ndstre familiei îndurerate, 
(licend: Fie-i țărîna ușoră!

Sofia, 23 Septemvrie. Din sor
ginte streină se vestesce, că Austria, 
Germania, Italia și Anglia au trimis 
o notă comună guvernului bulgar, 
cerend ca să schimbe programul ser
bărilor de la Șipca. Marele duce Ni- 
colae Nicolaevici nu va participa la 
serbare. Ceilalți ospeți ruși vor merge 
direct de la Burgas la Șipca. După 
ce vor asista la serviciul- divin, se 
vor reîntdree îndată, fără se se o- 
prescă nicăiri. Nu se vor mai invita 
notabili și representanțl ai comune
lor, al căror număr se fixase la 2000. 
Nici manevre nu se vor face în fața 
ospeților ruși. Totă serbarea va țină 
numai o cji. Pressa bulgară insultă 
tripla alianță dicend, că ea caută se 
suprime slavismul în Balcani.

Diverse.
Jurământul chinez. O scenă ori

ginală s’a observat dilele trecute la un 
tribunal englez. Aici erau prezenți vre-o 
patru deci de matrozi chinezi, dintre cari 
unul fîi citat ca martor și pentru-ca el 
se pdtă depune jurământul după maniera 
sa ortodoxă, i-s’a dat o farfurie, pe care 
el avea să o spargă pe banca martorilor. 
Judecătorul 'rosti după aceea următdrele 
cuvinte: „Ai se spui adevărul, întregul 
adevăr, și decă nu vei spune adevărul, 
atunci sufletul tău să se sdrobescă ca și 
acestă farfurie!"

Sosiți iu Brașov.
Pe (jiua d0 Septemvrie 1902.
H. Europa: Berger, Carrer, Viena; Lang. 

Cohalm; Meszâros, Arad; Fried, Cs. Szereda; 
Szentkirâlvi, Clușid ; lanopol, Roșiorii de vede; 
Henzel, BucurescI; Rontzkv, Câmpina; Grădiș- 
teanu. Câmpulung; Vandor, Schâffer. Mellitzer, 
Bekes. Reich, Poros, Reiner, Gozleth. Kellner, 
Budapesta.

H. BucurescI: Muus, BucurescI; Pisca, 
Bușteni, Kopralik. Viena ; Goldsteiu, Kovâcs, Pest.; 
llosvay. Făgăraș; Sandor, ClușiU ; Halâsz, Baig, 
Kecskemety, Ipolysâg ; Beer, A.-Julia; Pavhk 
Lukaszki, Brașov; Heller. M.-Fiizes ; Stern, Ber- 
niann, Pesta; Mânai, Viena; Aubin Kirâlyhalma.

Proprietar: Dr. Aurel Dlweșiawu. 
Redactor responsabil: Traian H. Dr%>
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9ela „Tipografia A. taeșiairatt
«8in

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

pw lângă portul postai arătat, încă 26 bani pentru 
Șecomandație.)

Scrieri scoBare.
Recompensele și pedepsele în școla 

poporală, studiu pedagogic de d. Dariu, cu 
un adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
băni, să pote procura del'a Tipografia A. 
Mureșianu, precum și delU. autor și n di 
librarii.

Cântul în șcâla poporală de Info 
Ao/i, învățător în Năsăud. 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 
școlâstici, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de ftasihu 
Rtfat, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica limbei române, pen
tru șodlele inferidre, prelucrată după siste. 
mul fonetismului modern, de loan Papiu- 
Parteă f. Etimologia. Edtiiânea 11. Prețul 
50 bani.

„învățătură creștinescă“ seu Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cat 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gh-rlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8", e legată solid 
și costă cor. 1.60 (cu posta cor. 1.80).

^Ca.rte de cântece pentru tinerimea 
școlară adunate și aranjate de j.oan Z)ariti“. 
A apărut numai acum și conține: hore, mar
curi școlastice și eroice, elegii, imnuri, 
șântece 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.)

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

Îndreptar teoretic și practic pentru 
ămentul intuitiv în folosul elevilor pre- 

arandiall; a învățători lor și a altor dmenl 
?e șcdiă de V. Gr. I'<>ryova’n prof, de peda
gogie. Elițiunea III. l'retul 2 cor. 40 bani 
gfi- 10 b. p.)

Scriptologia, seu modul de a învăța 
cetitul scriind. Indreptariu pentru învăță
tori la tractarea Abecedarului de Basiliu 
Petri prof.1 preparandial pens. Prețul cor. 2. 
(-[- 10 b. p.)

Curs practic de limba maghiară pentru 
șco'ele popor, rom. întocmit pe basa nou
lui plan miri’sterial de învăț, de loan Dariu 
cu concursul mai multor bărb-țl de școlă. 
Partea T. pentru anul I-fo și al II-lea de 
scfilă. Prețul 32 bani (-]- 10 b. p.)

Aritmetică peiufu șeclele poi-orale de 
F. E. Lu:rZ. Tradus» de un învățător după 
a 9 ediție germană. Anul I și II. de șcmă. 
Numeni 110, —-J0-20 și 20—-100. Prețul 
40 b. plus 5 b. porto.

„Pmieri tradițiuni. legende
și schițe istorice, de loan Pop-Reteganul. 
Cea mai completă scriere despre erou. 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiuni și istorisiri din tote părțile, 'pe 
unde a umblat Piutea. Prețul 40 bani plus 
6 bani porto.

„Românul în sat și la âste*. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Retrgamd, cunoscutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera- 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

„David AlmășiaMuP, sohițe bio
grafice de Ioan Popea. Broșura acesta, pre
sents și multe momente de însemnătate 
istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

Lupta, pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traducere de Teodor V. Pâoă- 
țian. Prețul 2 cor. (-|- 10 b. porto);

„Ier anul român și ungur din 
Ardeal11, studiu psihologic poporal de I. 
Paui. Prrțul 1 cor. (-|- 5 b. porto).

„Refleociuni fugitive'1 la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Lăszlo întitulat „Az 
olăh nyelv es nemzet megalakulâsa', sdrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani, (-j- 56 p.)

Mănăstirea 4*u.tna în Bucovna de 
Iraclie Por Aml> eseu. Prețul 20 b. (-j- 3 b. 
porto.)

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

Renta ung. de aur 4(,/0 ...................  120 30
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 98.15
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/0 . —(—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2%. — • —
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. —.— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.95
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98; —
Impr. ung. cu premii.................... 206.80
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 —
Renta de argint austr........................101.10
Renta de hârtie austr..........................100.95
Renta de aur austr.............................121.25
LosurI din 1860.................................... 151.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 729.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 687.50
NapoleondorI..................................19.05’/2
Mărci imperiale germane . . . 117.07’/2
London vista................................... 239.60
Paris vista.......................................95 10
Rente austr. 4"/,, de corone . . 10130
Note italiene.................................. 94 75

Cursul pieței Brașov.
Din 21 Septemvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. M 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. 19.04 n 19.07
Galbeni Jî 11.20 7) 10.30
Ruble Rusesc! n 2.54 —.—
Mărci germane n 117.25 r —.—
Lire turcescl V 21.40 21.5 i
Scris foue. Albi na 5"/o 101.- 102 -

szek (a fogarasi kir. jârâsbirosâg) teruletân levo a Grid kOzseg hatâ- 
răn fekvd, 6s 1) a gridi 419 sz tljkvben A f

55 hrsz. egesz ÎDgtlnra 160 kor. 3415/2 hrsz. egesz ingtlnra 16kor. 
548 „ 4 „ 7020/2 „ „ 22 „

3089 „ „ 10 „ 98152/b „ „ „ 69 „
2) A gridi 362 sz. tlkjkonyvben A f 4866/7 hrsz. egesz ingatlanra 

249 kor., a 4866/8 hrsz. egesz ingatlanra 245 kor., a 4866/9 hrsz. egesz 
ingatlanra 71 koroDâban ezennel megăllapitott kikiâltâsi ârban elren- 
delte, es hogy a fennebb megjelolt ingatlan az 1902 evi Oktober ho 10-ik 
napjăn delelott 9 orakor Grid kdzabgben megtartando nyiivânos ârvcră- 
sen a megăllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szăndekozdk tartoznak az ingatlanok becsărânak 10%-ât 
kdszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyaînmal 
szâmitott es az 1881 november 1-bu 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigymi- 
niszteri rendelet 8. §-âban, kijelblt bvadăkkâpea ertâkpapirban a kikiil- 
dbtt kozehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-a ertelmebea a 
bânatpenznek a birbsâgnăl elâleges elhelyezeserdl kiâllitott szibălyszerii 
elismervenyt ătszolgăltatni.

Fogar as, 1902 6vi mâjus ho 22-ik napjân.
A kir. jărăsbîrosăg, mint tiknyvi hatosâg.

Tombs
672.1 — 1 kir. albirâ.

I

X
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W A V I S! -B8
Subscrisul aduce la ciinoscința On. public, că a înființat 

Ram sîabHlâment de

Văpsitorie și spălătorie eliemtoă
în Brașovul-vecliiu, Strada lungă Nr. 134.

Ori și ce Garderobă (vestminte) de bărbați și dame 
din mătase, catifea, lânuri, uniforme militare, stofe de 
mobilă, panglici, dantele, perdele, umbrele etc. se curăță 
în 12 6re așa de perfect, că devin ca nouă.

Specialități; din stofe «Ie aH&flg;arm curată cu 
desevîrșire glanțnl, ce se ivesce.

Văpsîtorîe de blănuri, pene de Struț și mănuși glace de pele.
La cas de necesitate, m§ rog a face încercare cu stabili

mentul meu.
Comande d’atară se esecută prompt și ieftin.----------

Josef Schmitz, 
văpsitorie și spălătorie chemică 

stn*. Iambii m*. iîJ4.

X

>4

}

Scrieri istorice.
Memorii din 1848—4=9 de Vas. 

Moldova», fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta c--r. 1.10)

„Colonel David baron Urs de 
Maryina la Solfermo și. LisSa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Frânase Rieger 
in reuniunile militare dela Brașov și 
SiViiiu. Broșura conține și două portrete 
bine reușita ale baronului Urs, unul din 
anii de mai înainte, câni încă era major, 
er altul din timpul mai recent; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum și ilustrații!- 
ne; mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. (plus 6 b. porto.)

Viața și operile lui Andreiu Mu 
reșianu, studiu istoric-lit-rar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașih- 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa
rând al din Blașiu.

„Pentru memoria lui Avram 
lancW. rpt-lid dat catră ministerul de in
terne D. P-rcz-l prin d 1 Dr. Amos laâncu 
u pansa- fondului p-ntru monumentul lui 
latinii. Prețul ,este 1 coronă. In România 
2 lei plus 5 bani porto.

7- —- Anunț. =
In comuna Rehau, aprbpe de 

Șebeșul-săsesc. cu 2- 00 locuitori, cu
rat românescă, se afiă «le ven
erare sub condițiunl favorabile 

doue curți separate 
■vis-â-vzîs,

cn 4 odăi de locuință, cu line, că
mară, două pivniți mari, grajduri, 
șura și alte edificii economice, tote 
solid clădite și în stare bună,, cu 
grădină de pomi și de legumi și 
o jumătate jtiger vie la curte, sub 
Nr. 412, situate în centrul comunei 
și forte potrivite pentru deschiderea 
unei prăvălii, de care nu se prea 
află în acestă comună niim-i nisce 
trafice; tote se pot ocupa din l-a 
Noeaivrie a. C., er informațiunile ne
cesare le dă proprietarul de acolo

loan Oneeseu.
C£3£3EX3E33a£3EX3CE3Oa®

Sz. 8200—1962.
tlkv.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarăsi kir. jărâsbirosâg, mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teazi, 

hogv a „Furnica“ takar-pânztir răszvcnytârsasâg vegrehajtatouak Pupa 
P-tiu ăs Modorcea G. Adâm văgrehaj'tâst szenvedd elieni 320 koruna 
tokekoveteles es jârulâkai irânti vbgrehajtâai tigyăben a brasaoi kir. torv.-

0 G R 4 /y

Hrafmv, TergwB Inaatai î^r. 3®

Cț Acest stabiliment este proveijut cu mai
bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 

© ^lul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put& esecuta orî-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR. ARGINT $1 COLORI.

CÂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITEHATI'HÂ ȘI DIDACTICE

m PERIODICE; 
BILETE J»iî VISIT!

DIFERITE FORMATE.

FROGRAME_ELEGANTE.BILETE DE LOflODNĂ ȘI DE MBĂ
DUl‘Â DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

.-ijvrMȚÎf n»â.

O

5^ REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

în lela măznmea-

TAWS cmiWWLI,
INDUSTRIALE, de LI OTELURI 

și RESTAURANTE. 

prețijrI-cureȘe și diverse 
BILETE DE MORMENTÂRI. 
se primesc în biuroul
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♦
♦
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Comandele eventuale
tipografiei, Brașov Târgui Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

Tipografia A. Mureșianu Brașov.
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