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Stări de drept anarhice.

„Unul și același drept se esiste pen
tru fiecare și dreptul se nu fie umilit îna
intea nimănui au.

Cu aceste cuvinte a introdus 
primul ministru austriac Dr. Koer- 
ber un ordin circular, ce l’a adresat, 
în calitate de conducetor al minis- 
teriului de justiție, președinților de 
la tote curțile de apel.

Frumosa axiomă de mai sus este 
un principiu fundamental al orl-că- 
rui stat de drept, care pretinde a 
se număra între statele civilisate. 
Ea nu conține deci nimic deosebit, 
ci numai ceea ce se înțelege de sine. 
Cu tote astea, proclamarea acestei 
axiome de stat ca stea, ce trebue 
se conducă justiția, a făcut cea mai 
bună impresiune în Austria, fiind-că 
contribue la liniștirea fiecărui cetă
țean și a tuturor la olaltă.

Dor nu numai pe terenul justi
ției, ci și pe terenul politic și admi
nistrativ guvernul austriac cu șeful 
seu actual au dat și dau probele 
cele mai frumose despre măsura, în 
care sein să respecteze principiul de 
drept și dreptate în cârmuirea sta
tului.

Așa de esemplu proiectul pri
mului ministru Dr. Koerber pentru 
stabilirea unei înțelegeri între Cehi 
și Germani ou privire la esercitarea 
dreptului de limbă în Boemia și 
Moravia, este, orî-ce s’ar cjice de-o 
parte și de alta, o dovadă, că acest 
guvern are bună-voința de a stărui 
pentru delăturarea nemulțumirei și 
a divergenței dintre naționalități, 
făcând încercări seriose de-a satis
face justelor lor pretensiunl.

Cei ce cetesc numai foile șo- 
viniste maghiare și nu-și dau semă 
de adevărata stare a lucrurilor, tre
bue se-șl închipuiescă, că în Austria 
domnesce o stare de drept cu totul 
abnormală, încurcată și imposibilă. 
Și nici că’și pot închipui alta, fiind-că 

flilnic se repetă în amintitele foi 
esclamarea: „Domne feresce-ne de 
stări ca în Austria! “

Adevărăt, că sunt mari luptele 
și divergențele mai ales între ele
mentul german și ceho-slav din par
tea de dincolo a monarchiei. Cu 
tote acestea în Austria încă riau 
ajuns lucrurile așa departe, încât 
cetățenul să pârdă speranța, că pro- 
vocându-se la lege va pute isbuti 
cu dreptul seu, dăcă din întâmplare 
aparține unei naționalități său pro- 
feseză un credeu politic, care nu 
convine celor dela cârmă.

C’un cuvânt, deși în Austria 
esistă conflicte grave între naționa
lități, deși printr’asta se creâză o 
situațiune încurcată interioră, er par
lamentarismul stagneză, totuși nu se 
pbte nici decum afirma, că acest 
stat a încetat de a mai fi un stat 
de drept față cu toți locuitorii săi 
și că în privința respectării legilor, 
fie pe un teren fie pe altul, ar 
da semne de decadență.

Se pote bre afirma același lu
cru în ce privesce stările interiore 
din Ungaria și în deosebi situațiu- 
nea naționalităților în raport cu ele
mentul stăpânitor?

Ce simț de siguranță pentru 
respectarea drepturilor sale pbte avâ 
cetățenul nemaghiar, când puternicii 
cjilei declară pe față In dietă, în 
municipii și în pressă, că singura 
lege, ce stabilesce măsura cea de 
tot sărăcăciosă a dreptului lor de 
limbă, de unde isvoresc tote cele
lalte drepturi la desvoltarea și cul
tura lor națională, nu se esecută, 
pentru-că cei-ce au îndatorirea de-a 
veghia ca ea să fie păzită, o cred 
periculosă pentru dânșii și deci nee- 
secutabilă ?

Starea de nesiguranță în pri
vința respectărei drepturilor legale 
ale cetățenilor de naționalitate ne
maghiară, a ajuns la un punct forte 
îngrijitor. Decă într’un stat Țis con

stituțional se vorbesce de intențiu- 
nile și planurile unui ministru cu 
aceeași alusiune la omnipotența lui, 
<ju care se vorbesce bună-oră despre 
fesurile ce vrea să le ia un mi
nistru al Rusiei autocrate, atunci 
unde rămâne legea, unde garanția 
că va fi respectată?

Acesta impresiune ni-o fac de 
esemplu espectorările foilor șovi- 
niste maghiare asupra visitei neaș
teptate a ministrului de culte și de 
instrucțiune Wlassics la Beiușiti, unde 
se află nisce institute române con
fesionale, cari după lege nici nu 
aparțin cercului de dispunere al mi
nistrului.

Der acesta nu împiedecă pe 
acele foi de-a atribui ministrului din 
cestiune nisce planuri față cu școlele 
din Beiușiti, la cari după lege nici 
a se cugeta nu-i este ertat.

Nu în zadar afirma mai deu
năzi baronul Banffy, în nisce arti
col! publicați de el, „că Ungaria nici 
că pote fi stat de drept în adevă
ratul înțeles al cuvântului, pănă ce 
elementului maghiar nu-i va succede 
a asimila tote cele-lalte elemente 
din țâră.a

Separațiunea bisericei de cătră 
stat in Franța. In ședința de la 20 Oct. 
a camerei francese. Roche a presentat o 
moțiune privitor la separațiunea bisericei 
de cătră stat și cerii desbaterea de ur
gență. — Ministrul president Combes de
clară, că moțiunea lasă camerei deplină 
libertate în lucrul mai principal. Gestiunea 
însă este atât de importantă, încât separe 
că urgența s’a cerut numai ca guvernul 
să fie adus în încurcătură. — Brisson de
clară, că va vota contra urgenței, fiind-că 
pretensiunea lui Roche țintesce Ia încur
carea guvernului. — Dejeante cere urgența 
asupra propunerei sale din Iunie privitdre 
la ștergerea budgetului cultelor. Se res
pinge cu 237 contra 209 voturi. Camera 
a primit propunerea lui Reveilland, după 
care se alege o comisiune de 30 membrii, 

la care se vor îndruma tbte propunerile 
referitdre la separațiunea bisericei de 
cătră stat, la denunțarea concordatului etc.

Rescola în Macedonia. Din sor
ginte turcescă se anunță, că rescdla în 
Macedonia se apropie de sfîrșit. Guvernul 
turcesc speră să fie absolut stăpân al si- 
tuațiunei, fiind-că timpul e nepotrivit pen
tru răscole, 'er proverbul turcesc cjice, că 
codrul nu dă ierna ospitalitate. Turcia nu 
va întări trupele trimise spre sugrumarea 
răscolei, er guvernatorii din vilaetele Sa
lonic și Monastir au dat ordine severe 
soldaților, să fie cu cruțare față de femei 
și copii. De câte-orl soldații turci prind 
câte-un resculat, află la el pușcă Manli- 
cher, uniformă și alte armanente, ceea-ce 
arată că Bulgarii sprijinesc mișcarea re
voluționară.

Corespondentul din Roma al diarului 
londones „Daily Cronicleu telegrafăză 
dimpotrivă, că între guvernele europene 
și representanții lor din Constantinopol se 
urmeză un viu schimb de depeșî, căci răs- 
cdla să întinde în Albania și Macedonia. Co- 
mercianți italieni, cari au venit la Roma din 
Salonic spun, că situația e fdrte seridsă și 
că nu se va pute evita un amestec al 
marilor puteri, în urma anarchiei ce dom
nesce în Macedonia și Albania.

Noul cabinet sârbesc s’a format 
astfel: Petru Velimirovici (radical) presi
dent și lucrări publice; Vasa Antonici 
(neutru) esterne; Velimir Todorovici (ra
dical) interne; Mili ci Radovanovici (radical) 
finanțe; Aron Nincici (progresist) justiție ; 
Dr. G. Nicolid (radical) agricultură; Milan 
Pavlovici (neutru) răsboiu, și Milenco Mar- 
covici (progresist) instrucție publică.

Esposiția industrială din Sibiiu.
Ca întregire a raportului nostru de 

ieri despre esposiție și festivități, mai dăm 
adî următorele amănunte după „Tribuna“ 
din Sibiiu:

Intre obiectele espuse atrage atenția 
visitatorilor un grup de păpuși, cari re-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“File rupte dintr’un carnet.
Tot 6 Septemvrie 1902.

(In gara din Clușifl. — Iosif Vulcan. — Em. 
Ungureanu. — Pressa română. — V. Podobă. — 
Model de limbă — peste CarpațI.—Primirea în Bis
triță. — Lipsa de armonie).

Trenul, ce vine de cătră Oradea- 
mare, sosise în gara din Clușiu cu vr’o 
jumătate de oră mai ’nainte, decât trenul 
nostru. Cu acel tren venise și ne aștep
tau pe peronul gării președintele, d-1 I. 
Vulcan, încunjurat de membri în comitet: 
dd. Emanuil Ungureanu din Timișdra și 
Vasile Goldiș din Arad. Va să dicăcu dd. 
P. Petrescu, cassierul, și Dr. I. Blaga, se
cretarul societății, cari veniau din Brașov, 
numărul membrilor se urcase la cinci șr 
numai dd. Onițiu și G. Dima mai lip- 
siau, ca să putem <jice, că comitetul este 
complet.

Făcuiâ o revistă asupra celor de pe 
peron. Ochii mei căutau pe d-1 Iosif Vul
can. Nu-1 vădusem de la adunarea gene
rală a Asociațiunei, ținută în Șomcuta la 

1886. In șese-spre-țlece ani îmbătrânesc 
omenii. Mi-se pare, că am îmbătrânit și 
eu. Ore d-1 Vulcan o fi îmbătrânit?

Și mi-au defilat pe dinaintea ochilor 
tdte întâlnirile, ce le-am avut cu d-lui.

Era în tomna anului 1883. Eu mer
geam la școlă la Beiuș. In Oradea mă în- 
tîlnesc cu profesorul V. Leșianu, unul 
dintre cei mai buni profesori, pe cari 
i-am avut vr’odată. El se cobora în mij
locul elevilor săi, căutând a-i ridica la 
sine, înfluințându-i în direcție bună și în- 
suflețindu-i pentru ideal. Era tocmai în 
drum spre Brașov, la adunarea Asociațiu
nei. „Vom face o escursiune și la Sinaia*  
dicea el și se bucura mult, că va pute 
vede Sinaia. „Der haid’ și tu cu mine la 
„Pomul verde", are să vină și d-1 Vulcan, 
vreu să te recomand'1. Și m’ain dus la 
„Pomul verde11, unde m’a recomandat 
d-lui Vulcan, adăogând cuvintele: „E 
„prunc“ bun. Se ocupă și cu literatura (?)“. 
D-I Vulcan mi-a dat mâna, ceea-ce pen
tru mine era o mare distincțiune. L’am 
mai vădut pe urmă în Beiușiu, la 1884, 
candidat de deputat, și în fine la Șom
cuta, la adunarea societății pentru fond 
de teatru.

Câți ani o fi avend? îmi puneam 
singur întrebarea. Scieam, că la 1881 și-a 
serbat jubileul de 25 ani, de când a fă
cut esamenul de maturitate. Opt-spre-dece 
cu două-deci și cinci și cu doue-<jeci și 
unu = șese-deci și patru. Nu se p6te. 
Arată mai tînăr. Omenii când sunt tre- 
Cuți de șese-deci de ani, se numesc sep
tuagenari și de obiceih sunt cam gârbo
viți. D-1 Vulcan e drept ca o luminare.

Der etă și d-1 Ungureanu de la Ti- 
mișora, un bărbat mic de statură, cu ochi 
inteligențl. Țineam mult să-i fac cunos- 
cința, fiind-că îl scieam a fi unul dintre 
puținii Români la noi, cari pdrtă un in
teres viu pentru înaintarea pressei ro
mâne și audisem, că jertfesce chiar pen
tru popularisarea pressei.

In împrejurările actuale, destul de 
triste, când vedem, că numai pressa ne-a 
rămas unica șcdlă, la care națiunea nos- 
tră își procură hrana spirituală nefalsifi
cată, școla, unde generația tîneră vine să 
învețe limba mai cu succes, decât de la 
unele catedre, unde însu-și profesorul nu 
scie românesce, — este ușor de' înțeles, 
că m’am apropiat de acest bărbat cu 
adencă venerațiune.

Pentru-că avem bărbați, cari sacri
fică pentru biserică și șcdlă, pentru crea
rea de burse pe sema studenților și a 
meseriașilor, numărul acelora însă este 
disparent la noi, cari să se întrebe vr’o
dată: Der pressa ndstră cum o duce? 
Diariștii din ce resurse se întrețin ? Cum 
le este asigurat viitorul? N'ar trebui 
să facem ceva, ca să spriginim interesele 
pressei ?

Er publicul cetitor?.... Ddr sunt co
mitate întregi, pe unde nu se cetesce 
aprope nimica românesce, unde nu vedi 
o gazetă românescă, unde chiar decă vre 
cine-va să cetescă, ar dori lectură de po
mană. Și este curidsă apariție, pe care nu 
pot să nu o timbrez aici, că se înființeză 
societăți de lectură, cari — tocmai pe 
motivul, că sunt societăți, aștăptă să li-se 
trimită diarele gratis. După părerea mea, 
tocmai fiind-că într’o societate forțele sunt 
acumulate, logica firăscă ar cere, ca ele 
să sprijinescă pressa, nu să aștepte po
mană de la editori.

Eșiseră la gară spre întâmpinarea co
mitetului câți-va representanți ai inteli
genței din Glușiiî, între cari văd pe noul 
protopop din Clușiil și pe d-1 Poddbă, care 
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presintă în miniatură fidelă porturi feme
iesc! din diferite locuri, anume din: Sibiiu 
(port de miresă), Rășinari (p. de nevastă), 
Săliște (p. de fată), Sebeșul-săsesc (p. de 
nevastă), Mercurea (p. de nevastă), Avrig 
(p. de nevastă), Vaida-Rece (p. de nevastă), 
Săsciori (p. de nevastă), Lăslăul-rom. (p. 
de fată), Certege din Munții-Apuseni (p. 
de nevastă), Borgo-Prund (p. de fată) și 
din comitatul Huneddrei port de pădurencă. 
In total 12.

Mai sunt apoi câteva și în mărime 
naturală.

Pe podiu alăturea, de cele trei case 
țărănesc!, se află trei resboie din Seliște 
și Galeș, la cari lucreză femei. La unul 
se țese pachiole, la al doilea brăcii (cin- 
gătore) și la al treilea cătrințe. Ele au 
multi admiratori, mai cu semă domne și 
domnișore, române și străine. S’a procurat 
și se așteptă sosirea unui răsboiu nou, me
canic, sistem România.

Am amintit, că esposiția e bine fre- 
cuentată. Din biletele vândute se constată 
că pănă adi la amiadi esposiția a fost vi- 
sitată de peste 2000 de persdne. Frecuența 
și adi e considerabilă. Intre visitatori se 
observă și multi streini (Sași), cari admiră 
cu deosebire lucrurile femeiesc!.

*
„Sieb. Deutsches Tageblatl“ scrie des

pre esposiție între altele:
„...După întimpinarea căldurosă a re- 

presentanților și a celorlalți ospeți, s’a în
ceput prenmblarea prin halele împodobite 
frumos cu ghirlande verdi, brad! și plante 
exotice. Steaguri nu s’au folosit, nici chiar 
de pe coperișul dela „Gesellschaftshaus" 
nu fâlfăe nici un drapel. Esposiția merită 
totă lauda. Industria textilă in deosebi e 
forte bine representată. Esecuție splendidă 
în colori și plină de gust se întrece cu 
soliditatea materialului folosit.

„Vrednice de privit sunt înainte de 
cote pachiolele fine de mătasă, a căror 
proveniență din satele românesc! nu i-ar 
trece nimărui prin minte, decă nu s’ar face 
în fața publicului pe resboie primitive. 
Un număr de păpuși în mărime aprdpe 
naturală arată fidel porturi românesc! dela 
sate, cunoscute ca eminent de frumdse și 
splendide în colori; păpușele vor fi date 
unui museu etnografic.

„Trei odăi înzestrate cu tdte ale ca
sei arată cum trăesc Românii noștri din 
ReșinarI, Seliște și Avrig. Icone vechi și 
tot felul de obiecte de casă se pot vede 
în ele.

„Lucrările de curelărie espuse, ar pute 
împodobi orî-ce esposiție mare ; mărfurile 
de papucărit dovedesc un gust bun și lu
cru curat. Sculptură, măsărit, rotărit și 
aprope tote celelalte meserii sunt repre- 
sentate și ne arată în mod evident, ce 
progrese au făcut meseriașii noștri români 
în ultimii ani".

Gestiunea evreescă
în consiliul comunal din Bucuresci.

Discursul d-lui I. 6. Biblcescu.
— Fine. —

la să vedem câți au emigrat? Citez 
o cifră, care nu păte fi contestată, pentru- 
că o găsesc într’un raport oficial — ca să 
die așa — al societății israelite de colo- 
msare (Jewish Colonisation Association), 
raport publicat în diarul „Egalitatea1*,  diar 
evreesc din Bucuresci.

*) Goethe „Gesellige Lieder": „Ein An- 
•deres".

Etă ce spune acest raport:
„De la finele anului 1900, asocia- 

țiunea ndstră a hotărît să se ocupe ea 
însă-și cu 'opera emigrării israeliților ro
mâni. O înțelegere se stabili în acestă 
privință cu mai multe societăți, să se 
stabilescă mișcarea, și de a opri, în măsura 
posibilului, de a se dirija cătră o singură 
țeră.

„Disposițiunile preliminarii nu per- 
miseră acțiunei ndstre eficace de a începe 
înaintea lunei lui Aprilie 1901. D. Auer-‘ 
bach, care fusese numit inspector al ope
relor asociațiunei ndstre, fh trimis în Ro
mânia, la acestă epocă, pentru a supra- 
veghia acolo plecările. 1864 de persdne 
au părăsit- astfel țera. Mai mult: 746 emi- 
granți au fost îndreptați în diferite direc
țiuni de comitetul Montefiore din Rotter
dam, care ne acordă prețiosa sa cola
borare.

„In cursul anului 1901, am regle
mentat de asemenea plecarea a 137 fa
milii de emigrant!, cuprindând 573 suflete. 
Aceste familii s’au dus la capii lor plecați 
mai înainte. In total am înlesnit der emi
grarea a 3183 persone".

Așa-der, în anul 1901 au plecat 3153 
persdne, între cari se numără și 573, cari 
se duceau la capii lor de familie plecați 
mai ’nainte.

Și se dice, că au plecat din causă de 
persecuțiuni religiose I

Der ore din alte țări nu emigreză și 
nu sunt pretutindeni cause, care explică 
logic, normai și real acele emigrări?

Emigreză omeni din tote țările și 
emigreză mult mai mulți decât de la noi!

Etă cifre:
După statistica oficială a Statelor- 

Unite asupra emigrărei Europenilor în 
1900/901, au emigrat în aceste State:

Din Austro-Ungaria . 
„ Italia '..................
„ Rusia..................

Statistica acesta nici 
despre emigrările evreilor

113,000
136,000

85,000
nu pomenesce 
din România, 

căci ele sunt o cantitate.... negligeabilă.
Er statistica oficială a porturilor eu

ropene pe 1901 claseză astfel emigrările 
din Europa în America:

însemneză dre emigrarea de 3000 Evrei 
din România?

Germani. . . . . 11.217
Din Austria Ruteni . . . . . 19.331

Evrei .... . . 13,47 ■
Maghiari . . . . 7.809

Din Ungaria Slovaci . . .
Ruteni . . . . . 21.429
Evrei .... . . 17.893

Dm Rusia ( Ev?e. ; ; . . 21.700
. . 64,317

Față ce aceste emigrări colosale, ce

Ce însemneză, mai cu semă în fața 
emigrării a 17,000 de evrei din Ungaria, 
unde, die cei ce ne acusă pe noi, se gă
sesc ca în sinul lui Avram și au și drep
turi politice ?

Și pentru tdte aceste state, nimeni 
nu pretinde că emigrarea e causată de 
vr’o persecțiune; recunosc toți, că sunt 
cause de ordine economică — și numai 
acestea — cari eondiționeză și impun emi
grările. Numai la noi, de unde au plecat 
așa de puțini, veridicii noștri acusatori 
găsesc, seu mai bine inventă cu totul alte 
cause.

Der nu singuri Evreii au emigrat. 
Au emigrat și Italieni, cari găseau de 
muncă, atât la marile lucrări publice, cât 
și la zidirile particulare, și au fost mulți, 
forte mulți — au fost mii. Der aceștia au 
plecat nu cu ura în inimă, nici cu insulta 
pe buze, pentru-că vedeau și judecau, că 
lovitura ce încercaseră, lovea tot așa, ba 
încă mai mult pe autohtoni, pe Români.

E încă ceva care limpedesce și ca- 
racteriseză starea de lucruri de la noi; e 
faptul, că pe când plecau câte-va mii de 
israeliți, au venit în țdră alți străini, în 
număr de pănă la 20 de ori mai mult, și 
au găsit aici munca, pe care n’o aveau 
în țâra lor de origine, traiu mai ușor și 
câștig mai mare, decât la ei acasă.

In anul 1901, anul marilor emigra- 
țiuni ebraice, imigrațiunea streinilor la noi 
a fost de 66,001 persdne!

Cum se explică der, că loc de 
muncă fiind, evreii nu găsesc de lucru și 
plecă, insultând și blăstămând țera?

Nu e decât o singură explicare. Nu 
persecuținea religiosă îi făcea să plece, 
ci faptul că sunt improprii său nu voesc 
munca de la noi, muncă grea și puțin 
producătore, în genere adecă munca 
agricolă.

E într’adever trecut în proverb la 
noi, că evreii nu se îndeletnicesc cu 
munca agricolă. Țăranul român dice: 
„Scară la Lună și Evreu la secerat, nu 
s’a pomenit11.

Der se citez alt fapt, spre a dovedi, 
că evreilor nu le place a face agricultura, 
chiar în cele mai favorabile condițiunî 
posibile.

Găsesc acestă constatare tot în ra
portul societății ebraice de colonisare și 
citez textual:

„In cursul anului 1901, Iewish Agri- 
culturand Industrial Aid Society, a încercat 
se plaseze dece familii de emigranți ro
mân! în fermele cu îngrijire alese în îm
prejurimile lui Voodbine. Cu tdte precau- 
țiunile luate, încercarea nu a isbulit. Ac
tualmente nn se mai află în Voodbine 
decât două din aceste familii";

Prin urmare, evreii din România n’au 
voit a face agricultura nici când li-s’a dat, 
în condițiunî extrem de favorabile, pă
mânt, vite, instrumente agricole, case de 
locuințe și bani trebuitori. Cum der ar fi 
putut ei se întreprindă a munci pământul 
românesc, fără să aibă asemeni extraor
dinare și la noi nepomenite mijloce?

Un publicist german, pare-mi-se Ganz, 
care a fost în țeră, acum câte-va luni și 
a stat câte-va dile în Bucuresci, (jicend 
că studieză cestiunea israelită, afirmă în 
studiul pretins documentat ce a publicat, 

că jumătate din Bucuresci a rămas nelo
cuit din causa emigrării evreilor!

Adevărul este, că anul acesta în to
tal, în timp de nouă luni, s’au cerut șii 
liberat 161 pasapdrte pentru 405 persdne.

Și diare de ale ndstre, scrise în limba, 
română, publicau cu litere semnificative.. 
și afirmau că convoiul de israeliți năvă
lea în acest timp în gara de nord; spre- 
a emigra!

fică’ depopularea pe care o afirmă 
d-l Ganz cu atât adevăr și după- studii 
seriose!

Der au suferit toți, nu numai evreii, 
au emigrat italienii, cum mai diseiii, fără 
ură și fără insulte, au emigrat și: evreii-,, 
der cu ură în inimă și cu ocară. în vorbă, 
ba și în manifeste.

Se vede, că ei nu duc la suferință 
și precum la noi au venit să caute o stare 
mai bună decât în țera de origine, s’au 
dus și de la noi, înrîuriți de emigrație, 
care pare a fi în firea lor (Aplause).

Semnalez acesta, pentr.u-că de ar fi 
fost vorbă numai de suferință, Românii 
muncitori, cari au suferit cei mai mult, ar 
fi emigrat și ei. — N’au emigrat însă- pen
tru-că Românul de astăzi are cu pământul 
legături ca cu o mamă dulce și acestă a 
lui înclinare ne-a făcut să stăm neclintiți 
aci 20 de vecuri, trecând prin suferințe 
cum pdte n’a avut alt popor, care n’a fost 
în drumul marilor invasion! (aplause).

N’a plecat Ro-mânul. cum nu plăcă 
locuitorii din Martinica deși a plouat foc 
asupra țării lor, deși pământul le-a tremu
rat și le tremură sub picidre și mii și mii 
au murit într’o. clipă (aplause).

N’a plecat Românul cum nu plecă 
Burii diu Transvaal, deși sunt chemați în 
alte țări, căci decă au perdut tot și casă 
și avere și membri mulți d’ai familiilor 
lor, li-a rămas pământul și sufer, rămân 
legați de el. (aplause).

Au popdrele acestea agricole calități 
de inimă, cari par a fi proprii lor.

Evreii nu l,e pot ave, căci relațiu- 
nile lor în genere se reduc la relation! 
co omenii, și acestea nu sunt, nu pot fi 
decât precare și scurte, căci scurtă e și 
vieța (Sirienilor. Și acesta, bănuesc, explică 
de ce mai ușor de cât alții evreul să de
cide a emigra, de ce emigreză, cum vă- 
cjurăm mai în sus, chiar din țări ca Un
garia, unde au drepturi politice.

Der decă au emigrat- unii, au venit 
alții — vorbesc în special de evrei — căci 
au căutat mai lesne să pdtă trăi la noi, 
decât în alte țări, unde sunt mulți evrei.

Au venit chiar în vremea când emi
grau mii și vin necontenit. Acesta o vedem 
dilnic, o constatăm toți, și negreșit nu vin 
spre a oferi drbei ndstre persecuțiuni re- 
ligidse nouă victime, vin din contră pen
tru-că se găsesc aici mai bine decât acasă, 
vin pentru-că se găsesc condiții de traiu 
mai lesniciose.

D-l Bibicescu arată din statistică coe
ficientul favorabil de nascerî și morta
litate la evrei, apoi continuă:

Vădurăți, care e situațiunea evreilor 
la noi și din punctul de vedere al creș
terii lor normale. Curiosă, fenomenală, ne- 
mai vădută nicăiri și neputând intra nici 
o judecată seridsă, trebue să fie sălbatică 
persecuțiunea religidsă a evreilor când ei

de-o lungă serie de ani este în mijlocul 
mișcării culturale și economice naționale 
din aceste părți. Ca atare cred, că va fi 
avut de multe-or! ocasiune a medita asu
pra adevărului esprimat atât de frumos 
în cuvintele lui Goethe:

Du mufît fjerrfdjen unb getvinnen,
®ber bienen unb Derlieren, 
£eiben ober friumpȘieren, 
fjammer ober 2!ntbof> fein.*)

Căci așa îi este dat omului, care 
luptă, să fie or! ciocan, or! nicovală.

O jumătate de oră e forte scurtă. 
Trenul de pe Valea Someșului e gata de 
plecare. D-l Vasile Goldiș, de și „pensio
nar" al gimnasiului din Brașov, cu agili
tate tinerescă ia asupra sa sarcina, de a 
scdte bilete pentru întreg» societate: 
■cine! membri în comitet, doi Jiariști, doc
torul Părasca din Hațeg cu gentila-i 
ddmnă și notarul din Tilișca, Milea, care 
nu lipsesce nici de la o adunare cultu
rală. Ou totul dece.

Numai dece. Atâția am și rămas 
pănă în Bistriță, de și o foie din Buda

pesta insinuase cu o vădită rea voință 
că la adunarea acesta își vor da întâlnire 
toți matadorii politici români, er din Bu
curesci vor veni o mulțime de artiști de 
la teatrul național, ca să coopereze la 
concert și teatru.

In compartiment ajunseiâ la un loc 
cu d-l Vulcan.

— De câți ani cutrierațî d-le Vuh 
can Transilvania și Ungaria pe la adună
rile culturale?

— Nu nlai sciu. Am numărat anii 
pănă la trei-deci. De acolo am încetat, de 
a-i mai număra.

Și a început să desfășore din co- 
mora amintirilor sale, fragmente de pe la 
diferitele adunări. Interesante erau mai 
ales acelea din Sătmariu, unde mi-se pare, 
că societatea pentru fond de teatru și-a 
ținut prima adunare, cu tdte că inteli
gența română din acel oraș nu număra, 
decât doi membri. Apo. adunarea din Si- 
ghetul Maramureșului, unde vice-comitele 
de pe vremuri, Milialcaa întâmpinat comi
tetul cu un discurs rostit în dialectul ro
mânesc maramureșan.

Din adunările mai recente își aducea 
aminte cu multă plăcere de cea din Abrud 
și de cea din Săliște.

Am discutat împreună apoi cestiu
nea unificării limbii și a ortografiei. D-l 
Vulcan e de părere, că modelul de limbă 
bună și corectă nu-1 putem da noi, ci 
trebue să-1 luăm de la scriitorii buni de 
peste Oarpați.

Mă uitam pe ferestrile trenului. So
meșul a făcut pe aici mari pustiiri. O 
inundare, ca acea de la Rusalii nu s’a po
menit pe aici nic! de-o sută de ani. Tdte 
speranțele bieților Români într’o recoltă 
bună, au fost sdrobite. Miseria e mare pe 
tdtă Valea Someșului, pănă în jos cătră 
Sătmariu. In loc de cucuruz, nu este de
cât „costreie" (paring), pe care omenii o 
cosesc și o dau la vite.

Der etă, că sosim la Bistriță. Pe 
lângă comitetul de primire, care ni-a eșit 
la gară, era representată și poliția — să 
vadă pe „matadorii politicei române" și 
„mulțimea de artiști de la teatrul național 
din Bucuresci I"

Nu era însă nevoie de intervenția și 
controla sfintei Hermandad. Nimeni nu 
venia la Bistriță cu gândul de a agita Seu 
tulbura consciențele, nici de a trada pa
tria, ci venia o mică cetă de dmeni ca 
să asiste la o serbare culturală româ- 
nescă.

Atâta și nimic mai mult.
Și Bistrițenii ne-au primit cu brațele 

deschise. Protopopul Domide, în fruntea 
comitetului de primire, a întâmpinat comi
tetul societății cu un discurs însuflețit, în 
care și-a esprimat mulțumirea și bucuria, 
că Românii din Bistriță pot să găzduiescă 
pentru câte-va dile pe ospeții iubiți.

Și a vorbit în numele Bistrițenilor, 
domnul protopop, deși, după-cum am aflat 
pe urmă, nu totă inteligența română din 
Bistriță a fost de acord, ca să se dea os
pitalitate pentru câte-va dile ospeților, 
cari vor veni la adunarea societății. Ga și 
în alte centre românesc!, așa și în Bis
triță rdde vermele discordiei la rădăcina 
stejarului român. Au fost fruntași Bistri- 
țeni, cari în tot decursul sărbărilor nu 
și-au arătat cinstita față.

In zadar a cântat poetul despre „a 
pisrnei răutate" și despre „drba neunire 
la Milcov și Oarpați" — epigonii gene
rației falnice de la 48, nu vor să în- 
țelăgă.

Der acesta este un capitol, care va 
trebui tratat la alt loc și în altă formă.

Delaieteii. 
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trăesc între noi mai bine relativ de cât 
noi și se înmulțesc, mai mult decât chiar 
Românii, cari ar trebui să fie cei favori- 
sați. (Aplause.)

D 1 Bibicescu maiatinge câteva ches
tiuni importante, pe cari regretăm, că din 
causa lipsei de spațiu nu le putem repro
duce. Apoi încheie :

Permiteți-mi d-lor consilieri, săîncheiii 
și se vă mulțumesc, că ați binevoit a mă 
asculta și a-mi da astfel ocasiunea să-mi 
îndeplinesc datoria d’a schița patrimoniul 
moral și de civilisațiune al inimei poporu
lui nostru și să înlătur, punând în lumină 
faptele, acusările înjuridse și nedrepte de 
persecuțiuni religidse și lipsă de simțăminte 
umanitare, ce ni să asvîrle cu ură și ne
dreptate. (Aplause prelungite.)

Inaugurarea canalului de la Sulina.
Luni de dimineță, la ărele 7, au so

sit în Galați Principele Ferdinand și Prin
cipesa Maria a României, unde au fost 
primiți de autoritățile locale. La sosirea 
trenului în gară, musica a intonat imnul 
național. AA. LL. RR. au fost însoțiți, pe 
lângă suitele Lor, de d-1 prim-ministru 
■Sturdza și de d-nii miniștri Stoicescu și 
Costinescu.

La firele 8 Principii s’au suit în tre
nul princiar, luând loc și miniștri împreună 
cu personele mai marcante, pentru a se 
duce la debarcader, în docuri. La sosirea 
trenului la debarcader, vasul de răsboiu 
„România11 a dat mai multe salve de tu
nuri și AA. LL. RR. au fost primite de 
corpul consular din localitate, de membrii 
comisiunei europene a Dunărei și dejprimul 
președinte al Curții de apel.

La orele 8 și jum. A A. LL. RR., mi
niștri și toți invitații au luat loc pe bor
dul vaporului „Principesa Maria" al R. M. 
S., care după ce a parcurs în susul apei 
tfită distanța pe care se aflau acostate va- 
pore, s’a întors luând direcția spre Sulina. 
La plecare, urale nesfîrșite eșiră din piep
turile mulțimei, ce se adunase pe cheiQ.

Vasul „Orientul" al N. F. R. a înso
țit pe „Principesa Maria".

Tfite vasele de pe Dunăre au fost 
frumos pavoasate. Pe tot parcursul pănă 
la Sulina vaporul „Principesa Maria" a 
fost salutat de tote vapfirele, er la Issacea 
și Tulcea s’au făcut principilor căldurose 
ovațiunî.

La orele 12 a avut loc un prând dat 
în sala-restaurant a vaporului „Principesa 
Maria".

Vaporul a sosit la noul Canal la 
firele 2. Aci erau înșirate și frumos pavoa
sate 6 staționare streine, venite de Ia 
Constantinopole, cari au salutat pe prin
cipi cu salve și urale.

Frumosul steamăr „Principesa Maria" 
a rupt frânghia, care bara intrarea în ca
nal, inaugurând astfel navigațiunea pe 
canal. In acest moment s’a servit șampa
nie și inginerul Kuhl, președintele comi
siunei dunărene, a ridicat cel dintâiîl toast 
b end pentru prosperitatea economică a 
României, căruia i-a răspuns A. S. R. 
Principele Ferdinand.

La ora 4 jum. Principii au sosit la 
Sulina, unde au fost întîmpinațl de auto
rități și de întreg orașul și conduși în 
urale pănă la palatul comisiunei dunărene.

Sera, orașul și tote vapfirele din port 
au fost splendid iluminate și la 7 și jum. 
a avut loc un banchet dat în sala cea 
mare a palatului comisiunei dunărene, care 
era frumos decorată.

Primul toast l’a ținut președintele 
comisiunei, căruia i-a răspuns A. S. R. 
Banchetul s’a terminat la 9 fire.

La ora 11, în mijlocul unor ovațiunî 
lesfîrșile, vaporul „Principesa Maria" a 
cornit spre Constanța, având pe bord pe 
crincipî, pe miniștri, precum și pe toțî 
nembri comisiunei dunărene.

— 9 (22) Octomvrie.

Congregațiunea ordinară de tomna 
i comitatului Brașov este convocată pe 
lina de 29 Octomvrie 1902 la orele 9 a. 
n. în sala cea mare a casei orășenesc!. 

La ordinea dilei sunt 107 puncte, între 
car! punctul 106 „Adrese și note ale altor 
comitate11.

Visita de la Beiusiu a ministrului 
Wlassics este viu comentată încă în 
pressa maghiară. „NagyvâradiNaplo11 dice 
c.ă esperiențele ministrului la Beiușiil au 
fost din cele mai triste și că ministrul 
va lua în curând „măsuri radicale", pen
tru îndreptarea lucrurilor. — Ce fel de 
îndreptare ?

Viriliștii jidovi. In orașul Sabaria 
între 65 virilișt! sunt 15 jidovi, adică 
23.1%, pe când în populația orașului ji
dovii nu sunt representați, de cât cu 13% 
In comitatul Bereg între 160 virilișt! sunt 
70 jidovi, adică 43.75%, pe când din po
pulația comitatului jidovii nu fac, de cât 
13.1%- In comitatul Zala sunt 95 virilișt! 
jidovi între 300 creștini, cu tote că comi
tatul n’are locuitori jidovi, de cât 3.12%. 
— Etă așa progresezi jidovii spre aca
pararea hegemoniei economice în Unga
ria! Datele acestea le publică diarul 
„Alk."

Studenții italieni au adresat la de
părtarea lor din T. Severin următfirea te
legramă M. S. Regelui Carol: „In momen
tul de a pleca de pe nobilul pământ al 
României generdse și ospitaliere, trimitem 
Majestății Vostre și Majestății Sale gra- 
țifisa Regină, omagiile nostre și espresiu- 
nea sentimentelor profundului nostru de
votament". — Studenții italieni au părăsit 
hotarele României Vineri nfiptea la firele 
3. Sâmbătă la firele 9 dimineță au sosit 
la Lugoșiu, unde — după cum anunță 
„Drapelul" — tinerimea română a eșit la 
gară spre întâmpinarea lor. In numele ti- 
nerimei, d-1 Dr. Tiberiu Brediceanu a sa
lutat pe tinerii studenți italieni cu un fru
mos discurs în limba italiană.

Necrolog. In Jibou a răposat în 19 
1. c. directorul băncii „Sălăgiana" Dem. 
Suciu în etate de 59 ani. Român bun, ora 
laborios cu inimă și mâni curate, a fost 
stimat și iubit de toți câți îl cunosceau 
II deplâng: institutul pe care l’a condus 
cu mult zel și pricepere de la înființarea 
lui, consângenii și nnmăroși amici și sti- 
matori. Fie-i țărîna ușoră și memoria bi
necuvântată !

D-nii Giglio Toss, Persico și Vitali, 
cari rămăseseră în Bucuresci după pleca
rea celorlalți studenți italieni, au plecat 
și ei spre Italia Luni sera cu trenul de 
Vîrciorova. Pănă la gară au fost conduși 
de numSroșî studenți români și de întreg 
comitetul de recepție.

Locul nascerei regelui Mateiu. 
Preotul din Szaparliget, Râcz Kăroly în- 
tr’un studiu al seu combate părere», care 
susține, că regele Mateiiă Gorvinul s’a năs
cut în Clușiu. Regele Mateiiî s’ar fi născut 
după cum spune Râcz, în Hollosvar (Hol- 
losvar = Cetatea corbilor). Acest Hollosvar 
era situat la sud-vest de Banat-Comloș 
în apropiere de Szbllos, care aparținea lui 
Mihail Szilagyi. Pe timpul nascerei lui 
Mateiiî, Hollosvar era a Huniadeștilor. Pă
rerea, că regele Mateiu s’a născut în 
Clușiu dateză de Ia Gaspar Heltai. care a 
trăit în secolul al 16. Racz susține, că 
Heltai o fi cetit în vr’un document vechiu 
Kolozsvâr în loc de Hollosvar. Afară de 
acesta, Heltai nu era istoric de profesiune, 
a trăit cu un secol mai târdiu, de cât re
gele Mateiti, și prin urmare nu pdte fi 
primit ca autoritate. Parochul-abate din 
Seghedin, Francisc Varga, va presenta în 
curând studiul lui Rapz academiei ma
ghiare. ,

Cercetare disciplinară contra unui 
judecător de instrucție. Curios lucru! 
Un judecător de instrucție, care însuși 
are chemarea de a conduce cercetările 
disciplinare contra altora, vine singur în 
cercetare ! Acesta este d-1 Mihail Ilnicky 
din 'Becîcherecul-mare, care este acusat, 
că a defraudat din banii, cu manipularea 
cărora era însărcinat.

Societatea „Sainnil Vulcan" a stu
denților de la gimnasiul din Beiuș s’a con

stituit în modul următor : Notar al ședin
ței s’a ales F. C. Bontescu VIII; notar al 
coresp. Demetriu Nagy cl. VIII; contro
lori: Cornel Szabo și Mihai Șerban studenți 
de el. VIII și Vasile Filipene cl. VII cas- 
sar; Constantin Pavel cl. VII; bibliote
car: Vasile Pereș cl. VII; archivar: Alec- 
sandru Ciple VII. Constituirea a fost pre- 
sidată de d-1 disertor I. Buteanu. Condu
cătorul societății va fi d-1 profesor Radu 
Cupariu.

Piața română. Consulatul austro- 
ungar din Bucuresci raporteză, că situația 
economică în România s’a îndreptat în 
sfârșit, așa că piața ^română învită erăși 
la import mai intensiv. Comercianții de 
încredere își dau acum silința să câștige 
din nou acele firme de export, cari în 
timpul crisei, în urma experiențelor triste 
ce lp;au făcut, se retrăseseră de pe piața 
română.

Pentru masa studenților români 
din Brașov. D-1 Dr. loan Mezin în diua 
promovării sale de doctor la universita
tea din Clușifi, în locul obicinuitului po- 
tus a donat 10 cor. pentru masa studen
ților noștri. Primescă nobilul donator cele 
mai vii mulțămite. — Direcțiunea școlelor 
medii gr. or. române.

Desvelirea monumentului regelui 
Mateiu a costat, după cum spune o ffiie 
din Clușiu, 37.674 corone. Cheltuielile se 
repartiseză pe cum urmeză: Pentru insig- 
nii comemorative: 6500 cor.; găzduirea 
fispeților: 4000 cor. împodobirea ;strădilor, 
cortul regal și pregătirile pentru desvelire 
11.000 cor. Restul s’a cheltuit pentru ilu
minare, artificii, conductul de lampione, 
tipărituri, corfine etc.

Principele Bulgariei la Constan- 
tinopol. O telegramă din Sofia confirmă 
soirea, că principele Ferdinand al Bulga
riei a fost invitat de Sultan să mergă la 
Constantinopol.

Rusia și mișcarea revoluționară 
din Macedonia. Consulul rusesc din Sa
lonic a primit instrucțiuni din Petersburg 
se se ducă pe teatrul insiyecțiunei din 
Macedonia, pentru a face un raport asu
pra situațiunei.

Erupțiuni vulcanice. După o tele
gramă comunicată de „Agenția Reuter" 
erupțiunile vulcanului Soufriere în insula 
San-Vincenzo, continuă. Ploi dese de ce
nușă cad la o mare distanță. O asemenea 
ploie s’a abătut asupra insulei Barbados. 
Panica printre populațiune e mare.

Abstinența generalului Dewet. 
La banchetul dat în Berlin în onfirea ge
neralilor buri, s’a servit șampanie „De- 
wet-Sect" oferită de cătră Christian Schnei
der. Eroicul general bur însă, după nu
mele căruia s’a botezat șampania, în tot 
timpul banchetului n’a băut, de cât apă. 
El nu bea nlcl-odată băuturi alcoholice.

Logodne. D-șora Maridra I. Puiu 
din Brașov s’a logodit cu d-1 Iuliu A. Va- 
silichi din Sibiiu.

— D-șora Aneta Popa, fiica d-luiRadu 
Popa din Satulung, s’a logodit cu d-1 
Pompiliu Turca, fiiul d-lui advocat Dr. 
Turcu din Făgăraș.

O catastrofă înfiorătore s’a întâm- 
plat la Constantinopol. Un copil a cădut 
în apă de pe un pod din cartierul Galata 
Lumea s’a grămădit să vadă ce se va în
tâmpla cu el, der parapetul podului fiind 
putred, podul s’a rupt și o mulțime de 
persone au cădut în apă. Cinci omeni s’au 
înecat și 15 s’au rănit.

Circul Henry continuă a atrage pu
blic numeros. Prestațiunile artiștilor sunt 
escelente. In fie-care sără program nou.

Fata fără mâni. Parasehiva Lupți 
din Nocric, care scrie, cose, brodeză cu 
picifirele, se pfite vedea numai scurt timp 
la Brașov. Intrarea 10 cr. de personă.

.Literatură,
A apărut:

JVume de familie la Românii din 
Ungaria, de Alesiu Viciu, profesor. Bla- 
șiu 1902 Tipografia Seminarului Archidie- 
cesan. Prețul 12 bani (filer!).

NECROLOG.^Direcțiunea institutului 
de credit și economii „Sălăgiana" în Ji
bou cu adâncă durere aduce la cunos- 
cință încetarea din vieță a directorului 
seu esecutiv Demetriu Suciu, advocat 
membru fundator al societății pentru fond 
de teatru român, membru pe viață al 
Asociațiunii pentru literatura și cultura po
porului rom. precum și al altor reuniuni 
culturale, urmată după un morb îndelun
gat în 20 Octomvre st. n. la 7% ore a. 
m. în etate de 59 ani. Osemintele pămân- 
tesci ale decedatului se vor depune spre 
vecinică odihnă, după ritul bisericei gr. 
cat. în cimiteriul comun din Jibou la 22 
Octomvrie st. n. In veci amintirea lui!

Jibou, 20 Octomvrie 1902.
Direcțiunea.

Un anunț funebru s’a dat și din par
tea nepoților răposatului.

Sofia, 22 Octomvrie. In cercurile 
comitetului macedonean se afirmă, 
că în cjilele din urmă o bandă bul- 
gărescă din partidul lui Sarafoff a 
trecut în Macedonia sub conducerea 
colonelului Davidof cu scopul de a 
lua lupta cu bandele de sub condu
cerea lui Goncev. Din parte oficială 
se anunță, că Turcii n’au comis mă
celuri.

Constantinopol, 22 Octomvrie. In 
Macedonia progreseză opera pacifi
cării. După cum se afirmă din par
tea Porții, operațiile de răsboiu în
dreptate în potriva bandelor de sub 
conducerea generalului Goncev au 
început se dea resultate.

Diverse.
Pisică bombă. Deună-di ndptea la 

Paris atenția unor gardieni de pace fu 
atrasă de straniul umblet a doi indivizi 
cari păreau, că evitau cu mare grije punc
tele luminate ale strădei. Unul din ei 
purta un obiect voluminos. La un drecare 
punct, cei doi se opresc și depun pachetul 
sub opdrtă, după ce se uitară în tdte părțile 
și apoi o rupseră la fugă. Cei doi gardieni 
se apropiară de acea portă. Obiectul era 
o cutie de fier, legată. — O bombă! — 
exclamară amândoi și se dădură înapoi 
cu câți-va pași.

Apoi își făcură curaj iau cu mare 
precauțiune vasul și îl duc la corpul de 
gardă. In fine să hotărăsc de a-1 deschide, 
îndată după aceea se vede sărind de 
acolo o pisică, care miaunând fuge.In fun
dul vasului se afla următorul bilet: „Aoâstă 
pisică aparține d-nei Martin, portăresa de 
pe strada Malta. Acestă pisică murdară ne 
oprâște de a închide totă ndptea ochii. Vă 
rugăm de a nu mai înapoia pisica proprie- 
tăresei.

Pumerul diarelor cotidiana și 
al publicațiilor periodice francese cresce 
mereu. Chiar la Paris se numără acum 
2685, dintre cari 142 sunt dilnice, 736 
săptămânale și 884 lunare. Din 154 diare 
și reviste politice, aprdpe jumătate sunt 
republicane. Numărul foilor de provincie 
e de peste 4000, printre cari 355 (jilnice.

Sosiți in Brașov.

Pe diua de 21 Octomvrie 1902.
Pomul verde: Klein, Pesta; Salzborn, 

Schweiz; Bigla, Siaiiu.
Europa: Orth, Pesta: Berger, Kende, 

Cinci Biserici; Vdlker, Viena; Niskolczv, Pava: 
Rirsch, Schoffa; Zakarias, Fhimeș; Cosiner, Bu
curesci.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Ani onorea a aduce la cunoscința On. public din 
loc și împrejurime, că am deschis pe piața acesta 
și anume in Strada porții Nr. 21 (iii fosta prăvălie de 
tricotaj alui Georg Foith)

Magazin cu Librărie și Papețărie 
unde se pdte căpeta afară de produsele mele renumite de le- 
gătorie de cărți și catastâfawB, mairffurfl de galan
terie din resortul legăturici do cărți, Passeparlou- 
tes, tote articolele, ce obvin în coinerciul de hârtie 
și rechisiții de scris, cu cari sunt bogat asurtat. 

în căletoria mea pentru aprovisionare în Budapesta 
și Viena am ales numai ce an fost mai nou, mai îru- 
I110S și mai bun. Tot ce se pâte dori in specialitatea de 

Confectiuni de hărtie,
requisite de șcdlil-, scris-, șl desemn se pote căpăta 
dela prețul cel mai ieftin păuă la oele mai fino Șl mai 
scumpe calități.

Comande pentru note și cărți 
Legarea cărților «e esecutâ în

noscut solid și frumos.
Pnnfpil radnnrî Fractip® de ts,gnl ocasional re- 
1U11L1U bduVUIl comand casete cu hârtie de

e-t-jj
& 
$»

CC

o
X 
r-ț-

«î
cT
•»

55£
&

■t.

o t-3
S l-H
15 CC

°ȚL

«tJ
CD
fcJ 
c+

tri
a

co
fcd

c

5‘
UJ 
O 
’-J 
rt-

B

*“3

3
O
Q

- 
cd 
B

. ct-
D

e i 
oi" ft

■a r*
3 ft •o

CD

G© 
e+-
O

&

!=? 
m 

ca

% SE 

'•CP

<aQ 
o

02 
HJ

șs>

<•

(3?

g
>•
Src

O

^0H-C

s 
rî

j ; «QSQI» «IcSE»» 4i3»aB» «losollfr «ItwoBrâg

gRs

Cc^\

■HI
i

SSIF’ Schimbare de local. -w
Am ouore a aduce la cunoscința On. public, că rtii-am 

mrantat Atelierul de lăcătușerie v",™'i“*!*  
în Strada Castelului de sus nr. 28, casele proprii.

EUGENIU PRECUPtf 
lacatușrrîe artistică șl <8e construcție. 05^0 

lnsfa.la.tium* de gaz aerian. CONDUCTE de apă in odăi 
' de scaldă Ciosete cu apă, Caiiaiisațiuni pen- 

Closete pentru apa de curte, pivnițl și stradă, cu garanție.

se efectuăză imediat, 
atelierul meu rec-u-

<1 
pot.

W
t<3

<£>

tru
—= Pi*cliiniiiare  rIc spesc și iti formațiuni gratis. =—

Sfă la disposiție in permanență d e p o o a I cu tot. felul de 
mesini de gătit. bucate (Sparherde s6u sobe) pentru bucătării 
particulare și Restaurante, dela 10 corone până la 400 corone 
bucata. — Comande după plac.

Asemenea tot feiml de B-aeparaturB prompt și ieftin
Deci rog pe On. public pentru sprijinirea și încrederea de 

până acum. Ca totâ stima
EUfâEKIUUl PRECyPU, 

itniteslfti lăcătuș.
Strada Castelului de sus nr. 28.

scris minunat de frumose și ieftine, adjustate forte mo
dern. La dorința se pâte imediat grava în aur numele 
și datumul.

Mare asortiment de cărțî poștale cu poesil și fo
tografii. Albume eu prețuri forte ieftine

Apelez la o cercetare numărâsă semnez
ca totă stima

Wilhelm Haydecker.

Mare asortiment de cârti poștale diferite feluri.

4—G

A VI

Pe teritorul înaintea fostei portă a Vămei.

© 
mo*

J2*

/

14)

'tTuriieu ca fulgerul prin Austro-Ungaria, SlonaCtnia și Orient.

150 Persone 150
— 5 —

30 « inssjc, Coi’ps de SaSSet 30ț e$c.

Ieslea a Ișijaiaâ ehHmâ.

Subscrisul are onore a tace cunoscut Onor, public, că Cil
începerea dela 1 Octomvrie st. v. a. c. v®îm deschide un

Magazin de coloniale.
Specialitate: „artccoSe de Orient'4, en gros și detail.

~ ^5 ■■ ■“
„ar’ttcE&ae e8e Oriesit’4,

- ii i m a

GEQiRGE G. RENȚIA
„SxA MAț9A$INVliL <!c

ân Strada OrfanîSor nr. 3. (fa fundul curțu).
Asortiment nou și bogat, Calitatea mărfurilor ireproșabilă, 

piețurile mai convenabile ca ori și unde, mă face se sper, & 
nimeni nu va per de ocarfiunea de a viaita magazinul mm 
spre a se convinge.

Idugândul tot odată pe on. public a-mî da binevoitorul sen
concurs.

sub

cu

Astăds Joi. în 23 Oct om trie 8902,
2 Z^epxesen.t^ții 2.

BDiigoâ pB'âiMi Ba Avele 4'/7 și serii la S orc.

Mare representație pentru streini.
Representația de după prâi d este speeial aranjată pentru p. t public, 

care vine I a terg
Programa conține fl6 puncte alese și se esecutâ la lumină elec

trică așa de ex>ct ca și represcutațiile de se a.

Cu t.otă. stimaryj
V Georgțe E&enția,

4 —G Strada Orfanilor nr. 3.

&

Sera ia 8 «'» r e —*---------

I::::::::::::::::1":::: ctx program nou.
Pentru prima ora ZBTTȘBXX,

mare spectacol de Manege militâresc în 15 tablouri, aranjat du Direc
torul Henry, eseg u. t. do 200 pensone și 30 cai.

Lupte mir - poporul voinic bur și angles, după realitate cum s’a 
1- ti m plat.

E$âne Vineri, în $4 Oct. 8902, 
a ă-a asjsegtaUțis SlgE-LIFE.vz*»  *■

Vincfărea anter ore a biletelor la Cassa circului.

DIRECȚIUNEA.
ț

C_D

!1W „Gazeta Transilvaniei “ cu numerul â 10 fii. se vinde 
la librăria Nit*.  I. Cin ren și la Eremias Nepoții. "W;

PP4VS?I CKOITOflfi iW'flE^ES
• ÎL x & V 1Lj Ju^ civil si ici H i t a r.

Am onorea a aluoe la cunoscința On. public, că ate
lierul meu de

Croitorie de uniforme si haine civile, 
ce-’l avăm sub Bucum Nr. 15 Fam imclal dela 30 Sep
temvrie 1902 în Strada iWchaei-Weiss Mr.

Atrag atenția p. t. Domni, cari servesc anul de vo
luntar, câ la tiiiue se pot că pe ta cu 124 corone urmă*  
țârele obiecte de uniformă:

1 manta, 1 tunică, 1 pantalon. 1 Diluxă. 1 baionetă 
elcgniitil cu curca (lupii pine, 1 păreehlă mănuși, î cravată.

Tote aceste haine se confeețioueză diu stoic Sine după m6- 
surA ?i regulament,. Tot-deun.v simt prevestit cu stofe englezescl.

Rugând p« Ou. public de bin-voitorul sdu OMueurs, subsemnez
3a totă stima

(4-12) &9. r A V JE IL.
Tot aici se primesc 2 ucenici pentru croitorie cu condi- 

iuniie recerute : pe 3 ani și Oo fi,, pe * ani nimic.

)l
Tipgiatia A. Mureșianu, Brașov.

as _____________
In urma unei cărți postule, merg în perso <â a lua me ura
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