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Scenene schimbată.
Când am adus soirea despre ho- 

tărîrea luată de congregația comita
tului Timiș ca răspuns la adresa co
mitatului Pojun, care cere modifica
rea legei naționalităților, am amintit, 
că dintre Românii present! la acea 
congregație, membrul camerei mag
naților d-1 Dr. Iosif Gall a vorbit 
cel dintâiG contra modificărei acestei 
legi.

Cunoscem ac|I cuprinsul vorbirei 
d-lui Gali. „Legea naționalităților de 
la 1868“ — dised-sa — „este o lege 
organică, ce s’a creat cu ocasiunea 
întregirei, în privința libertății publice, 
a constituțiunei restabilite. Legea 
acesta nu e de afiî pe mâne, ci e 
parte întregitore a constituției pa
triei, prin urmare trebue respectată 
și esecutată. Decă se comit abu- 
surl (?), ele sunt a-se pedepsi pe 
calea legală,, der nu îndreptățesc pe 
nimeni a pretinde delăturarea ori 
modificarea legei...“

Nu seim de ce abusuri vorbesce 
aici d-1 Gali, seim însă, că de legea 
dela 1868 de fapt au abusat și 
abuseză numai aceia, cari nu o res- 
pecteză și nu-o esecută. încât pri- 
vesce naționalitățile, pentru cari le
gea a fost adusă, nici că pot veni 
în posiție de a abusa de ea, fiind-că 
ea este în realitate scosă cu totul 
din întrebuințare, ori, mai bine c|is, 
nici că a fost aplicată vre odată în 
întregimea ei.

Dâr nu de lucrurile acestea prea 
bine cunoscute voim se vorbim afli.

Decă am citat pasagiul de mai 
sus din vorbirea d-lui Gali, am fă- 
cut’o numai spre a arăta, cât de 
mult s’a schimbat sceneria, sub oblă
duirea liberală maghiară în decursul 
celor opt-spre-c|ece ani din urmă, 
de când d-1 Dr. Iosif Gall înălțase 
stâgul așa cți36* partide a „Viito
rului “.

In vorbirea sa dela Timișbra 
d-1 Dr. Gall a făcut amintire și de 
debutul dela 1884 al viitoriștilor. 
„Programul patriotic al acestora, 
cjise d-sa, a fost primit cu bucurie 
de întrega opiniune publică ma
ghiară, er în programul acesta, pe 
lângă alipirea de partidul liberal, a 
fost înscrisă și esecutarea legei de 
naționalitate “...

O mica corectură se ne fie per
mis a face cu privire la afirmarea, 
că programul „viitorist" dela 1884 a 
fost primit cu bucurie de întrega 
opiniune publică maghiară.

Adevărat, că foile [șoviniste — 
căci încă de pe atunci erau tbte 
de-o pănură, numai că unele purtau 
un limbagiu mai precaut — se pre
făceau, că se bucură, că se află Ro
mâni „cu cari se mai pbte sta de 
vorbă". încolo nu ne aducem aminte 
ca vr’un politician de semă seu vr’o 
foie maghiară se se fi însuflețit de 
programul d-lui Gali și soți.

6re nu fbia guvernului și or
ganul special al ministrului-preșe- 
dinte de atunci Goloman Tisza, 
„Pester Lloyd", a fost, care imediat 
după publicarea programului „vii
torist", a declarat, că, deși îl pote 
primi cu bunăvoință, totuși nu pote 
se nu spună, că, „chiar formularea 
unui program aparte național nu va fi 
primită cu mulțumire deosebită? 
...„Și cele mai moderate programe 
naționale", adause „P. Lloyd", „cu
prind în sine un separatism ore-care, 
ale cărui scopuri nu se acoper tot- 
deuna de scopurile nealienabile ale 
unităfii naționale"...

Nu acest cjiar a c|is, că progra
mul „viitorist", „deși în esență bi
nișor moderat", are un punct, în 
care se vorbesce de esecutarea le
gei de naționalitate și că acesta nu 
este destul de lămurit, căci nu e 
de înțeles, când și unde statul și ese- 
cutiva maghiară ar fi înpiedecat ese

cutarea acelei legi după spiritul și 
litera ei? In fine nu acest <jiar a 
dat achiul tuturor celor-lalte cjicend, 
că, dăpă anumite puncte ale progra
mului d-lui Gali și soți mai pot fi 
discutate, unul nu e de loc discutabil 
și acesta este punctul, în care se 
cere ca censul electoral din Un
garia se se estindă și asupra Tran
silvaniei ?

D6r d-1 Gall, care a perseverat 
cu răbdare supra-omenbscă în par
tidul liberal, cu tote cele ce s’au 
petrecut în cursul anilor, a fost mare 
optimist atunci și este și astăzi, 
când în discursul seu de aperare a 
legei de la 1868 se provbcă la nisce 
cuvinte rostite de ministru-președinte 
Szell în dietă, cu cari acesta nu s’a 
angajat întru nimic, și cari pot fi 
luate și tălmăcite în diferite înțele
suri.

Cu atât mai greu trebue se-i 
vină d-lui Gali, că după 18 ani se 
vede constrîns a apăra, fată chiar 
cu pretorianii primului ministru o 
lege organică, pe care, răzimându-se 
atunci în mod esclusiv, credea, că 
va fi îmbrățișat cu bucurie de opi- 
niunea publică maghiară.

Nu de mult a trebuit se espe- 
rieze, cum chiar organele partidului, 
căruia aparține, îl declarau de daco
român. Și acum ajunse a se vede es- 
pus aceleiași învinuiri, fiind-că apără 
o lege fundamentală.

O quae mutatio rerum!
Judecând însă după cuprinsul 

discursului d-lui Gali, ținut în con
gregația din Timișora, ne temem, că 
minunatul optimism al d-sale îl 
va seduce a crede, că încă de aici 
încolo pote fi scăpare pentru Ro
mâni, decă se vor alipi de partidul 
liberal dela putere.

De n’ar fi mult mai mare rătă
cirea de apoi!

Esposiția din Sibiiu.

Sibiiu, 20 Oct. 1902.
Inima mi-se înveselesce putând să vă 

scriu ceva despre lucrurile frumose, ce se 
petrec între zidurile vechei cetăți a Si- 
biiului.

Eri în 19 Octomvrie n. s’a deschis 
aici esposiția industrială arangiată de 
Reuniunea agricolă română din comitatul 
Sibiiului și de Reuniunea sodalilor români 
de aici. O adevărată sărbătdre acesta. 
Munca Româncei și a meseriașului nostru 
român serbăză și încunună resultatele ei.

Solemnitatea deschiderei esposiției 
s’a făcut Duminecă la drele 11 în „Ge- 
sellschafthaus", unde era adunat un pu
blic fdrte număros. Dintre persdnele dis
tinse am remarcat pe I. P. S. Sa metro- 
politul loan Mețianu, pe comandantul de 
corp Probst, și alțî onoratori.

D-1 D. Gomșa, presidentul comitetului 
esposiției, rostesce discursul de deschidere, 
în care spune, că prilegiu nemijlocit la 
acesta esposiție a dat voinica „Reuniune 
a sodalilor români" din Sibiu, care în 
frunte cu vrednicul ei president aranjeză 
acum după (jece ani o a doua esposiție.

Arată că de astă-dată au pus 
umăr la umăr, economi și meseriași, 
ca să arangeze o esposiție comună, 
întrunind astfel într’un singur mănun- 
chiu rodurile muncii și priceperii, ale 
hărniciei și iscusinței românesc!. Prin es
posiția acesta se contribue la strîngerea 
rândurilor uneori reslețe, la înaintarea 
industriei românesc!, la lucrarea comună 
economică și la încrederea în destoinicia 
nâmului nostru.

După acesta Introducere d-1 Comșa 
continuă vorbirea sa dicând:

Asemenea surorilor ei din trecut, es
posiția de față va servi între altele ca 
dovadă, că portul țărănesc original vred
nic este de a fi menținut cu sfințenie, 
una fiind-că se distinge prin gust, concep
ție artistică și colori bine potrivite, alta 
fiind-că, lucru hotărît, de-odată cu portul 
se schimbă și caracterul poporului.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."
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Din Bucuresci.

— 7 Octomvrie a. c. 
Tomna.

Oad frunzele și ca nisce frunze tom
natice încep să s’anine grijile de sufletul 
omului. Lumea pare mai seriosă. Pe stradă 
toți par grăbiți și mai puțin prietenoși ca 
altă-dată. Toți par preocupați de gândul: 
s’apropie ierna!

Dimineța strădile presintă tablourile 
cele mai variate. Se vede dintr’o aruncă
tură de ochi, că s’a început er vieța, ade
vărata vieță a Bucurescilor. Si faptul e 
și mai isbitor pentru cei ce și-au petre
cut cele două luni de vacanță pe unde-va 
pe Ia țeră.

Bătrâni gârboviți la birou, gânditori 
pășesc spre vre-un ininisteriu. Profesori cu 
capul lăsat puțin pe piept își mestecă 
hrana pe care trebue să li-o dea elevilor 
și o mestecă cu mare grije, ca viitorii ce
tățeni să nu asude prea mult mistuindu-o. 
Fetițele dela externate își fac loc ca nisce 
șopârle printre trecători. Domnișorele de 
pe la ateliere, casierițele de pe la prăvălii 
mai mari schimbă zîmbete cu vechile cu- ' 

noscințe, pe cari nu le-au mai vădut de 
două luni. Băeți de liceu cu chipiul trân
tit pe cefă pășesc mândri, sloboc nd nori 
de fum din țigara făcută încă de cu seră 
din cutia uitată pe masă de tată-său. Stu
denții așteptă cu nerăbdare deschiderea 
facultăților chinuiți de dorul de-a revedâ 
vre-o studentă cochetă. Și așa... sgomot 
de trăsuri, uruit de tramvae, bătăi de clo
pot, strigătele vîndătorilor de gazete și 
ale precupeților olteni, șdpte aruncate în 
trecăt, tote se amestecă pe strădi, așa de 
firesc, încât mai nu se bagă de semă.

Teatru.

E o săptămână și mai bine de când 
s’a deschis stagiunea teatrală. „Vlaicu- 
vodă", drama mult aclamată anul trecut, 
a strălucit âră la lumina rampei. Lume 
puțină, și la celelalte representații ce i-au 
urmat și mai puțină. Pare că ar fi un com
plot al publicului Iii contra artiștilor. Său 
pote stropii de pldie, soli posomoriți ai 
ernei, li-’ar fi infiltrat omenilor acestă re- 
celă față de arta dramatică?

Studenții italieni

Au plecat. Vor fi dus frumose amin
tiri din țerișora nostră, în care la fie-care 

pas dai de câte ceva, ce-ți amintesce vre
muri de vitejie străbună. O movilă, loc 
de nesfîrșită veghe, un șanț de apărare, 
câte-va pietri mucede eșite din pământ, 
rămășițe din vre-o cetate gloridsă, biserici 
aduse de streșini, tflte le-au vorbit tineri
lor Italieni de vremuri furtundse, de vi
fore riesfîrșite, de mărire românescă. Nu 
e' colțișor în țera asta, care să nu fie udat 
de sânge, în care să nu zacă ose de voi
nici, amestecate cu lacrimile celor ce au 
rămas se-i jelescă. Acolo e o lume întregă 
peste care S’a troenit praful vremurilor și 
decă a-i pune urechia la pământ, ți-s’ar 
părea c’o audi cum se sbuciumă, că și 
acum se mai aude zăngănit de lănci, tro
pot de cai și vîjeit de buzdugane. Tdte 
acestea frații italieni le-au audit, au tre
buit să le audă și le vor povesti cu fală 
și cu mândrie bătrânei Rome.

Literatură.

Au apărut în biblioteca scriitorilor 
români editată de tipografia Minerva „Opere 
complecte" de 16n Grângă, un volum de 
400 de pagini, cuprindând tot ce a scris 
dibaciul povestitor moldoven și se vinde 
cu prețul de 1 leu și 50 b.

A mai apărut apoi în aceeași tipo

grafie volumul: „Un colț de viâță", care 
cuprinde versuri și două poeme dramatice 
dintre cari „Sărutarea" a avut un frumos 
succes pe scena Teatrului Național. Au
torul e un tinăr scriitor de versuri, d-1 
Petroviciii.

Atât.

Reviste.

De unde până acum în fiecare tomnă 
eșiau revistele ca ciupercile după pldie, 
în anul acesta e secetă completă. S’ar 
părea, că s’au mai cumințit tinerii noștri 
scriitori, cari nu lăsau să scape o t<5mnă 
fără să șcdtă câte o revistă și în fie care 
tdrană alta; sdrtea revistelor aședate pe 
base șubrede, cari nu țin decât 2—3 luni.

„Sămănătorul", mult gustata revistă 
de sub direcția d-lor Coșbuc și Vlahuță, 
a început să reapară după două luni de 
vacanță. La prima vedere te farmecă.' Pe 
copertă e o admirabilă schiță de Grigorescu, 
o Româncă cu furca’n brîu, care cum stă 
și tdree par’că-ți povestesce conținutul 
celor câteva foi. Iți vorbesce românesce 
revista acâsta și n’ar trebui să lipsâscă din 
casa nici unui Român adevărat.
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Drept aceea prigonit fără milă âr 
trebui obiceiul, durere răspândit, de a îm
pestrița mândra și trainica îmbrăcăminte 
originală cu pene străine, cu găteli și câr- 
pituri adese-ori prdste și chiar cu sdrențe 
netrebnice. Marele concert, representația 
teatrală și cele-lalte serbări, datorite sunt 
și ele esposiției.

Privirile nostre însă ațintite au fost, 
din capul locului, și asupra viitorului mai 
îndepărtat, și ast-fel hotărîre am luat de 
a făptui ceea-ce alții, ddră mai chemați, 
încă n'au apucat să făptuescă.

Intre altele am comandat și peste 
câte-va dile avem speranță de a vă pre- 
senta, în plină lucrare, un răsboifi de me
tal, forte spornic, îndemânatic și făcut 
anume pentru țărance. Acest răsboiii va 
costa, cu vamă și transport cu tot, peste 
500 corone. Este proprietatea reuniunei 
nostre agricole, care va aduce, în folosul 
țărancelor, alte câte-va răsbdie la fel, decă 
esemplarul dintâiu se va arăta ca împli
nind condițiile așteptate.

Același comitet va pune în serviciul 
urmașilor lamura atâtor minunății feme
iesc!. Un modest început s’a făcut prin 
îmbrăcarea duzinei de păpuși aci esțrnse 
în frumosul port neaoș românesc. Conti- 
nua-vom, așa ne-am propus, cu stăruință 
și pănă-ce vom fi isbutit se avem atâtea 
păpuși îmbrăcate țărănescî, câte portbri 
mai de sămă sunt.

Este costisitore acâstă întreprindere1 
și mai anevoidsă de cum s’ar crede. Ră
mâne deci să apelăm și cu acestă sărbă- j 
torescă ocasie la sprijinul atâtor Românce 
măestre, zeldse și cu dare de mână.

O altă colecție este, din care vă pre- 
sentăm aci tin album groscior, cuprin- 
dând probe de cusături, se înțelege, ori- , 
ginale și alese cu îngrijire. Alăturea o să. 
vedeți 4 țărance luând copii fidele de pe 
cusăturile espuse. Dânsele vor lucra, aici 
și apoi acasă, 2—3 săptămâni, pănă-ce 
vor fi decopiat aprope tote cusăturile mai 
alese. «

Exponentele pe cari le privesce sunt 
deci rugate să rămână în așteptare pănă 
după luarea copielor. In scopul de a în
avuți colecția și cu țesă’turi-model, am 
luat în ajutor 2 țărance, cari să producă 
aci la răsboiii și apoi la densele acasă, 
probe de țesături.

Pote că vom angaja, acum seu în 
viitor, un cojocar dibaciu, care se făptu- 
iescă în piele câte-va probe de ‘cusături 
românescl alese.

Din probele de cusături, ’chindiseli și 
țesături, copiate de pe lucrurile aci es
puse cum și din cari s’ar fi strîns de aiu
rea, se va întocmi mai târdiu un al doi- ■ 
le“a album, pote și un al treilea.

Pornit odată în calea faptelor de in
teres cbmun, comitetul reuniunii agricole 
a făcut un pas înainte și a mers pănă a 
se avânta la o întreprindere menită a do
bândi în viitor o mare și bide meritată 
importanță. Vorbă este de întemeiarea 
unui album Artistic, care va cuprinde în 
mărime naturală și resp. redusă, numă
rase desemnUri tipărite, representând cu
sături, țăsături și chindiseli românesc!, cu
lese din patria liostră întregă. Cartonul 
de lângă albumul aci espus indică, că ti
păriturile vor fi esecutate în colori și în 
tocmai la fel cu originalul.

Drept material vor servi, pentru 
lungă vreme, probele de cusături și mai 
târcjiu ceea-ce voin pute strînp-e de aiu-- 
rea. Pentru de a copia, în mărime redusă 
câte-va covofe și alte țesături mari, am 
augajat un pictor-fotograf, care a îiiceput 
deja să lucreze.

încheie aducând mulțumite I. P. S. 
Sale Metropolitului, comandantului de 
corp, comitelui suprem și vice-comitelui, 
primarului și celorlalți onorațiori, cari 'du 
onorat cu presența lor festivitatea deschi- 
derei; mulțumesce apoi în special celui
lalt președinte al esposiției d-lili V. Tor- 
dășiănu, dămnelor și d-șdrelor sibiiene, 
elevilor teologi, cari au dat mână de aju
tor la arahjărea esposiției, harnicelor ță
rance, bravilor meseriași și celorlalți es- 
ponenți, Și declară deschisă esposiți’a 
pentru industria1 casnică și pentru meserii.

Ddpă discursul de deschidere, mul
țimea de public întră în Șalele esposiției. 
In fundul sălei apăreau drăgălașe și de
plin arangiate ttei case țărănesc! (Săliște, 
Rășinari, Avrig.) Lucrurile de mână fe- 
meesci răpeSC'privirile tUt'urdr prin frum- 
seța și arta <!u 6’are au fost esecutate. 
Tote comunele din jurul Sibiiului sunt 
represerităte; pă’rt'ă și comunele Năsăud, 
Ecica-română, V. Recea ș. a. au trimis 
colecții bogate și interesante de obiecte 
pentru esposiție. Nu mai puțin la nivel 

sunt obiectele espuse de meseriașii români: 
păpucărie, rotărie, ferărie, templărie, ta
piserie, săpunărie, cofetărie ș. a.

Obiectele sunt espuse în trei sale 
frumos decorate.

Esposiția a fost frequentată eri tdtă 
(jiua de public numeros.

Duminecă sera s’a dat un concert din 
incidentul inaugurării esposiției, la teatrul 
orășenesc. Concertul a reușit peste aș
teptare. Corul Reuniunii de musică din 
Sibiiu a esecutat strofele ocasionale „Mă- 
estri și plugari“ scrise de d-1 prof, din 
Brașov A. Bârseanu, aranjate pentru cor 
mixt de d-1 H. Kirchner, conducătorul 
Reuniunei. Și celelalte puncte ale con
certului au fost esecutate cu precisiune.

După concert a urmat sera la 9l/4 
convenirea socială în sala de la „Unicum“. 
S’au rostit discursuri frumdse și s’a pe
trecut bine.

P.

Gestiunea evreescă
în consiliul comunal din Bucuresci.

In numărul nostru dela 5 (18) Oc- 
tomvrie a'm adus la ultime scirî o scurtă 
veste despre importantul discurs, pe care 
d-1 I. G. Bibicescu, locțiitor de primar din 
Bucuresci, 'l’a ținut în consiliul comunal 
în cesti'unea evreescă.

Având acuma înaintea ndstră textul 
acelui discurs, ne face o plăcere a estrage 
din el pasagele mai marcante. Relevăm 
numai atât, că motivul pentru acest dis
curs l’a luat d-1 Bibicescu din faptul, că 
în acea ședință tocmai s’a acordat o dis
pensă de taxe unei scoli israelite.

]5tă ce a dis d-1 Bibicescu.
Socotesc, că e o datorie pentru mine, 

ca cu acestă ocasiune să constat, că con
siliul comunal, chiar îh momentele când 
se asvîrlă asupra țârei nostre acusări ne
drepte, înjuriose și revoltătdre, acusări că 
țera ndstră ar persecuta pe evrei pentru 
credințele lor religiose, socotesc, die, că e 
o datorie să constat că consiliul, chiar 
acum, a păstrat seninătatea decisiunilor 
lui și că la ură și insulte, acum ca tot- 
deuna, răspunde prin punerea școlelor 
evreesci pe aceașî linie cu cele românescl 
și le scutesce de ori-ce plată, întocmai 
ciim sunt și școlile primăriei (Aplause).

Socotesc, că sunt dator să constat 
acesta, pentrti-că consider ca o datorie 
pentru noi, representanți ai populațiunei 
Capitalei, să îngrijim nu numai averea ei 
materială, ci să îngrijim, să facem să ră
mână neatins și recunoscut de ori-ce om 
drept, acel frumos patrimoniu de civilisă- 
țiune genetică pe care-1 are poporul Ro
mân; acel capital de simțăminte nobile și 
umanitare, care face caracteristica lui și-i 
inspiră și călăuzesc 'faptele de totă diua 
(Aplause).

Nu e școla israelită „Max Axiel“ 
singura care se bucură de binefacerile și 
protecțiunea consiliului comunal. Tote câte 
au cerut, s’au folosit de scutiri, pentru-că 
am privit școla ca o instituțiune menită 
nu numai de a lumina, ci și a face pe 
om mai bun, și n’am refusat nici odată 
și nimănui, de ori-ce credință și ori-ce na
ționalitate, sprijinul ce am putut da, când 
ni-s’a solicitat. Insemneză acesta ore per- 
ăecuțiune din causa credințelor religidse ?

Am scutit șcdlele naționalităților 
străine, am scutit școle evreesci de taxele 
de construcțiune, ce ar fi fost pentru ele 
o sarcină.

Cu plăcere adaog, că acest consiliu, 
și o spun spre onorea simțămintelor lui,1 
a dat un vot, sunt câți-va ani. prin care 
a dispus a se scuti de taxe societățile de 
binefaceri și de ajutor fără osebire de re
ligie seu naționalitate, când prin statutele 
lor »u scop umanitar. 0a urmare acestui 
vot pentru anul budgetar 1901—1902 nu-" 
mărul societăților scutite de taxă âu fost 
de 32 române, 32 israelite, 6 internațio
nale, 5 germane, 2 maghiare, 1 polonă, 1 
austriacă.

Socotesc, că nici asemeni fapte nu 
vădesc că am fi lipsiți de simțăminte 
umanitare și că am persecutat pe cineva 
pentru credințele lui religidse.

D. Th. Niculcscu. La distribuirea de 
ajutore bănesc! s’au dat ajutore și la 20 
familii israelite.

1. G. Bibicescu. Așa e. Mulțumesc că 
mi-aduceți aminte și adaog că, ori de 
câte ori o distribuire de pâne confiscată 
se face, nu se uită săracii israeliți; er in
stitutelor de bătrâni seu bolnavi israeliți 
li-se dă în asemeni cașuri tot atâta pâne 
ca și institutelor similare românesc!.

Der să urmez expunerea.
Primăria are un serviciu sanitar, în

datorat a da consultațiuni și ajutor bol
navilor săraci, fie la localele destinate 
pentru acesta, fie chiar, în cașuri mai 
grave, la domiciliu. Acest serviciu își în- 
deplinesce umanitara lui datorie, fără să 
întrebe pe cel ce solicită ajutor, decă e 
Român seu ddcă e evreu.

Avem un serviciu de vaccinare con
tra variolei. A costat mult acest serviciu, 
der a adus foldse mari, enorme. Nu mai 
avem variolă în orașul nostru, ceea-ce nu 
se vede în prea multe orașe străine. Și 
acest serviciu s’a făcut și se face gratuit 
la toți locuitorii Capitalei, fără osebire de 
credințe religidse seu de naționalitate și 
astfel am ajuns că variola nu mai bântue 
pe nimeni în Bucuresci, nici pe Români, 
nici pe evrei, nici pe ceilalți străini.

La spitalele ndstre, se primesc su
ferind! fără osebire de religiune seu de 
naționalitate; vin chiar bolnavi din apro
piatele state vecine, căci găsesc la noi, 
toți fără osebire, și medici, și medicamente 
și hrană, și pat în spital, tote și pentru 
toți cu totul gratuit.

Asemenea cașuri nu se ved des. Din 
contră, s’au ivit altfel de cașuri, pe cari 
mi-le amintesce un coleg, s’a ivit cașul 
când un stat vecin a cerut guvernului nos
tru se plâlescă pentru doi români îngrijiți 
în spitalele acelui stat și n'a renunțat la 
cererea lui de cât când i s’a dovedit, că în 
spitalele nostre s’au primit și îngrijit, cu 
totul gratuit, nu doi, ci sutimi de cetățeni 
ai acelui stat.

Etă, de pildă, cifrele bolnavilor în
grijiți în spitalele Eforiei:

In anul 1901, s’au primit și îngrijit 
în aceste spitale:

24.407 bolnavi români
12,300 străini

1.429 israeliți

er la consultațiunile gratuite au fost:
70,200 români
54.262 streini
19,464 i-rnelițl.

Vedem des, cetim necontenit, că în 
alte state se formuleză contra evreilor 
acusațiunea odiosă că ei ar ucide creștini 
spre a se servi de sângele lor pentru ser
bările ebraice. Și se văd nu numai acu
sări în presă și în întruniri, se văd pro
cese făcute de autorități, instrucțiuni fă
cute și chiar sentințe pronunțate.

Vădutu-s’a la noi așa ceva? Nu.
S’au vădut în țări civilisate cașuri 

când un cortegiu funerar evreesc este 
huiduit, insultat, atacat și împroșcat cu 
apă, er asistenții bătuți.

Vedutu-s’a la inculții de Români, la 
noi, barbarii, așa ceva?

La noi cortegiile evreesci, ca și cele 
ale altor neamuri sunt întâmpinate, ca și 
cele românesc!, cu respectul datorit raa- 
estății morții, descoperindu-ne capul și di- 
cend Dumnedeu să-l erte!

Der, sp dice — și întru aci în mie
zul cestiunei — se dice, că Evreii din 
causa persecuțiunilor religidse ce îndură 
la noi. sunt într’o stare de miserie, ca ni- 
căiri, și din acestă causă emigreză.

(Va urma.)

Din camera francesă.
In ședința de Vineri a camerei fran- 

cese s’a urmat desbaterea asupra afacerei 
închiderei șcdlelor congreganiste.

Denis Cochin, oratorul conservativi
lor, a respins acusațiunile, ce le ridicase 
Jounart în contra congregațiunilor și peste 
tot în contra catolicilor. Republica, dise 
Cochin, a declarat răsboiii religiunei creș
tine. Cochin a fost viu aplaudat de 
drepta camerei.

A luat apoi cuvântul ministrul pre
sident Combes. El accentua legalitatea în
chiderei școlelor congreganiste. Guvernul 
n’a făcut alta, de cât să validiteze legile. 
Congregațiile n’ar fi desfășurat nici o re- 
sistență, decă n’ar fi fost amăgite de per
sonalități politice, cari le-au făcut să ră- 
tăcâscă în privința drepturilor și interese
lor lor. Declarațiile lui Waldeck-Rousseau 
au fost greșit interpretate. Combes citeză 
dintr’o scrisdre a deputatului ^Mackau, în 
care provocă o congregație să nu petițio- 
neze pentru concesiune. (Mackau protes- 
teză. Mare sgomot). Ministrul president 
accentueză dreptul guvernului de a sigila 
șcdlele, și adaugă :

— Am făptuit fără slăbiciune, fără 
violență și grăbire. Nici pe un copil nu 

l’am despoiat de instrucție. Pe toți îi pu
tem primi în șcdlele ndstre. Armata nu 
s’a recuirat contra femeilor, ci pentru apă
rarea ordinei publice și pentru a scuti 
organele ndstre de violențele provocate 
prin fanatism. Stăm la un punct marcant 
al istoriei ndstre. Țera se va prăpădi, decă 
se va retrage dinaintea congregațiilor. 
Vrem să punem stavilă invasiunei călu
gărilor. Atârnă de la cameră, ca politica 
acesta să se esecute de fapt (Aprobări în 
stânga.)

Presidentul voi să ordone evacuarea 
galeriilor, sgomotul era atâtde mare; însă 
cu considerarea la aceea, că printre audi
tori se afla și moștenitorul de tron gre
cesc, a renunțat la planul evacuărei.

Renault-Morliere cere pentru perso- 
nele private dreptul să țină la șcdlele, în 
cari predau congregaționiștii.

Desbaterea s’a închis. S’au presentat 
mai multe ordine de di. Ministru presi
dent Combes admite propunerea lui Man- 
jau Sarrien, care aprobă procederea gu
vernului și voteză încredere ministeriului.

Mai mulțî oratori își motiveză punc
tul de vedere. După aceea ordinea de di 
a lui Manjau Sarrien a fost primită cu 
329 contra 233 voturi. In fine camera a 
primit propunerea de urgență a lui Com
bes privitor la desbaterea proiectului re
feritor la întregirea legei despre congre- 
gațiuni. Combes declară, că mai multe 
șcdle congreganiste au fost deschise, ceea 
ce a determinat guvernul, ca esecut'area 
ordonanțelor s’o încredințeze judecătorii-

De !a congresul catolicilor maghiari.
Dilele acestea s’a ținut în Budapesta 

congresul catolicilor maghiari, despre care 
am amintit deja. La acest congres s’au 
pronunțat diferite discursuri,fdin cari reiese 
tendința de a introduce concepția creș
tină în t<5te ramurile vieții sociale.

Mult a fost aplaudat cu deosebire 
discursul profesorului Dr. Ottokar Pro- 
haszka, din care reproducem și noi câteva 
pasage, pentru a arăta, că în ce atmosferă 
se mișcă tendințele catolicilor maghiari:

Aud și eu, — dise d 1 Prohaszka — 
onorate dame și onorați domni, obiecțiu- 
nea ce ni se face: Voi faceți mereu deo
sebire între jidovi și creștini, între credin
cioși și necredincioși, între reformați și 
catolici; voi sfășiați societatea omenescă, 
faceți muncă de soboli, subminați temelia 
concordiei. De ce nu căutați basa comună 
pe care stând să ne putem întinde mâna 
pentru fericirea patriei și a omenirei.

Onorate dame și onorați domnî! Cre- 
deți-mă, că nu e vorba între noi de aceea, 
ca să tulburăm egala îndreptățire a reli- 
giunilor seu libertatea conscienței, cari 
sunt inarticulate în legi și în constituțiunea 
ungară. Este o absurditate în lumea de 
adi, să ducem sabia în sanctuare și că 
acolo unde se aude vocea conscienței să 
zurăescă lanțurile. Ddmne feresce 1 Eu sus
țin : Să se valoreze libertatea în vieța so
cială și privată; se fie concurență liberă 
în vieța socială; să fie concurență liberă 
în lumea spirituală; concurență liberă în
tre reformație și catolicism; nu putem re
face istoria, și nici nu o vrem acesta.

Der nu e vorba acum despre discu- 
țiunile asupra predestinațiunei și a cinei 
celei de taină, nu fîlfăe în mijlocul nostru 
drapelul negru al Husiților, pe care strălu
cea potirul de aur. Aici este vorba de lupta 
între concepțiile vieții. Acesta o recunosc 
atât radicalii, cât și adepții lui Nietzsche, 
cât și social democriții și creștinii. Numai 
politicianii nu o recunosc. Aceștia caută 
basa comună, aruncând praf în ochii lumei 
și spunând frase măgulitore urechilor. Nu 
de acestea este vorba acum. Nu vreu să 
mă adâncesc în filosofie, der vă rog să 
binevoiți a arunca o privire asupra glorio
sului secol XX, secolul sciinței și al li
bertății, și veți vede cum stă constelația, 
veți vedă de unde bate vântul.

Chamberlain în celebra sa operă „Die 
Grundlagen des zwanzigsten Iahrhunderts“ 
(jlice următorele:
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Peste o sută de ani creștinismul nu 
va cuprinde, decât a treia parte a Euro
pei. Nu sciu decă Chamberlain are drep
tate seu nu, der sciu, că el așa simte, 
sciu, că cultura isvorîtă din sciința fără 
credință, tot așa simte. Sciu și aceea, că 
curentul spiritual produs de sciința fără 
credință, sgudue ca un vent de nord socie
tatea europenă și noi cu toții simțim, că 
lumea e în durerile nascerii și că lu
mea, care se va nasce, nu va mai fi a 
nostră.

Nu de mult, când principele prusian 
Henric a plecat pe drumul cel lung, foia 
francmasonă germană „Bauhiitte" a scris: 
„Ce să mai vorbim de reînvierea crești
nismului? Creșsinismul s’a trecut. întoc
mai precum și-au jucat rolul miturile pă- 
gânismului, tot așa au dispărut și basmele 
creștinismului: necredința timpurilor nos- 
tre este — sit venia verbo — gunoiul vie
ții viitore și francmasoneria este germe- 
nele bisericei viitore a spiritului sfânt".

Ddmnelor și domnilor! Când vedem, 
că suflă un asemenea vent, acolo, unde 
concepția vieții și cultura este pătrunsă 
de asemenea idei, unde vântul acesta de
vine uragan, care se îndrepteză în potriva 
creștinismului, — a vorbi de confesiona- 
lism și a-se teme de pacea sufletescă a 
dmenilor, însemneză a nu pricepe de loc 
ceea-ce se petrece în lume.

De aceea, repet, vrem să organisăm 
creștinismul pe tdtă linia, pe tdte terenele, 
pretutindenea, în sciință, artă, stat, poli
tică, societate, familie.

Vrem, ca temeliile statului să fie 
creștinesci. De aici nu putem lăsa o iotă. 
Vrem ca familia creștină, să fie familie 
creștină, și copiii familiei creștini se mergă 
la școlă religiosă. Pentru-că, ddmnelor și 
domnilor, creștinism neconfesional nu 
esistă. Acela din al cărui cap s’a isvodit 
acesta, să repete catechismul cel mic.

Vrem cultură creștinescă, pentru-că 
cultura europenă numai ereștinăscă este. 
Pe altarul culturei europene n’a stat se
miluna, crucea și thora d’avalma. Acolo 
n’a stat, decât un singur semn : crucea.SCIRILE D1LE1.

— 8 (21) Octomvrie.

Un nou ordin pentru moșe. Minis
trul președinte în calitatea sa de minis
tru de interne a dat un ordin și instruc
țiune relativ la mdșele diplomate. In urma 
acestui ordin controlul asupra moșelor va 
fi mai sever. Afară de acesta se prescrie 
în ordin ce anume instrumente trebue se 
aibă fie-care moșă și ce regule trebue să 
observe în privința curățeniei. 0 disposi- 
ție importantă este, că moșele, fără per
misiunea autorităților, nu pot se prirnăscă 
lehuze în casă. Interesantă este și dispo- 
siția, că mdșa pflte să-i boteze pe copiii 
părinților romano-catolici și greco-catolici, 
decă aceștia doresc botezul. Acest botez, 
despre care are să raporteze parochului, 
se face în modul, că ea stropesce cu apă 
curată capul copilului de trei-orî în formă 
de cruce, pronunțând cuvintele: „N. N. 
te botez în numele Tatălui și al fiului și 
al sfântului spirit". (Acesta nu e formula 
obicinuită în biserica greco-catolică, unde 
se dice: „Boteză-se robul lui Dumnedeu“și 
nu : „Eu te botez", care se întrebuințeză 
numai în biserica latină).

De la curtea din Berlin. Sub tit
lul acesta tdte foile maghiare publică 
nisce năzdrăvănii, pe cari se înțelege, că 
cetitorii lor le vor crede ad literam. Un 
pictor ungur cu numele Filip Lâszld lu- 
creză actualmente la curtea din Berlin. 
Acesta comunică adevărate năzdrăvănii 
despre popularitatea enormă, de care s’ar 
bucura limba maghiară la curtea împăra
tului german. Damele curții cântă cântece 
ungurescî, gramatica ungurescă trece din 
mână în mână. La ultimul bal de curte 
s’a jucat „Kormagyar" și damele șî-au 
comandat anume costume ungurescî pen
tru acest dans. Princesele și damele de 
la palat l’au rugat pe Lăszlo, să le pro
cure cele mai renumite cântece ungurescî, 
pe cari ele încă nu le cunosc. împăratul

a angajat o orchestră de țigani maghiari, 
care mereu dă concerte la palat. Meritul 
principal în producerea acestui curent 
maghiarofil i-se revine ambasadorului 
Szbgyeny-Marich, care îșî dă tdte silin
țele de a cultiva cele mai bune relațiunî 
între Unguri și — între Hohenzollernî....

No ke tare minunatye!

0 întrunire electorala sângeră să. 
Pdte nicăirî nu este atât de animată lupta 
electorală ca în Viena și Austria de jos. 
Campania actuală se face în vederea ale
gerilor pentru dieta Austriei de jos. Ma
joritatea au avut-o pănă acuma social- 
creștinii, său antisemiții. Partidele contrare 
s’au aliat acum, se restorne pe antisemițî 
de la putere. Vinerea trecută s’a ținut o 
întrunire electorală convocată de partidul 
social-creștin, la care a participat și pri
marul Vienei Dr. Lueger. Partidul germa
nilor naționaliști în unire cu jidovii și so- 
cial-democrații s’au presentat și ei la acea 
întrunire, cu gândul de a provoca scan
dal și de a sparge întrunirea. Social-creș- 
tinii însă erau pregătiți și i-au luat pe 
tulburători în bătăi și i-au dat afară pe 
ușă. S’a întâmplat vărsare de sânge. Mai 
bine de 20 persone din ceta socialistă ji- 
dovescă au fost grav rănite.

Insulte și bătaie la tribunal. Din 
Wiener-Neustadt se scrie cu data de 16 
1. c.: La tribunalul de aici s’au petrecut 
a<jî nisce scene dramatice. Tribunalul pu
sese la ordinea dilei apelul unei fete, 
fiica proprietarului de casă Dornauer. 
Fata fusese dată în judecată pentru in
sultă și calomnie de cătră locotenentul 
Pohlmiiller, despre care afirmase, că ar fi 
scos’o din minți, promițendu-i, că o va 
lua în căsătorie. Judecătoria o condam
nase la 10 dile arest. In fața tribunalului 
fata și tatăl său îl insultau necontenit pe 
locotenent, din care ca'usă în diferite rân- 
durî au fost chemațî la ordine de cătră 
președinte. La amiadî procesul a fost sus
pendat. Când locotenentul eșia din sală, 
a fost atacat de cătră fată și tatăl său, 
carî i-au rupt blusa de pe corp, er fata 
i-a sgăriat fața în mod oribil. După amiadî 
s’a continuat procesul, sfîrșindu-se cu con
firmarea sentinței de la judecătorie. Fata 
eși cu tatăl său de la tribunal. în fața 
căruia se adunase toțî membri familiei 
Dornauer. Toțî erau înarmați cu pietri și 
ciomege, er frații fetei, când au auflit sen
tința, au strigat înfuriațî: „Trebue se-1 omo- 
rîm“. Pohlmiiller n’a îndrăsnit să esă din 
sala tribunalului timp de două ore, pănă 
președintele n’a chemat prin telefon poli
ția, care a împrăsciat familia turbulentă.

Viriliștii jidovi. In comitatul Albei re
gale (Fejermegye) între 180 viriliștî se află 
42 jidovî (23-33%) er în comitatul Pojunului 
între 248 viriliștî sunt 71 israelițî (28.6%). 
Datele acestea le publicăm după diarul 
„ Alkotmăny".

Omor bestial. Doi copii din Nepos, 
(Bistnța-Năsăud) întorcendu-se în diua de 
16 Octomvrie de la câmp, unde păzi'au, 
vitele, pe drumul între comunele Pintic(?) 
și Nepos au dat peste un cadavru de om, 
care intrase în putrefacțiune. Cadavrul 
era sub un pod, mutilat și acoperit cu 
găteje. Din cercetările pornite pănă acuma 
nu s’a putut ajunge la alt resultat, decât 
că ucisul judecând după haine, trebue să 
fie din Maramureș. Nenorocitul probabil 
plecase la Bistriță să cumpere ceva și pe 
drum a fost omorît și jefuit. Gendarmii 
caută pe făptuitor, pănă acuma însă fără 
resultat.

J

O exploshine de praf de făină. 
Din Chișineu (Basarabia) se anunță : Intr’o 
moră de aicî s’a înremplat- o explosiune 
de praf de făină, în urma căreia s’au dă- 
rîmat zidurile morii, îngropând sub ruine 
pe lucrători. Dece au fost omorîțî și dece 
răniți grav și mutilați.

Rectificare. La nota primă a foile
tonului de erî s’a oules la revisie mass 
în loc de dass și unrechted în loc de 
unrechtem, schimbându-se cele două li
tere m și d.

Circul Henry se bucură în continuu 
de un sprijin estra-ordinar din partea pu
blicului. Aglomirația de aseră a fost 
enormă. Prestațiunile artiștilor escelente. 
Aplause furtunose. Mâne, Marcuri, după 
amiadi representație pentru elevi și copii. 
începutul la 4'/2.

In magazinul de încălțăminte I. 
SabadeaDU Brașov, Strada Porții Nr. 10 
care de 34 anî se bucură de un renume 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de tote soiurile pentru domni, dame și 
copii, de iernă și de vara, se pote procura 
încălțămintea cu prețuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

Alegere de deputat
în Reghinul-săsesc.

Reghinul-săsesc, 8 Oct. 1902.

Onorată Redacțiunel In 7 Oct. n. s’a 
făcut la noi în Reghinul-săsesc alegere de 
deputat dietal, în locul fostului deputat 
Kemăny Akos numit fișpan în Comitatul 
Ternava-mică. Candidați de deputat au 
fost contele Teleky Domokos, cel căruia 
i-s’a nimicit alegerea în Deșiri, și Dr. Ur
manczyi Nandor din Toplița-română, ar
mean, ambii cu program liberal.

Egali în puteri, la urmă a învins 
totuși Dr. Urmanczyi Nandor.

Cercul electoral Mureșul-de-sus se 
începe de la Toplița-română, o comună 
mare situată între munți în spre miadă- 
ndpte-răsărit, populată cu un număr mare 
de locuitori români. In acestă comună 
sunt trei preoți români, adecă unul gr. 
cat. și doi gr. or. Au venit alegători ro
mâni în număr mare și însemnat din mari 
depărtări, conduși de preoți și inteligența 
română, spre a alege deputat dietal pe 
Dr. Urmanczyi Nandor, ficiorul unui ar
mean, care s’a îmbogățit de minune.

Rolul de corteșî între alegătorii ro
mâni de ambe părțile și peste tot, spre 
„fala" și „mărirea" națiunei române, l’au 
jtstcat preoți români uniți și neuniți, pen- 
tru-ce apoi au și fost renumerațl cu ți
gări Cuba și Cabanus, cu vin și cu to
cană și mai în urmă cu un „kbszbnbm"; 
ba era să uit, popa cel unit din Filipișul- 
mare purta și penă de gâscă în pălărie 
cu inscripția „eljen Grof Teleki Domokos."

Sciu bine domnii preoți, că prin o 
astfel de purtare demnitatea de preot 
român este lovită, consciința și simțul de 
naționalitate pătat, și în urmă încrederea 
poporului slăbită. Și pe lângă tote acestea, 
d-lor nu se geneză a se demite la rolu
rile lui Iancsi și Pista. Pax vobis — și 
ndpte bună pasivitate.

Maioritatea voturilor a fost a Româ
nilor. Și se vorbea printre inteligenții ro
mâni de altă pătură, cu inimă și simț na
țional, cum-că atâta inteligență și atâția 
alegători români nici-odată și la nici o 
alegere de deputat, ca la acestă alegere, 
n,u s’a vădut. Se mirau, cum și pe ce 
cale s’a putut întâmpla acest scandal.

Alegerea s’a întâmplat între pusei 
și baionete; adecă în ființa de față a 140 
infanteriști din regim, de infanterie Nr. 64 
staționat, în Târgul-Mureșului, 40 gen- 
darmi și mai mulți polițiști.

Se pare că bătaia lui Dumnedeu s’a 
pornit asupra nostră a Românilor. Acuma 
de vre-o câți-va ani, unde numai se 
întâmplă alegere de deputat, preoți. învăță
tori și alțî inteligenți români, unul ca altul, 
se pun în fruntea alegătorilor români și-și 
plecă capul sub stegul adversarului, fac 
corteșiri, ba țin și vorbiri, ș fără pic de 
genare se duc la urnă.

E timpul ca din letargia în care se 
află toți aceia, carî au luat parte la ale
gerea de deputat dietal în Reghinul-să
sesc, să se trezescă odată, și mai ’nainte 
c’o oră să-și aducă aminte, ca nu cum-va 
să ajungă la pozna lui Schloim cu „Ah 
vehe mir."

Să nu-și uite, că causa națiunii ro
mâne este mai pe sus decât ori și ce alte 
interese, pentru dânsa deră datorie avem, i 
nu la alegeri de deputați străini de inte-1 

resul cel mare ă poporului nostru, ci 
acolo unde trebue și se cuvine cu mic și 
mare a lupta.

Martorul ocular.ULTIME SOIRI.
Viena, 20 Octomvrie. ScirI din 

Macedonia vestesc, că Turcii au dat 
năvală în multe puncte contra ban
delor bulgăresc!. Ei au ocupat de
fileul Krasna, așa că printr’asta 
opresc bandelor refugiul în Bulgaria. 
Bandele de la Melnic, Pritz, Nevro- 
kop, Belasica și Raslog au fost fu
gărite.

Sofia, 20 Octomvrie. La mee- 
tingul macedonean ținut erî, a vor
bit numai Mihailowsky, protestând 
contra opresiunei otomane. Meetingul 
a primit o moțiune prin care se cere 
protecțiunea Bulgariei și a puterilor 
asupra Macedonenilor. Au participat 
patru mii de omeni.

Diverse.
Morile de vent electrice. Este vorba 

despre morile unde forța vântului servesce 
a face să funcționeze o mașină dinamo- 
electrică.Acesta încarcă accumulatorii, al 
căror curent este întrebuințat pentru ilumi
nat. Există în Germania mai multe apli
cări ale acestor curidse aparate, cari tran
sformă vântul în electricitate. O fabrică 
de lac la Nerschau alimenteză prin acest 
procedeu 36 lămpi incandescente. Pe ma
lurile din Schleswig-Holstein, o casă din 
Hamburg a instalat o indră ale cărei rdte 
de un diametru de 12 metri acționezi un 
dynamo, care produce un curent de 
30 volte. Cu o viteză de vânt de 2 metri 
50 până la 3 metri se pote încărca fără 
întrerupere bateria de acumulatori. In 
sfîrșit la Bussum, pe marea de nord, o so
cietate electrică din Diisseldorf a resolvit 
aceeași problemă într’un mod original. 
Mora servesce a face să se înalțe o greu
tate într’un turn și mișcarea de descindere 
a acestei greutăți face pe urmă să se în
tărea mașina dinamică. Este evident, că 
întrebuințarea „morilor electrice" nu este 
posibilă în tdte localitățile, der se concepe 
fărte bine, că ele pot servi, de exemplu, 
spre a asigura într’un mod economic ilu
minatul electric al unui hotel, său a unei 
vile pe malul mărei.

O expediție la pol. Sortea nenoro
citului Andree, care și-a găsit mărtea în 
explorațiunile pe cari le făcea pentru des
coperirea Polului Nord, nu a descurajat 
pe aceia, cari visâză cucerirea acestui pol 
și proectele se succedeză unele pe altele. 
Ultimul ca dată este acel conceput de că
pitanul Bernier din Canada, care va pleca 
peste câteva dileînsoțit de 6 șavanți și de 
8 ofițeri de marină. El a strîns deja 500,000 
de franci din cei 750,000 pe cari îi socotesce 
trebuincioși, dâr guvernul canadian i-a 
promis ajutorul său pecuniar, astfel că 
banii nu vor fi piedecă la întreprinderea 
sa. Căpitanul Bernier reia pur și simplu 
proiectul lui Nansen, consistând a merge 
cu vaporul cu cât mai departe posibil 
spre nord și pe urmă a lăsa vasul Ia di
recția gheței. care’l va transporta până 
aprope de 150 mile de pol. In acast mo
ment o echipă de omeni ar continua că
lătoria pe jos seu cu sania, ținându-se în 
comunicație constantă cu vasul prin aju
torul telegrafiei fără sîrmă și jalonând 
calea cu tuburi de aluminium, conținând 
provisii de gură, ca să servescă lâ întor- 
cere. Totul e bine calculat, chiar durata 
călătoriei, cinci ani după Nansen spre a 
atinge polul... totul afară pdte de oposiția 
naturei.

Sosiți in Brașov.
Fe (fiua de 20 Octomvrie 1902.
Pomul verde: Baron Banffy, S. Sânge- 

orgiu; Muncz, Gustav Schmidts, Messer, Buda
pesta ; Posta, Szâsz-Damjăn, Negreța, Bucurescl.

Europa: Salmen, Borger, Șincul-mare; 
Gross. Linz; Severin, Predeal; Schvarz, Rappa- 
port, Steiner, Iacobi, Viena ; Ungar, Dormann, Mor
genstern, Pollak, Budapesta.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul pieței Brașov.
Din 21 Octomvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 71 19.07
Galbeni „ 11.20 îi 10.30
Ruble Rusesc! „ 2 64 n —.—
Mărci germane „ 117.25 n —.—
Lire turcescl „ 21.40 21.50
Scris fonc. Albina 5°/o 101.- 102.-

000-0-00000I

Se caută un tiner 
român din familiă bană, care ar dori 
să între ca practicant pe 31/2 ani 
fără salar, numai cost și cuartir la 
o prăvălie de coloniale și ferărie.

A-se adresa la Domnul

Ies. Onițiu
(7i7,i-3.) Sas-Sebeș«

O‘€3^B**©",€3’‘€5,'€^"^3’O

O croitoresă de dame 
îndemânatică se recomandă On 
dame pentru lucru în casă.

Locuința Strada laterală nr. 5.
H I" -- - - -

:::::::::::::::::: La stewa mas*e
ia|

ee ce Am onorea a aduce la cunoscinta On. public din I
- < loc și împrejurime, că am deschis șse piața acesta . 75 ■

z=; și anume în Strada porții Nr. 21 (m fosta prăvălie de

S
tricotaj alui Georg Foith) S;

BB
I ifegazio.' fiu Eihrane și Papețărâ *—

MC

unde se pote căpăta afară de produsele mele renumite de le- 5 »
ac 
CZ2 gătorie de cărți îi catastsfawi, măHiarî de gafiaîB- * r*

i az> terie din resortul legătoriei de cărți, S-’assepartOU- kF1
ies, tote articolele, ce obvin în corner ciul de hârtie 1

* *5

și ©echisâții de scris, cu cari sunt bogat asortat.
a^> In călătoria mea pentru aprovisionare în Budapesta
E/D și Viena am ales numai ce au fost mai nou, mai fru-

'TZZJ mos și mai bun. Tot ce să pote dori în specialitatea de

Confectiuni de hârtie,1 7 Bi 1
czr* requisite de șcălă-, scris-, și desemn se pote căpăta

oc; dela prețul cel mai ieftin păuă la cele mai fine și mai gsț

3cumpe caliiățl. p=l
"ES Comande pentru note și cărți se efectuăză imediat. to

S'

Legarea Cărților se esecută in atelierul meu recu- A'
wd noscut sohd și frumos.

M

li DnnfPll PadmiPl Practi|,e de tergul ocasional re- 
I Uliii IL bduullll comand casete cu hârtie de

GC 
e^

5=—' scris minunat de frumose și ieftine, adjustate lorte mo-
un dern. La dorință se pote imediat grava în aur numele O |

și datumul.
Mare asortiment de cârti poștaSe cu poesil și fo-

|

MC. s
f=4 tografii. A 8 b u m e cu prețuri forte ieftine s 1

^=5 Apelez la o cercetare numărosă semnez
t*- cu totă stima 4-3 1

Wilhelm Haydecker.
H-i 8
* 13

:::::::::::: Mare asortiment de cărți poștale diferite feluri. ::::::::::::
Sz. 10348 — J 9 2.

■ ikvi. Ârveresî hirietaieiiyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirăsâg, mint telekl onyvi hatosâg, kozhirră teszi. 

h<>gy Urdea Gyorgy, Bucur Szlatiuariu văgrehajtatonak Marku Zositn es 
Marku Josifa Bukure vegrehajtâst szenvedă elleni 180 kor. tăkekbveteles ăs 
jârulekai irânti văgrehajtâsi ugyeben a brassoi kir. totvănyszek (a sârkâ-
nvi kir. jbirosâg) teriiletân levo b Griden ftkvo a gridi 71 sz. tljkvben
A f 132, 333 hrsz. fekvăre 335 kor. 5905 hrsz. fekvbie 12 kor.
570/3 ■n J1 22 « 6244 51 11 33 n
1837 r 22 n 6527 15 9
1840 n 28 r 6775 îl 11 5 n

1849 r n 23 55 6782 55 55 4
2822 n 12 55 6812 5’ 55 3 ' 51

3252/6 71 w 10 n 7168 51 5) 7 n
3367 r !? 6 51 7322 51 11 36
3418 îi TI 47 55 7925 51 37 51

4301 11 îl 15 55 7947 5? w 8 r

5130, 5131 r n 10 55 '8194 55 ii 26
5638 p n 8 51 8795 11 11 26 *1

5643 n T> 24 JO7O9 5’ î? 15 11

5888 n 51 9 15 10752 51 11 12 îl

osszesen 804 koronâban ezenuel megâl 11pitott kikiâltăsi ârban az ozv.
Mărku Jozsefne bzI. Vim Rafira javara bekebelezett 1/8 ad ibszbeni ălet- 
hossziglani baszonel vezeti jog fer ntartâsâva! az ârverest elrendelte es 
bogy a fennebb megjelolt mgatlanok az 1902 evi November ho 14-ik nap- 
jân delelott 9 orakor Grid kbzseg elăljârosâgânâl megtartandă nyilvănos 
ârverăsen a megâilapitott kikiâltâsi âron aldl is eladatni toguak.

Arverezni szândăkozok tartoznak az ingatlanok be ■sârânak l('"/0-ât 
keszpănzben, vagy az 188». LX t. cz. 42 ij âbau jelzett ârfolyammal sză- 
mitott ăs az 1881. evi november 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyniinisz- 
teri rendelet 8. §-âban. kijeldlt ovadekkepes ărtekpapirban a kikiildott 
kezăhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §a ertelmăben a bâuat- 
pănznek a birbsâgnâl eldleges elhelyezesărăl kiâllitott szabâlyszeiu elis- 
mervănyt âtszoigâltatni.

Kelt Fogaras,, 1902 evi julius h6 30-ik napjăn.
A. kir. jârăsbirosâg, mint tlkbnvvi hatdsăg.

T o m 6 s,
1—1.(719) albiro.

f. I'

Pe terâtorul înaintea fostei portă a Vămei.

ABELE OIZESO AMEBIC AN
Taas’Bsew ca. fulgerul gB©m Austre-^ngaria, România șâ ©rîesit.

1150 Persane 1501 Wfflfl | 100 Cai 100 |
30 EB nisi©, Corps de Ba88et 30, etc.

$stădă gUSiercaari, în 22 Octomvrie BS02, 
«rn®» După prând la orele 4r/2Urnea. representație pentru școlari și copii

— ©0i prețaaa'i de lut scădsate. ■------------
Școlarii și copil plătesc: Locul numerotat 1 cor, locul I 80 bani, lo

cul II 40 bani. Galerie 20 bani.
Bărbații și dameie plătesc preturile jumătate de seră.

Prograiata conțîne fi® puncte «lin cefie susai fraamose» 
E S e ff a aa t u 8 u r ă a ș Blondin.

Debutul întreg a parsonalulni de artiști și artiste.

Sera Ba 8 ore

în benefâcăeaS plăcuților ciownî, COCO și CAVALIBfil.
I"":::::""::::::::::::"::":"::":;::::::: Program, iorte comic.

SWâne Joi în 5»3 ©ct. i9©2.

Uhajîâ prând Ba. orele 4^/./ șî sera 5a S ore.

Vîncfărea antendre a biletelor la Gassa circului.

DIRECȚIUNE A.
kA! <!'■ ■..1 v

Sz. 10010—1902.
tlkv.

Arveresi hirdetmenyi kivonat
A fogarasi kir. jârăsbirosâg, mint telekkonyvi hatosâg kozhirră teszi, 

hogy az .Olteana11 also-visti tak.-pănztâr văgrehajtatdnak Harsti Văzul 
văgrehajtâst szenvedb elleni 100 kor. — fii. tbkekoveteles es jârulekai
irânti vegr.ehajtâsi ugyeben a brassoi kir. torv.-szek (a fogarasi kii • jâ-
râsbirosâg) teriileten 16v6 a dridiffi 141 sz. tljkvben A f
453, 455 hrsz. l'ekvore 84 kor 3799 hrsz. fekvăre 1 k or.
808. 897 n 57 49 » 3801 71 71

29 71

902 r 55 67 11 3804 71 11 24 75

1254 ii 76 îl 3824, 3852 51 7? 50
1289, 1291 51 r 31 17 4207 n n 25 11
1315 51 15 46 77 4417 71 r 19 51

1425 11 17 21 W 4434 71 57 42 51

1668 71 15 20 îl 4550 17 24 51

2 '69/1 W 55 6 îl 4645/2 •• 24
2143, 2145 Î7 51 42 51 4780 n 23 71

2199 51 17 57 5140 r — 11
2709 11 51 20 51 5290 77 30 55

2774 >1 55 11 n 53'13 77 51 13 îl

3041 71 » 22 ti 5660 71 7? 15 51

31 9 ;> 15 22 51 5847, 5848 n 52 n
3222 77 51 11 77 5984 n îl 10 n
3239/1 75 11 9 r 6039 55 55 12 n
3291 1î îl 6 7? 6060 51 n 122 îi

3360 » 15 Ti 6072 51 M 50 51

3409 57 11 21 77 6787/2, 6788/1 „ r 60 55

3792 17 » 6 57 6849 11 51 105 17

3797 57 11 11 77 6906 11 71 23 55

koronâban, a 386 sz tljkvben A f 322. 323, 324 hrsz. fekvSre 396 kor..
a 412 szâmu tljknyvbeii A f .307/1, 1308/1 hrszâmu fekvâre 22 kor.

bsszesen 1779 ko-
roriâban ezennel megâilapitott kikiâltâsi ârban e lrendeltetik, ăs hojiS a
fennebb roegjelblt ingatlanok az 1902 evi Novem.ber ho 12-ik napjan clei-
eloît 9 orakor Dridiff kozsăg hâzânâl megtartandb nyilvânos ârveresen 
a megâilapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingitlariok becsârânak 10°/, -ât. 
kă-’zpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november 1-ân 3333. sz. alatt kelt igazsâgugy mi- 
niszteri rendelet 8. §âban, kijelălt ovadăkkepes ertekpapirban a kikul- 
dbtt kez^hez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § a ertelm- beo a., 
bânatpenznek a birosâgnâl eldleges elhelyezeserol kiâllitoct sz .bâlyszeru 
elismervenvt âtszoigâltatni.

Fogaras, 1902 evi julius ho 24-ik napjân.
A kir. jârăsbirosâg, mint îlknyvi hatosâg

|T o m 6 s,
719.1 — 1 kir. albiro.

j-G-azeta Transilvaniei “ cu numerul ă 10 fii. se vinde: 
la librăria Nic. I. Cinrcu și la: Eremias Nepoții. "W

Tipgratia A. Mureșianu, Brașov.


