
KEDACȚIUNEA, 

Âlmiuistrațiiiiiea și Tipografia 
Brașov, piața mare nr. 30. 
Etazi&orl nefrancate nu se pri- 

îueBG.— Manuscripte nu ho 
retrimit.

INSERATE
90 primesc la Administrations în 

Brațov și la urmat6rele 
BIROURI do ANUNȚURI: 

în Vlena: la N. Dukes Nachf.. 
Nui. Augenfoldte Emeric Los- 
ner, Heinrich ScliuJok. A. Op- 
pelik Nuchf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: lu, A. V. Gold- 
borger. Ekstein Borna-t,. luliu 
Irtsopold(VII ErKsebet-korut).
PfțEȚUL ASERȚIUNILOR:

o seria garmond pe o coldna 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și Învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

„gazeta" iese în fiacare ii.
Âbonameutiî pentru Austio-Uitzarla: 
Pe un an 24 oar., pe ș6se luni 

12,cor,, pe trei luni 6 cor.
N-rii de Duminecă 2 f.. pe an.

Pentru Eomâuia și juăiiătatt: 
Pe un an 40 frnnol, pe ș6sc 
luni 20 fr«, pc trei luni 10 ff.

N-rii de Duminecă 8 franol.
Se prenumoră la trite ufl- 

oiele poștale din întru si din 
afară si la d-nii colectori.

AtJonaiflEuinl puutru Brași?
Administra?tun ea, Piața n.aie. 

Târgul Inului Nr. 30, etatiu 
I.: Pe un an 20 oor.. pe g^se 
lunî 10 oor., pe trei luni 5 con 
Cu dunul In casa : ?» ut s n 
24 cor., pe 6 luni 12 o., po trei 
luni 6 corone. — Un enatnplar 
10 banî. — AtAt abonamentele 
cAt și inserțiunile sunt a ee 
plăti înainte.
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Din cnnsn sfintei serbători de mâne, Joi, 
Tăierea cnpnlni sf. loan, ([iaiul nu va apără 
până Vineri sera.

Adunarea Asociațiunei.
S’apropie erăși întrunirea anuală 

generală a membrilor Asociațiunei 
nostre pentru literatura română și 
cultura poporului român, a acestei 
instituțiunî în jurul căreia chemate 
sunt a se concentra tbte elementele 
bune ale națiunei nostre, ca în jurul 
celui mai însemnat focular intelec
tual, menit a revărsa racjele culturii 
naționale asupra poporului român 
diD Carpați pănă la Tisa.

Deja peste câte-va cjile Asocia- 
țiunea se va întruni în adunare 
generală la Oravița, în care vor ave 
să se marcheze resultatele obținute 
de activitatea acestei societăți lite
rare și culturale în decursul anului 
espirat dela adunarea generală tre
cută. Comitetul central a publicat 
deja în foia „Transilvania11 un raport 
amănunțit despre activitatea sa., care 
va servi ca basă a desbaterilor a- 
mintitei adunări.

In timpul din urmă și mai ales 
de astă-vară, s’au ventilat prin cla
rele nostre cestiuni importante pri- 
vitbre la problemele Asociațiunei și 
ale secțiunilor ei scientifice-literare.

Noue ni-se pare, că în aceste 
discuțiuni s’a trecut nu numai odată 
peste țîntă. E lucru firesc, ca mai 
ales juna generație să reclame progrese 
mai mari și mai visibile ca cele de 
pănă acum. Doue lucruri însă ni-se 
pare, că se lasă din vedere în mani
festarea acestui zel lăudabil de pro
gresare. Intâiu resultă din diferitele 
păreri și propuneri, ce s’au făcut și 
se fac în sînul comitetului precum 
și în afară de comitet, că nu esistă 
încă destulă claritate asupra scopu
lui ce trebue se-1 urmărăscă Asocia- 
țiuuea, firesce numai treptat, căci 
salturi sunt încă și mai puțin posi
bile pe terenul cultural, decât pe 
alte terene. Al doilea reiese din 
acele păreri și propuneri, că se dă 
prea puțină importanță principiului 
unei activități concentrice și siste
matice pentru ajungerea scopului și 
prea mult se așteptă dela inițiativa 
și dela activitatea individuală a ace
lora, asupra cărora cade în rândul 
întâii sarcina ei. Este un obiceiu 
rău, contras din vechime, ce se ob
servă la noi, și de care nu s’a des- 
bărat încă nici tinerimea nostră de 
astăc|I. Ea în avîntul său și sub im- 
presiunea marilor exigențe ale tim
pului ar vră să aibă pretutindenea 
tot nisce titani puternici și geniali, 
cari singuri să ducă în spate totă 
greutatea.

Și în adevăr dorința acăsta co- 
răspunde întru cât-va realității în 
viața și desvoltarea nostră. Fără 
pretențiunea de a fi titani, cei-ce 
duc astădi greul inuncei pentru 
înaintarea Asociațiunei, mai ales în 
despărțăminte, nu sunt în cele mai 
multe cașuri decât persbne singura
tice. Pe umerii unuia se racjimă tot 
succesul și nesuccesul și acesta nu 
este bine, căci ori-cât de mult ar 

corespunde acești singuratici cerin
țelor, chiar și peste așteptare, nu se 
pote ajunge la resultatul dorit în 
tote privințele și durabil, decât nu
mai prin împreunarea forțelor și prin 
divisiunea muncii.

De aici însă urmăză ceva ce 
este în adevăr neîncunjurabil pentru 
asigurarea progresului. Sarcina să se 
împartă asupra tuturor, dăr fie-care 
să fie la locul seu și să potă corăs- 
punde pe deplin problemei, ce-i este 
încredințată după cum cere interesul 
cel mare al Asociațiunei, și în mă
sura în care o cere.

E învederat, că numai astfel se 
păte asigura mersul desvoltării Aso
ciațiunei nostre pe base temeinice. 
Pretutindeni în conducerea ei să fie 
puși bărbați nu numai capabili, dăr 
tot-odată cu trup și suflet devotați 
marei misiuni de a aprinde în tot 
locul, de-alungul și de-alat.ul țării, 
făclia însuflețirei pentru limba și li
teratura română.

In acăstă misiune am vecjut și 
vedem noi indicat adevăratul scop 
al Asociațiunei. De aceea lntot-deuna 
am stăruit ca din centru se se dea 
cu deosebire cea mai mare aten
țiune despărțămintelor Asociațiunei 
a căror activitate pătrunde în stra
turile cele mai largi ale poporului, 
contribuind nemijlocit la deștepta
rea și câștigarea lui pentru causa 
culturii naționale. Și trebue se măr
turisim, că ne-ar fi plăcut, decă în 
analele „Asociațiunei11 publicate în 
fascicolul ultim al „Transilvaniei11 
am fi vă<jut mai pe larg și mai te
meinic reoglindate activitatea și 
stăruințele acestor despărțăminte. 
Cultivarea lucrării culturale, ce tre
bue să se desfășure nemijlocit în 
sînul poporului, se impune mai ales 
în ținuturile unde Românii trăesc 
amestecați cu elementele streine și 
unde pănă acum ea încă n’a putut 
prinde rădăcini.

Asociaținnea este o instituțiune 
pentru luminarea poporului și în 
deosebi a poporului nostru țăran. ; 
Acăsta să nu se uite, căci înainte> 
de-a ne clădi casa și de-ai pune 
coperișul, trebue să-i facem un fun
dament tare și trainic, care nu se 
pbte așefia așa numai dintr’odată. 
Să recere dela noi încă multă și 
îndelungată muncă, multe stăruințe 
și jertfe pănă-ce să putem ajunge a 
încheia legăturile temeliei.

In semnul acesta al stăruinței 
pentru luminarea poporului se vor în
truni Duminecă membrii Asociațiunei 
pentru prima-oră sub conducerea 
noului președinte, amic probat al 
culturei poporului, Dr. Alexandru 
Mocsonyi.

Dorim din suflet, ca resultatele 
consfătuirei lor să-fie cele mai bune 
și salutare pentru popor și cultura 
nbstră națională!

„Memento pentru Ungaria." Sub 
titlul acesta publică „Neues Wiener Jour
nal11 de la 4 Septemvrie un prim articol 
în care se dice următărele:

„După cele întâmplate în Agram 
credem, că ficțiunea despre unitatea sta

tului maghiar nu se va mai susține. Nici 
vorbirea ministrului Darânyi la congresul 
apicultorilor în Timișora, nici alte vorbiri 
nu ne vor înlătura convingerea, că Ger
manii din Ungaria sunt espuși teroris
mului celui mai brutal, — dovadă atacu
rile la adresa redactorilor germani. Gu
vernul unguresc pecăiuesce de deci de ani 
în contra Românilor, popor inteligent și 
muncitor, fără a țină sâmă de raporturile 
amicale dintre Austro-Ungaria și România. 
Ar fi timpul, ca în Ungaria în loc de a fi 
șoviniștî și a demonstra contra imnului po
poral, să se gândescă cei competent! la 
cestiunea naționalităților, care în Ungaria 
pdte ave mare influință în politica esternă, 
avendu-se în considerare, că statele din 
Peninsula balcanică nu vor privi fără interes 
suferințele fraților lor de pe teritoriul 
ungar, Turburările din Agram pot servi 
ca memento pentru șovinismul maghiar, 
care vede atât de bucuros paiul în ochii 
altora, er bârna din ochii săi nu o vede".

Purtarea Bulgarilor față de Ro
mânia. „JBigaro* din Paris scrie, că in
vitările oficiale ale principelui Ferdinand 
pentru serbările comemorative de la Șipka, 
sunt deja trimise. Cel dintâiă a fost in
vitat Țarul Nicolae, care a promis să tri
mită ca representant pe vărul seu, marele 
duce Nicolae Nicolaevici. Au fost invitați 
generalii Ignatieff, Dragomiroff și Kouro- 
patkine, ministrul de resboiil, apoi contele 
Lambsdorff, ministru al afacerilor străine, 
și în fine Țarikoff și Pobjedonosceff. Pro
babil, că nici unul din aceștia nu vor 
lipsi de la serbare. 1tJBigarou‘ își esprimă 
apoi mirarea, cum de nu se aude vorbin- 
du-se nimic despre regele Carol al Ro
mâniei, nici de vre-un alt personagiu mar
cant român. Diarul frances spune, că nu 
se găsesce nici un motiv în relațiunile 
oficiale ale României cu Bulgaria, care să 
esplice purtarea insultătore a Bulgariei 
față de Români, cu ocasia numitelor ser
bări.

Cehii și pactul. Din Praga se te- 
legrafeză, că Dr. Edmund Gregr a făcut 
Dumineca trecută o dare de semă alegă
torilor săi în Schlan. El a pus în vedere 
obstrucțiunea Cehilor contra pactului, decă 
guvernul nu va satisface postulatelor ce- 
hice. Gregr a declarat, că Cehii nu vor 
lăsa să se desbată proiectel pactului. Ale
gătorii au primit cu furtundse aplause 
declarația acăsta.

Altă mesură de maghiarisare a lui 
Wlassics.

Diecesa Gherlei, August 1902.
Onorată Redacțiune!

Adânc revoltat în inima mea, vin a 
vă aduce la cunoscință o ordinațiune, pănă 
acum încă de marele public român necu
noscută, a deochiatului Wlassics.

Prin acestă ordinațiune din cale afară 
jicnitore, d-1 Wlassics ca ministru de culte 
și instrucțiune publică — care ordinațiune 
părtă data de 18 Aprilie n. a. c. nr. 17.963 
— încunosciințeză pe Escel. Sa Episcopul 
Gherlei, ca la rândul său să dispună, „ca 
chitanțele despre ajutorul de stat de 20,000 
corone al părților Chiorene și Sălăgiene, 
în viitor să se facă in limba maghiară de 
cătră preoți, căci chitanțele de pănă acuma 

redactate și tipărite în limba română nu 
vor mai fi acceptate.

D.
Vedem și de aici, că ministrul 

cultelor și-a propus a ataca acum 
limba română și în biserică. Ce va 
face episcopul și consistoriul din 
Gherla spre apărarea limbei oficiale 
române a bisericei? Primi-va în tă
cere lovitura? Nu vede, că se sapă 
grbpa limbei române în biserică și 
că ordinațiunile acestea sunt numai 
precursorele încercărilor, ce vor urma, 
dea maghiarisa total și limba de 
administrare a bisericei?

Apponyi și Șvabii.
Contele Albert Apponyi, presidentul 

camerei deputaților, a asistat dilele trecute 
la deschiderea esposiției economice din 
Lovrin aranjată de reuniunea economică 
din Bănat (șvăbescă). Cu ocasiunea acăsta 
contele Apponyi a ținut un discurs, pe care 
l’a început în limba maghiară, apoi l’a con
tinuat în limba germană, ca să-l înțelâgă 
și Șvabii adunați în număr mare. Vorbind 
în limba germană, a dis:

„Mi-se întristeză inima, pentru-că în 
timpul din urmă nisce proroci mincinoși 
vreu -se separeze pe acest popor sîrguin- 
cios de comuniunea maghiară. Vor să 
lege sentimentul german de marea na
țiune culturală germană. Sentimentul ger
man nu păte fi însă primejduit, când ur
mașii celor ce au emigrat- aici înainte cu 
200 de ani pot și adi să vorbâscă nem- 
țesce.... Tradițiile arată, că pe -timpul Mă
riei Teresiei și al lui Napoleon cel mare, 
precum și în 1848, tot-dâuna Șvabii au 
fost și s’au luptat împreună cu Maghiarii, 
Șvabii așa-der nu pot se fa solidaritate cu 
Germanii dinafară de granițele țării. Con
siderațiile față cu viitorul încă pretind, ca 
poporul acesta (Șvabii,) se se âlipăscă strîns 
de națiunea maghiară.... și să șe ferescă 
de prooroci mincinoși, cari vor să stîrpâscă 
din inimile lor tradițiile, să nîmiceșcă vii
torul copiilor lor și să le învenineze pre- 
sentul"....

Din Lovrin Apponyi s’a dus la Vâr- 
șeț, ca să visiteze esposiția industrială de 
acolo. A ținut și aici un discurs, în care a 
dat lecții Germanilor cum să sepdrte și cum 
se simtă și lucreze unguresce. A vorbit și 
aici de „profeți mincinoși", cari s’ar în
cerca să strice presentul și viitorul Șva
bilor prin aceea, că-i îndâmnă (profeții pe 
Șvabi) să nu rupă legăturile cu Germanii 
din imperiu. In Verșeț Apponyi a ame
nințat, dicend, că „față cu tendențele și 
șoptirile, cari umblă să otrăvescă inimile 
sincere, trebue luptat pănă la cuțit, fără 
nici o cruțare și reservă“. Lî-a spus Șva
bilor, că ei numai aici pot să-șî asigure 
viitorul. Făcu apoi urarea, ca Verșețenii 
să fie și pe viitor stîlp puternic al „uni
tății naționale maghiare și al consolidării 
naționale1*.

Diarele unguresc!, spun că a produs 
„penibilă impresie" faptul, că directorul 
Maszary l’a salutat în limba germană pe 
Apponyi, care însă n’a voit să asculte 
vorba germană și a dis cătră cei din ju
rul său: „Să mergem!"

Ce a vrut adecă Apponyi ? Să facă 
pe Șvabi a-și uita trecutul, a-șe nega pe 
ei înșiși ca individualitate națională, și a 
renunța la viitorul lor ca popor ? Mare în
cercare, der zadarnică!
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Esposiția din Pojun.
Duminecă s’a deschis în orașul Pojun, 

a doua esposiție regnicolară economică, 
sprijinită de guvern. Multă lume s’a adu
nat din incidentul acesta în capitala de 
odinidră a Ungariei. Orașul a fost pavoa- 
sat. S’au presentat numerose deputațiunl, 
în fruntea fie-căreia mergând o fată ță- 
rancă, purtând un buchet din spice de 
grâu, flori și fructe. Guvernul a fost re- 
presentat prin ministrul președinte Szell și 
ministrul de agricultură Dardnyi. Majes. 
Sa a fost representat prin archiducele 
Frideric, care apăru în uniformă de gene
ral. După cântarea „Himmus“-ului din par
tea reuniunilor de cântări din Pojun, mi
nistrul Parâriyi păși înaintea cortului în 
care se afla archiducele, și a ținut discur
sul de deschidere. El termină dicend, că 
esposiția acesta coincide c’un an econo
mic mai bun. Făcu urarea, ca espo
siția și anul acesta bun, se fie augurul 
unei înfloriri economice generale, la care 
se ajungă generația actuală, care trăesee 
în atâta nesiguranță și care duce dile 
atât de grele. încheia implorând prove- 
dința, ca „Augustul nostru domn nu nu
mai să ne arete pămentul făgăduinței, der 
să ne și ducă întrînsul și aici să ne feri- 
cescă mulți ani. Trăescă regele! Trăescă 
patria!“

Archiducele Frideric, patronul expo- 
siției, a răspuns dicând, că e vesel de suc
cesul pe care-1 vede aici. Apreciând spri
jinul guvernului ungar, nu pote se retacă. 
că meritul succesului este al reuniunilor 
economice regnicolare și al orașului Pojun. 
Incheiând cjise:

„D-l ministru de agricultură și-a adus 
aminte în cuvinte atât de elogiose de fe- 
riciții mei strămoși. Esemplul lor am do
rit să-l urmez prin aceea, că și eu singur 
administrez proprietățile mele, pătruns pe 
deplin de tote problemele sociale împreu
nate cu proprietatea și interesându-mă 
viu de sdrtea și viitorul pămentul ■ ma
ghiar. Dorind din inimă înflorirea econo
miei nostre, declar esposiția congresului 
regnicolar al II-lea deschisă*.

A urmat un scurt cercle, archiducele 
Frideric vorbind cu ministrul Darânyi, er 
archiducesa Isabela cu ministrul președinte 
Szell. După acesta archiducele s’a dus să 
vadă esposiția.

*
„Fiigg. Magyarorszăg* nu scapă nicî 

ocasia acesta pentru a-și esprima nemul
țumirea față cu membrii dinastiei. Spune, 
că deși archiducele Frideric locuesce de 
câți-vâ ani în Pojun, totu-șî el nu scie 
unguresce și a fost o adevărată tortură 
a-1 audi cetindu-șî vorbirea de pe hârtie.

Mai e nemulțumit „F. M.“, că atât 
la sosirea, cât și la depărtarea archiduce- 
lui, musica militară „a vătămat urechile* 
cu cântarea imnului „Gott erhalte*. Mai de
parte, comitetul arangiator a lăsat să în
tre cu droia în esposiție fabricanți din 
străinătate, cari șî-au marcat obiectele ex
puse cu inscripții germane etc., fără ca cei 
din Pojun, „al căror suflet e negru-gal- 
ben“, să fi făcut vr’o obiecțiune.

Agitațiile în Macedonia.
Unul din cei doi ofițeri afiliațî aso- 

ciațiunei macedonene revoluționare, cari 
încercând să trecă granița din spre Turcia 
au fost arestați de autoritățile bulgare, 
Sera Kimoff, e căpitan în reservă; al doilea, 
un locotenent, a disertat din armata ac
tivă pentru a se produce în Macedonia ca 
șef de bandă.

Arestarea celor doi revoluționari s’a 
făcut în localitatea Dubnița,

*

Orî cât ar desminți telegramele ofi- 
ciose din Constantinopole, Macedonia e în 
plină fierbere. Agitația spiritelor întreți
nută de emisarii asociațiunei revoluționare 
din Bulgaria, a atins, dice „Patr.“, un grad 
alarmant.

Terorea bandelor macedo-bulgare, 
<jilnicele incursiuni ale bandelor înarmate 
pe teritoriul principatului de peste Du 

năre, arestările recente ale generalului 
Țonceff și a unui alt membru al comite
tului suprem; arestarea de alaltăeri a că
pitanului Sera Kimoff și a locotenentului 
desertor — sunt tot atâtea indicii suficiente, 
că ne aflăm în prediua unui mare, der sân
geros eveniment.

Căci, la ce bun să ne mai facem 
ilusii! Când însuși vice-președintele cdmi- 
tetului organisațiunei revoluționare e ares
tat, sub învinuirea de agitațiune sedițiosă 
— mai e posibilă o îndoială asupra gra
vității proporțiunilor preparativelorbande
lor? Când ofițeri în activitate deserteză 
pentru a deveni șefi de bande, cari se 
teroriseze prin foc și sabie Macedonia -- 
mai pote fi dubiu asupra îngrijitorei con
tagiuni revoluționare de care e cuprins 
tot ce e bulgar? Mare minune să ajungem 
primăvara cu statu-quo în Macedonia.

* h • -
„Le Petit Bleu“ vorbind despre agi

tațiile din Macedonia și soluția, care s’ar 
pute da cestiunei macedonene, dice ică 
autonomia Macedoniei nu e posibilă decât 
sub dictatura unui stat străin. După opi
nia diarului frances, România, care gravi- 
teză în cercul de atracție al triplicei, e 
singurul stat balcanic, care răspunde la 
condițiile necesare, pentru a i-se încre
dința acesta dictatură.

Adunarea
Societății pentru fond de teatru român 

în Bistriță.
(De la raportorul special al „Gaz. Trans.“) 

Bistriță, 9 Septemvrie 1902.

Ultima di. ,
O dovadă eclatantă despre condu

cerea bună a măsurilor de arangiament a 
fost, că în tot timpul cât a durat serbările 
culturale din Bistriță, dspeții străini au 
fost serviți și menajați cum nu se pote 
mai bine.

Astădi, fiind ultima di, toți dspeții 
au fost invitați la prând pe la familii. In 
special la patru familii au fost concen
trați cei mai mulți ospețl, anume: la pă
rintele protopop Domide, la medicul Dr. 
Ales. Pop, la Dr. Scridon, prim-vicenotar 
comitatens, și la advocatul Dr. Gavrilă 
Tripon.

Reporterul d-v6stră a avut onorea să 
fie invitat la d-l Dr. Tripon, împreună cu 
președintele d-l Iosif Vulcan și încă vr’o 
40 de ospețl, dame și domni. La două 
mese mari am fost părtași în casele ospi
taliere ale amphitrionului la un adevărat 
banchet. Dornna casei cu o amabilitate 
fără păreche căuta să mulțumescă pe fie
care din ospeții săi. S’au ținut, firesce, o 
serie de toaste, în cari s’au atins multe 
idei frumose, după cari avurăm plăcerea 
a asculta pe d-l Dr. Șerban, care ne-a de
lectat cu esecutarea câtorva composiții 
de ale d-sale la pian, și d-na Dr. Pascu. 
d-șdra Veturia Petran și d-l Giurgiu, cari 
au cântat cu vocea.

Balul,
In sala cea mare dela „Gewerbehaus* 

se adunase deja cea mai mare parte a 
drăgălașelor dansatore, când am sosit eu. 
Scurt timp după aceea escelenta mușică a 
lui Criștof a început; să cânte o „Soma-. 
șană“, pe care eu, Someșan, am dansat’o 
tot cu o Someșană.

In fuga condeiului mî-am notat pe 
următorele domne și domnișore, cari au 
fost presente la acest bal: D-na Flora 
Avram n. Petri (Maier); d-na Beșoan (Bis
triță); d-na Chita (Bistriță); d-na Ciat (B.- 
Prund); Cuteanu (Bistriță); Crăciun (Bis
triță); Domșa (Pinticul Tecii); Dr. Filipan 
(Năseud); Gal (Săcuieu); Herman (Deșiu); 
Dr. Herman (Bistriță); Hăngănuț (B.-Prund); 
Iuga (Negoilesci); Dr. Login (Bistriță); 
Luchi (Năsăud); Mateiu (Bistriță); Moisil 
(Năsăud); Monastirean (Bistriță); Man 
(Bistriță) ; Mureșanu (Bistriță) ; Marcuș 
(Rodna); Nașcu (Galați); Negruț (Bistriță); 
Petri (Năsăud); Pletos (Năsăud); Ana Pop 
(Gherla); Dr. Pop (Bistriță); Dr. Parasca 
(Hațeg); Dr. Pascu, văd. Raveca Pop (Bis
triță); Rus (Indu); Dr. Scridon (Bistriță); 

Scurtul (Bistriță); Tition (Bistriță); Viteaz 
(Teaca); Wachsmann (B.-Prud.

D-șore: Cornelia Petri (Năsăud); Vir
ginia Gal (Săcuieu); Miți și Ema Lupan 
(Silvaș); Lucreția Moisil (Năsăud); Elena 
Domide (Bistriță); Veturia Petran (Bis
triță); Emilia și Maria Cuteanu; Tili și 
Ghighi Filipan (Năseud); Aurelia Herman 
(Deșiu) ; Maridra și Aurelia Tition (Bis
triță); Camila Moldovan (Cătina); Estela 
Luchi (Năsăud); Leontina Beșa (B.-Prund); 
Marița Ghica (Rîpa de sus); Natalia Gra- 
pini (Rodna); Viorica Pop (Bistriță); Blanca 
Marcuș (Rodna); Susana Bochiș (Borșa); 
Cornelia și Jenny Hăngănuț (B.-Prund); 
Ana Rus (Inda); Zoița Viteaz (Teaca); Eu
genia Monastireanu (S.-Mărghita); Marga
reta Scurtu (Bistriță); Aurelia Cupcea 
(Măieruș); Ana Cucu (Bistriță); Regina 
Lazar (B.-Tiha); Zoița Branea (Maceru) ; 
Veturia Domșa (Pintic); Hilda Wachsmann 
(B.-Prund.)

Epilog.
Serbările culturale din Bistriță ne-au 

lăsat cele mai plăcute impresii și plecăm 
din acest oraș plini de însuflețire națio
nală românescă, cu sincera urare, ca la o 
eventuală proximă adunare culturală, să 
putem constata cu bucurie, că din numă- 
rosa inteligență locală va fi dispărut cu 
desăvîrșire și cea mai mică umbră de di
sensiune, isvorîtă din motive' triste și 
inavuabile, asupra cărora de astă-dată nu 
insistăm, pentru-că nu vrem să tulburăm 
impresiile plăcute, de cari am fost părtași.

Rep.

Arta și adevărul.
Discursul președintelui Iosif Vulcan

la deschiderea adunării generale din Bistrița a 
Societății pentru crearea unui fond de teatru 

român, în 7 Septemvrie n. 1902.
(F i n e).

. Noi Românii, cari nu ne-am putut 
da partea de conlucrare la aceste evolu- 
țiuni ale culturei omenesc!, n’avem nici 
să îndurăm perderi, nici să notăm câști
guri. Ne aflăm însă în favorabila situație, 
că din pățaniile altora putem să ne sco- 
tem conclușiunile. Aceste ne învață de ce 
să ne ferim și ce să urmăm; aceste ne 
arată cum să tragem prima brazdă în ogo
rul înțelenit al artelor, ca munca să ne fie 
rodnică și ca rddele muncii se rămână 
trainice.

Lumina minții e adevărul, <jice vorba 
veche. Adevărul are să ne fie facla con- 
ducătdre în întunerecul, ce voim să stră
batem. Lumina lui ne va desluși calea 
cea bună, calea valorii reale.

Adevărul e isvorul puterii de vieță, 
focul care ne aprinde curagiul, scutul 
care ne apără lucrarea, farmecul care 
atrage aprețiarea obștei și cuvântul care 
ne deșteptă consciința mândriei.

Priviți cât de senin se presintă ’n 
lume omul inspirat de adevăr! Fața lui 
e radiosă, ținuta-i demnă. El nu șovăe, 
căci are fixată credința sa; nu se ’ncurcă, 
căci nu trebue să născocescă; nu tre
mură, căci nu se teme de nimeni. Cu 
fruntea ridicată, el stă neclintit; atacuri 
nu-1 doboră, ură nu-1 strivesce, invidie nu-l 
nimicesce. El privesce tote nepăsător, si
gur de învingere.

Gât de fericit este un ast-fel de om ! 
Vieța lui se strecoră în liniște, gânduri 
posomorite nu-i încrețesc fruntea, griji su- 
părătdre nu-i tulbură seninul cugetării, 
mulțumirea siguranței îl face vesel. Să
rac, el se simte bogat; mic, îi pare, că 
este mare; slab, se crede puternic.

Starea acesta sufletescă se oglindeză 
prin entusiastele versuri ale profundului 
nostru Eminescu:

Sunt numai mândru, mândru, câ pot fi
Așa cum alții nu-s. Ei slabi, eu tare ;
Ei mint — eu adevărul spun. 
CflcI nu mă tem de ale lui urmări.

E mândru poetul și se crede mai 
tare decât alții, căci aceia n’au curagiul a 
spune adevărul, și mint, der el îl pdte 
mărturisi, căci nu se teme de urmări.

A spune adevărul, este der o vir
tute, o tărie, un titlu de mândrie, — căci 
numai acela cuteză să-l profeseze, care 
are un caracter nepătat, care nu se teme 
de nimic.

Cel-ce nu spune adevărul, este un 
om slab, lipsit de propria voință, de com
pătimit. El seu voesce a seduce pe alții, 
seu nu cuteză a fi sincer, căci are la ac
tivul său păcate, cari îl opresc.

Omul cinstit nu minte. In familie și 
în vieța publică, el mărturisesce vecinie 
adevărul. Nimic nu-1 abate; nicî glorie, 
nici bani, nici persecuțiune.

Numai acele familii sunt fericite, nu
mai acele popore au viitor, în fruntea că
rora stau bărbați pătrunși de adevăr; căci 
aceștia sunt dmeni cu caracter curat, 
cari cultivând adevărul, sădesc în nemul 
lor o putere morală și reală, puterea cea 
mai tare.

Să ne închinăm și noi acestei mari 
puteri! Să arborăm pe tote terenele acti
vității nostre stegul adevărului. Și sub 
stegul acesta să enunciăm drept credeu 
al nostru, că numai acela este un om de 
valdre, care propagă adevărul; numai un 
ast-fel de om pdte fi un respectabil cap 
de familie, un vrednic luptător al căușe
lor publice, un valoros om de sciință și 
un bun artist.

Decă pe tdte terenele vieții nostre 
numai acela p<5te fi un om meritos, care 
servesce adevărul, —- cu atât mai vârtos 
avem să pretindem postulatul acesta de 
la cei-ce vrâu să trecă drept representanți 
ai noștri în arte, căci ei au să ne re
producă sufletul, cugetarea și tot ce avem 
mai intim.

Să ridice der în inimile lor altar ade
vărului toți aceia, cari simt în creerii lor 
ardend focul sacru al creării artistice. 
Adevărul să le fie farul. Să nu vadă, să 
nu audă, să nu simță, să nu telcuescă de
cât ce-i adevărat. Numai acesta e vrednic 
de ei, numai acesta are dreptul să-și re
clame loc în lumea artelor.

Decă activitatea ndstră artistică va 
produce numai un grăunte de adevăr, lu
mea ne va observa și are să stea de 
vorbă cu noi, ca să ne putem afirma 
idiom ul.

Stabilirea adevărului însă trebue să 
se facă cu multă băgare desemă, căci nu 
tote ce par adevărate sunt aceleași în 
realitate; multe n’au decât aparința amă- 
gitore, altele au criterul adevărului, le lip- 
sesce însă valorea morală.

Artistul are să fie condus de un sen
timent estetic, care să-i determine fanta
sia, arătându-i ce pdte și ce nu pdte să 
reproducă. El are să esamineze tote cu 
deamănuntul, să le supună unei critici ri- 
gurdse și să nu ne dea decât rolul aces
tui studiu. Nu numai are dreptul acesta, 
der i-se și împune. întocmai cum în vieță 
nu toți dmenii pot să fie primiți în o bună 
societate și nu tote faptele se pot repro
duce în publicitate, căci bunul simț s’ar 
revolta : ast-fel și pe terenul artelor numai 
aceea se pdte representa, ce bunul gust 
aprobă.

Arta, ca răspânditorea bunului gust, 
nu se pdte coborî ’n noroiu, — ci are să 
aredice la sine pe toți cei-ce vin sub sto
gurile sale. Ridicarea acesta se face prin 
propagarea eternului frumos, a cărui te
melie este — adevărul.

*
Vă salut, domnilor și demnelor!-—Și 

deschid adunarea generală.

SC1R1LE D1LE1.
28 August v.

ț Ioan Papiu. Din Gherla ne sosesce 
soirea durerosă, că vrednicul și mult me
ritatul preposit capitular, vicar general 
episcopesc și inspector al șcdlelor die- 
cesane loan Papiu a încetat din vieță. 
Răposatul a fost și ca preot și ca Român 
timp de 37 ani ai activității sale preoțesc! 
un bărbat de model, a căruia inima bătea 
cald mai ales pentru progresul cultural al 
poporului nostru. Condus de dorul acesta 
loan Papiu făcuse studii profunde de limbă 
filologice, âr în timpul din urmă s’a ocu
pat mult cu bibliografia veche, cu privire la 
care am publicat și noi în foia ndstră nisce 
tratate interesante ale sale. Răposatul s’a 
distins și ca scriitor bisericei și a publicat 
mai multe volume de predici. Odinioră a 
funcționat ca profesor și director la gim- 
nasiul din Năsăud. — Diecesa 'Gherlei 
pierde într’ânsul un razim sincer și capa

bil, er biserica și națiunea un fiu cre
dincios.

Principele moștenitor român la 
Berlin. Principele Ferdinand al României, 
invitat special de împăratul Wilhelm ca 
se asiste la marile manevre ale armatei 
germane, a sosit Luni la Berlin. Alteța Sa, 
fiind ospele Majestății Sale imperiale, a 
descins la palatul imperial din Potsdam.
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La prândul dat la curte, în onorea 
moștenitorului român, au asistat, afară 
de membrii familiei imperiale, și lord Ro
berts, generalissimul armatei englese; d-1 
Stătescu însărcinatul de afaceri al lega- 
țiunei române din Berlin și d-1 colonel 
Valleanu, atașatul militar român.

Maj estatea Sa nu va merge la 
Clușiu. Ministrul președinte Ooloman Szell 
a încunosciințat pe" președintele comitetu
lui pentru statua regelui Matia, că din 
•causa multelor ocupațiuni nu va merge la 
inaugurarea statuei. Monarchul va fi repre
zentat prin archiducele losif.

Manevrele marinei române au fost 
hotărîte pentru luna Septemvrie. De la 
1 — 15 Septemvrie divisiunea de Dunăre 
va face eserciții de tir la Sulina, er divi
ziunea de mare va face evoluțium. De la 
15—30 Septemvrie ambele divisiuni vor 
face manevre combinate. Decă însâ gu
vernul rus și cel turcesc vor alege luna 
Septemvrie pentru primirea visitei esca
drei românescl, care va visita tbte portu
rile din Marea Nbgră, atunci manevrele 
vor fi amânate pentru luna Octomvrie. 
Visita porturilor din Marea Negră va ține 
13 dile.

Amânarea congresului studențesc. 
„Tribuna" din Roma comentând scirea des
pre amânarea congresului „Corda Fra
ires" dice, că „monarchia austro-ungară e 
în mare fierbere și că aici s’ar teme de 
ori ce schinteie...."

Temenele — suverane. Chinesii au re- 
mas pe jos cu temenelele și laudele lor. 
Regii și sultanii orientului întrebuințeză și 
astăzi în curtenitorele lor plecăciuni, vorbe 
mărețe, atribuindu-și titluri, pe cari nu le 
au: ca Regele regilor, împăratul împăra
ților etc. Pentru europeni ar fi prea bb- 
căne aceste imitații. împăratul Wilhelm a 
găsit însă mijlocul să potă gratula pe bu
nul și iubitul său „văr“, țarul Nicolae, cu 
•o titulatură nouă, atribuindu-și și lui una 
la fel. Cu ocasia întelnirei dela Reval, 
Wilhelm II, după ce a eșit la largul mă- 
•rei, a telegrafat țarului prin semnalele con
venționale ale marinarilor, următorul salut: 
„Amiralul mărilor vestice salută pe ami
ralul oceanului pacifici" Er Țarul i-ar fi 
răspuns: — „Cale bunăl"

Stipendii. Pentru dobândirea stipen- 
■diilor din fundațiunea vicarului „Kbszeghy", 
se publică concurs cu termin pănă la finea 
lui Septemvrie st. n. Pot concura juriști 
și studenți giînnasîali de origine nobili ro
mâni din Maramureș. La petiție sunt a-se 
alătura: carte de botez, atestat de origine 
nobilă și română și testimoniul din anul 
■școl. trecut. Petițiile adresate cătră comi
tat, sunt a. se trimite la subscrisul. Sighet 
la 8 Septemvrie 1902. TU Bud, vicarul 
Maramureșului.

Adunare de controla. Magistratul 
orășenesc face cunoscut, că adunarea de 
•centroid a honvedimei, din acest an, se va 
ține în di'lele de 1, 2, și 3 Octomvrie ia 9 
ore a. m. în casarma honvezilor. Sunt 
obligați a-se presenta honvedii, cari se află 
aici (în Brașov), fără considerare, decă sunt 
stabiliți ori nu în acest oraș ori la despăr
țământul de honvedi căruia aparțin. Vor 
fi obligați a-se presenta și acei honvedi, 
cari aparțin honvedimei din cealaltă parte 
a monarchiei, cari de la 1 Oct. 1901 și 
pănă inclusiv Ia finea lui Septemvrie n’au 
fost înrolați nici pentru serviciul activ, 
alici pentru deprinderea de arme. In fine 
au a-se presenta toți aceia, cari în anul 
1891 au fost asentați pentru armata per
manentă și cu finea anului 1901 au fost 
•trecuți la honveZime. JHonvedii cu domi
ciliul în Schelă se vor presenta la 1 Oct., 
cei din Brașovul-vechiu 'și Slupinî la 2 
'Oct.., cei din Cetate, BlumSna, Timișul-de- 
jos și de sus, Derste, Predeal și cei de la 
fabrica de zahăr la 3 Oct Pentru hon
vedii, cari din motive legale au lipsit de 
la adunarea de controlă, se va ține în 20 
Noemvrie în localul arătatjmai sus o con
trolă suplementară.

Bietul Sălăgian! Cetim în „Alkot- 
snâny";: Advocatul din Năsăud Dr. Simon 

Pap a cumpărat la licitație un pământ 
arător în hotarul Bărgăului (Bistriță). El 
a luat în păsesiunea sa pământul prin con
cursul autorității. Autoritatea însă orien- 
tându-se după datele cărții funduare, i-a 
predat un pământ străin. Contra acesta a 
protestat proprietarul pământului, Luca 
Sălăjan din Borgo-Bistriță. Afacerea acesta 
era să se resolve în 19 1. c. Arendașul ac
tual al pământului a adunat recolta de pe 
pământ și voia s’o ducă acasă. Sălăfrian s’a 
opus, și în urma acesta arendașul a cerut 
concesiunea autorității. La ordinul auto
rității au apărut la locul cu pricina doi 
gendarmi din Borgoprund. Selăgian înar
mat cu un ciomag, a atacat pe gendarmi. 
Atunci gendarmii l’au deținut pe Sălăgian 
și fiind-că el se opunea totuși, au vrut se-1 
pună în fiară. Când unul din gendarmi 
voia să-l lege, Sălăgian i-a dat un ghiont 
cu atâta putere, incât gendarmul se răs
turna, Celalalt gendarm i-a pus baioneta 
în piept, der Sălăgian prinse arma gen- 
darmului deja cădut și era p’aci să i-o 
smulgă din mâni. Vejend primejdia, gen
darmul descărca pușca, și Selăgian căiju 
mort....

Tesaui* găsit. Diarele vienese pu
blică scirea, că într’o pădure lângă Wioka, 
câți-va lucrători de la calea ferată au gă
sit lângă granița rusescă, la o adâncime 
de un metru, mai întâifl o sabie bine con
servată și apoi o cantitate estra-ordinară 
de monede de aur si arme de tot soiul. 
Se crede, că s’a găsit tesaurul de răsboiu 
al insurgenților polonesl din 1864.

Musica orășenesc4 va cânta mâne 
Joi la 6'/j pe promenadă. — Aceeași mu- 
sică va da la 14 Sept, un concert în sala 
de la hotel „Europa". începutul la 8 
ore sera.

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

K e cr©!t» g.
Subscrișii în numele lor și al numă- 

rbselor rudenii, cu inima înfrântă de du
rere anunță trecerea din vieța acesta la 
o vieță mai fericită a prea iubitului și 
neuitatului lor frate, ginere, unchiă, cum
nat, văr și nepot:

Reverendissimul domn
Ioan Papin.

preposit capitular, vicariu gener. episcopesc etc.

întâmplată la 8 1. c. st. n. la 2'/2 ore di- 
mineța în al 67 an al vieței și 37 al preo
ției, după un morb îndelungat, provâdut 
cu sântele sacramente ale muribimdilor. 
Astrucarea osemintelor scumpului defunct 
se va face la 10 1. c. st. n. la 3 bre d. m. 
în cimiterul gr. cat. din loc, er misa pen
tru repausul sufletului adormitului în Dom
nul se va ține Vineri în 12 1. c. la 10 ore 
în capela episcopescă și la 8 bre în bise
rica gr. cat. din Candia Gherlei. Fie-i ță- 
rina ușoră și memoria bine-cuvântată 1

Gherla, la 8 Septemvrie 1901.
loan Oheșeli Dragomir protopop ca 

socru. loan Cheresteș preot ca unchiO. 
Vasiliu cu soția și pruncii, Ana cu soțul și 
pruncii, Mariuca cu soțul și pruncii, ca 
frați și surori, cumnați, cumnate, nepoți 
și nepbte. Ioan Papiriu, Marta Ioan, Ale- 
sandru, Petru. Iuliana, Augustin, Alesan- 
dru, Anica, Ioiiuc și Aurel Gheresteș cu 
familiile, familia Bodonyi și alte nemuri 
mai aprope și mai departe, și cunoscuți.

— Capitulai bisericei catedrale gr. 
cat. de Gherla publică asemenea un 
anunț funebrul din incidentul morții fe
ricitului preposit capitular Ion Papiu, 
arătând, că sânta liturghie funebrală pen
tru odihna sufletului răposatului se va ce
lebra Vineri la 12 Septemvrie 10 bre în 
capela episcopescă.

Din Baportul general
al comitetului central al „Asociațiunil pentru litera

tura română și cultură poporului român" pentru 
anul 1901.

Onorată adunare generalul
Conform disposițiilor §-lui 23 din sta

tute, avem onorul a presenta următorul 
raport despre activitatea nbsiră în anul, 
1901 și despre momentele mai însemnate 
din viața Asociațiunil dela ultima adunare 
generală încoce.

i. Ședințele.

Comitetul central a ținut 12 ședințe 
ordinare și 5 extraordinare, în total 17 șe
dințe. Procesele verbale redactate despre 
ședințele comitetului au fost publicate în 
partea oficială a „Transilvaniei", pentru-ca 
toți membrii Asociațiunil se pbtă fi în cu
rent cu afacerile acesteia.

■ Prin 269 decisiunî comitetul central 
a resolvat tbte afacerile supuse deliberării 
sale.

Numărul exibitelor a fost 969, cu 88 
mai multe, decât în anul precedent.

Decisiunile adunării generale din anul 
trecut comitetul central a căutat să le 
execute întocmai. 1. In deosebi a căutat 
se finaliseze afacerea lăsămentului lui Dr. 
loan Nichita în sensul hotărîrei luate de 
adunarea generală, cum se va raporta sub 
capitolul III al acestui raport; 2, a încre
dințat pe prim secretarul Asociațiunil cu 
scrierea istoricului acesteia, care se va ti
pări în mai multe mii de exemplare încă 
în anul acesta și se vor distribui în cele 
mai mari cercuri; 3. a dispus, ca din va- 
lbrea realităților Asoc. se se amortiseze 
un procent, ceea-ce s’a și făcut și în in
ventarul, ce se presentă ca aclus la acest 
raport; 4. propunerea d-lui Dr. D. P. Bar- 
cianu referitbre la centralisarea cuotelor 
de binefacere ale băncilor nostre, a tran- 
spus-o delegațiunii acestora, în sânul că
reia cestiunea de asemenea era sulevată 
de mai nainte și forma obiect de studiu.

Am rugat presidiul delegațiunii, ca 
la timpul seu se ne informeze asupra de- 
cisiunii, ce se va lua, când apoi nu vom 
întârdia a raporta și onoratei adunări ge
nerale. — Comitetul central crede a fi 
procedat corect cu privire la acestă propu
nere; căci nimeni altul nu pbte fi mai 
competent a se pronunța în causă, de cât 
înseși băncile, respective representanța 
acestora, delegațiunea băncilor.

Nu mai puțin s’a căutat a se executa 
și decisiunile referitbre la activitatea des- 
părțămintelor și la acuirarea de noui mem
brii, precum și decisiunea prin care se ex
primă dorința a se face la școla civilă de 
fete tote economiile posibile. Capitolele 
cari trateză despre despărțăminte, membri 
și școla de fete vor dovedi întru cât co
mitetul central s’a conformat acestor de
cision!.

SViembi'ii Asociațiunil.

Așociațiunea are 1580 membrii, anu
mit: 1. Membrii onorari (în viață) 6; 2. 
membrii secțiunilor 39; 3. membrii fun
datori (în viață) 86; 4. membrii pe viață 
212; 5. membrii ordinari 1237.

Față de anul trecut se arată o cres- 
cere de 47 membri.

Averea Asociațiunei.

Din rațiociniu se vede, că în 1901 
percepțiunile fondului general au fost de 
K 33,644'18. mai mult cu K 1,102'65 de 
cât în anul precedent, er erogațiunile de 
K 24,531'40, mai puțin cu 3,469'83 de cât 
în anul precedent și cu K 557-40 peste 
preliminariu.

Averea fondului general a fost la 
finea anului trecut de K 287,185'70. Acestă 
sumă e cu K 842'40 mai mică de cât cea 
din anul 1900; ceea-ce se explică prin 
amortisarea a câte unui procent din edificiile 
Asociațiunil în suma de K 2,114'48. Amor
tisarea s’a făcut în înțelesul decisiuniî adu
nării generale din anul trecut. Decă amor
tisarea nu s’ar fi efectuit, fondul general 
arăta o crescere de K 1,272'08.

Intregă averea administrată de co
mitetul central a fost de K 542,303'14, cu 
K 48,402'77 mai mult de cât în anul pre
cedent. La acestă crescere a contribuit cu 
mai bine de jumătate fondul Casei na
ționale.

In legătură cu acestea rugăm Ono
rată adunare generală, ca se mai iee act 
de următorele:

1. Fostul protopop Alexandru Costa 
d,in Oarța-de-sus a testat Asociațiunil suma 
de K 600. — , din ale cărei interese se se 
ajutoreze studenții români seraci, dâmlu-se 
preferință celor înrudiți cu testatorul. Per
tractarea acestui lăsăment s’a efectuir deja 
și eredii, în deosebi soția testatorului, tot 
odată până e în viață usufructura acestei 
sume, s’au învoit, ca suma testată sâ se 
intabuleze pe realitățile râmase dela Al. 
Costa. Intabularea s’a îndeplinit.

2. Afacerea lăsămentului lui George 
Filip din Tășnad încă nici astădi nu este 
finalisată. Der la propunerea d-lui Andreii! 
Cosma, s’a decis aseinceicao împăciuire 
judecătoroscă cu eredii testatorului. Cu 
încheierea împăciuirii au fost încredințați 
domnii George Pop de Băsesci, Alimpiu 
Barbolovicî și Dr. George Papp.

3. Eredii neinulțămiți ai lui loan Pe- 
Iran au pornit proces pentru invalidarea 
testamentului acestuia. La timpul seu vom 

raporta amănunțit în acestă afacere ; până 
la acest termin nu s’a adus nici o decisiune 
judecă torescă.

4. Cu privire la lăsământul lui Dr. 
loan Nichita ne-am conformat decisiune! 
Nr. 8 lit. e) a adunării generale din anul 
trecut. S’a reînceput pertractarea cu ere
dii. Cu excepțiunea unor neînsemnate amă
nunte s’a ajuns la o înțelegere favorabilă. 
In raportul proxim credem a pute da 
detaliile necesare referitbre la acbstă fun- 
dațiune.

5. Realitățile rămase de loan lancu 
fost preot în Vidra-de-sus, s’au vândut pa- 
rochiei gr. or. din aceea comună. Contrac
tul s’a încheiat în Aprilie a. tr., der nu 
este încă intabulat, de bre-ce a trebuit.se 
se obțină mai întâiu aprobarea consisto
rialul archidiecesan din Sibiiu. Pentru anii 
1901 și 1902 realitățile au fost date în 
arândă în favorul fundațiunii, ce se va în
ființa.

6. Donațiuni a primit Așociațiunea: 
1. dela institutul de credit și de economii 
„Albina" K 2000.— pentru trebuințele șcb- 
lei civile de fete; 2. dela funcționarii din 
Sibiiu ai institului „Albina" K 54'24 pen
tru „Fondul G. „Barițiu;" și 3. dela d-1 
Nicolae Racoța. medic în Șeica-mare, K 
10.— pentru „Fondul G. Barițiu".

(Va urma.)

Literatură.
Au apărut:

„Gramatica Română pentru învăță
mântul secundar", de Dr. loan Petran, 
profesor. Partea II Sintaxa. Edițiunea II 
Arad, 1902. Editura autorului. Prețul 1 cor. 
50 bani.

— „Frumosul", studiu psichologic, 
de Dr. Dimitrie Magdu. Retipărire din „Fa
milia". Oradea-mare 1902. Prețul 1 cor.

ULTIME SC1RL
Năsend, 10 Septemvrie. (Telegr. 

part, a „Gaz. Trans.) Acji se face 
în Gherla înmormântarea canoni
cului loan Papiu, fost profesor și 
director al gimnasiului român de 
aici. Din incidentul acesta la bise
rica și la gimnasiul din Năsăud s’a 
arborat drapelul negru.

Bruxella, 9 Septemvrie. Cham
berlain a respins tote propunerile ge
neralilor buri. De aceea generalii 
vor da o proclamațiune, spre a de
masca atitudinea infiedelă a Angliei 
în decursul negocierilor de pace, și 
a apela la lumea civilisată, ca se le 
sprijinâscă opera reculegerii națio
nalității lor. In 10 Septemvrie sosesc 
generalii buri în Haga, Joi în Am
sterdam și Vineri în Bruxella. Pre
tutindeni se aranjază mari manifes- 
tațiuni. Delarey e bolnav.

Belgrad, 9 Septemvrie. Damele 
din Belgrad au decis se țină un 
meeting de protestare în afacerea 
esceselor croate. ț)iarele sârbesc! 
tdte condamnă aceste escese, espri- 
mând speranța, că inteligența croată 
vedend selbătăciile plebei din Agram, 
va face tot posibilul, ca agitatorii 
clericali ai masselor rătăcite se nu 
aducă pagube nouă causei Croaților.

Redactorul (Rarului sârbesc „Mali 
Journal" Pera Sevicl, mergând la 
Semlin în afaceri private, a fost de
ținut de poliție. I-sa intercRs de a 
mai veni la Semlin. El a fost espe- 
dat la Belgrad.

Sosiți in Brașov.
Pe țliua de 9 Septemvre 1902.
Hotel Europa: Dr. Culian, lași; Mo

țuri. Sinaia; Constantin, Brân; Mihaly, ClușiO; 
Goldschmid, Finger Viena; Salamon, Gherla.

liotei BucurescI: Adleff, Sighișora; 
Niculescu, BucurescI; IovancicI, Viena; Klein,' 
Budapesta; Simacek, Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel ADtreșianu.

Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Oela „Tipografia A. Wreșianu“ 
di» IBrașov, 

s? pot procura următârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

f® lângă portul postai ar-'tar, încă 2 > bani pentru 
scomandație.)

Monologe de Antoniu Pop:
Nr. 1. Pe neașteptate ... 08
Nr. 2. Pentru ce am răcoas

flăeă i hgtrân . . 16
Nr. 3 La auul nou ♦ , 08
Nr, 4. Ce nici prin minte nu

mi-a freout 08
Nr. 5. O pițan ie . 08

Tote la olaltă 48 b. plus 10 b. port0.

b.

b. 
b.

b. 
b.

Asunra situațiunei, articoli și foișbre de
I6n0 A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto)

Infiuința trancesă în România de Al. 
Xer opol profesor la universitatea din Iași 
Cu 50 b. —|— 5 b. porto.

Pribeag, ediția 1-ă de Ioan Iosif Sce- 
op.il Preț. nor. 1. 50 b. pl. 10 b. porto.

Poesii de Ai. A. Maoedonski. Preț. 
3 cor. p). 20 b. porto.

înfocata și nenorocita dragoste a Iui 
Filarot și Antusei, o povestire forte frum^sâ 
’u versuri, păstrată din bătrâni. Preț. 24 b 
pl. 3 porto.

Prosă și versori. fabule de Gr. M.
Ah x-ndrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

Istoria lui Stan Pățitul. Partea a II-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Tom 
Tot an învățător, preț. 20 b. plus 3 b. porto

Scriitori, cetitori și critici de N. Ra- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b porto.

Lira Sionului seu cântarea sărbătoris 
jor de Aron Boca Velcheteanu 50 b. plu- 
10 b. porto.

Buna chiverniselă, carte pentru toți 
întocmită după ideile lui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păeățianu. 40 bani pius 5 b. 
porto.

Monologuri în versuri seria a 2-a după 
Auvustp Vacquerie. Eugene Manuel, Uh
land, Emile Goudean. E. Grenet-Dancour 
și L. Ra'isbonne de Nicol-e Țincu. 1 cor 
plus 5 b. porto.

îmbunătățirea stărei săten'lor de Gr. 
G. Pencescu, preț, 50 b. 5 b. porto.

Cu verful pena1, scrieri sar.irico-humo- 
ristice de Antonio Pop 1 Cor. plus 10 b. 
porto.

Ionel eduoațiunea unui I u-t copil. Carte 
pentru părinți și alți educatori. .Principele 
morale și creștineșcl“ de care trebue să se 
conducă părinții n educ-'ți.un-a copiilor 
lor. Copiii b ne crescuți sunt cea mai s -umpă 
visterie a părinților și cel mai bun prinos 
pe altarul neamului de V. Gr. Borț/ov'tw 
profesor de filos-.ifie și pedagogie. Pr-țul 
2 cor. plus 2'3 b porto.

Poesii de Vasde Ranta Buticeseu. 
Edițiunea „Amicului Famlliei“ Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Istoria legii noue s risă de Dr. Victor 
S'.migelski. Tomul II: Isus "a pr-or. Cu 
aprobarea Prea-veneratului Ordinariar. me
tropolitan gr. cat. de Alba-lulia și Făgă
raș. Prețul 3 cor. 40 b. plus 20 b. porto.

EscursiunI pe munții Țerei Bâr-ei și 
a Făgărașului din punctul „La om“ de pe 
„Bucer-I“ păiă dincolo de „Negoiul". Des- 
coperir, înt.-egit.e cu schițe istorice despre 
Cas elf-le și țera Făgărașului de I. Turcu. 
proumotar pensionat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

Cursul la bursa din Viena,
Din 9 Septemvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4%...................  120 90
Renta de corone ung. 4°/0 • • • 98.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/e . — —
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2%- —.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. —.— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.75
Bonuri rurale croate-slavone , . . 98.—
Impr. ung. cu premii...................  205.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163.15
Renta de argint ausțr........................101.70
Renta de hârtie austr.......................... 101.60
Renta de aur austr...............................121.45
LosurI din i860................................. 152.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 02
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 738.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 694.—
NapoleondorI...................................... 19.05
Mărci imperiale germane .... 117.02
Loudon vista........................ .... 239.62 */2
Paris vista........................................ -95.10
Rente austr. 4°/l, de corone . . IO130
Note italiene...................................... 94.60

Cursul pieței Brașov.
Din 10 Septemvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. 18.8’3 n 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 19.07
Galbeni n 11.20 n 10.30
Ruble R- sescI T> 2 54 n —.—
Mărci germane n 117.25 n —.—
Lire turcescl • 21.40 71 21.50
Scris fonc. Albina 5°/(., 101.- n 102 -

i ♦ 
0 ♦ 
0 ♦ 
0 ♦ 
♦ ♦ 
9 4 
0 ♦ 
e ♦ 
0 ♦ 
0 ♦ 
0 ♦ 
0 ♦ 
0 ♦ 
0 •e 
0 
0 * 
0 ♦ 
0 ♦ 
0 ♦

Subsemnata, care am prac
ticat timp îndelungat ca guver
nantă și profesoră de casă, cu
noscând tbte detailurile educa
ției copiilor, doresc a gsrâmă 
câteva co~pî.le 

cu întrega întreținere.
Numai conversație germană. 

Dau și. lecții private în tote obi
ectele școlelor primare

Rogându-mâ de binevoitorul 
concurs

3—8 (650)

cu totă stima
Ida Steuhani,
Strada Castelului 55. If

He primesc una sau două fetițe 
la o familie germană în apro

pierea de școlele române și germane 
cu totă întreținerea, unde pote înveța 
limba nemțească și (life ite lucruri 
de mână, cu preț moderat

A se adresa în Strada Orfanilor 
nr. 5, (parter în drepta cătră stradă). 

1XXXXXXXXXXXXXXX>

Sz 5870-1912
nkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszâk, mint telek'- oriyvi hatdsăg. kozhirrâ te- . 

szi. bogy Paskovits Jânos vâgrehajtatonak Moașa Miklos es neje Pa- 
raszkiva vegrehajtâst szenvedd elleni 806 korona tâkekovetelcs 6s jâru- 
lekai îrânti vâgrehajtâsi ugyeben a brassdi kir. torvâuyszek (a brassoi 
hir. jârăsbirbsăg) teruletân levo es a brassoi 4092 sz. tljsvben fekvO 
6635. 6636/1 hrsz. epiiletes iiigatlaura 609 koronâban, eze.nnel megâlla 
pitott kikiâltâsi ârban az ârverest clrmidelte 6s bogy a. fennebb megje ■ 
lblt ingatlanukat 1902 evi szeptember ho 25-ik napjân deielott 9 orakar az 
aiolirt tlkvi h.td-âg 5 sz szobâjâban megtartaud i nyiivinos ârvc-râsen 
a megăllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni foguak.

Arverezni szăndekozok tartoznak az ingatlanok becsâtânak fOS/o-ăt 
keszpânzben, vagy az 188 I. LX t. cz. 42 ț? âba:i jclzett ârfol vammal szâ- 
mitott es az 1881. âvi november 1-6q 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
ten rendelet 8. § âban. kijdolt ovadekkepes ârtekpapirban a kikuldott 
kezehez letenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §a ertelmâben a bâuat- 
pânznek a birosâgnăl eioleges elhelyezesârol kiâllitott szabâlyszezu elis- 
xnervânyt âtszoigâltatni.

Kelt Brass 6, 1902 evi jiinius 116 28-ik napjân.
A. kir. tbrvenyszek, mint tlkonvvi hatosăg. 1--i.fi-8)

Ay j S> ==__
Am ondrea a aduce la cunoscința Onor, public, că înce- 

pend dela l-a Septemvre a. c. am luat asupra-mi 
regie proprie

Restaurația „BOULEVARID“ 
(VILLA KERTSCH).

Esperiența câștigată în acesta branșe atât în orașele mari 
Ungaria, cât și pe piața de aci, mă pune în plăcuta posi-

în

din
ție de a mulțumi pe deplin pe onor, ospeți. 

Rogându-mS de sprijinul onor, public, sunt 
cu t6tă stima

JOHANN JANUHA.

Sz. 6866—1902.
tlkv.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
kir. jărâsbirbsâg, mint telekkonyvi hatosâg kozhirrâ teszi 
takpenztâr vegrehajtatonak Debu Român vâgrehajtâst 
310 korona — fillâr tâkekoveteles es jârulekai irânti 

torv.-szek (a sârkânyi kir. jărâsbiro-

A fogarasi 
hogy „Furnica11 
szenvedO elleni 
vâgrehajtăsi iigyeben a brassdi kir. 
sâg) terîiletân fekvo az uj-sinkai 102. sz. tljkvben Debu Bukura Irimie, 
valamint vâgrehajtâst szenvedett nevân âllâ
223, 234 hrsz. ingatlanra 330 kor . 4079, 4080 1 hrsz. iugtlnra1447 5?

o
18 11 4128, 4129 [ <2 kor.

2007 n 11 10 1? 4551 n n 16 V

2013 •5 n 50 f* 4574, 4577 n ii 65 r
3086 n 71 11 4610 ii *i 31 n

3098 n 36 Y) 4640 n 16 r
3253 îi n 49 r 46S0, 4681 rt n 50 ii

3656 17 n 91 îl 4719, 4721 n n 103 ii

4050, 4100 n n 36 n koronâban ezenuel megallap'tott ki-
azliogy a fennebb megjelolt ingatlanelrendeltetik, âskiâltâsi ârban

1902 evi Oktober ho l-so napjăn deleloR 9 brakor Uj-Sinkâ,n megtartando 
nyilvânos ârverâsen a megăllapitott kikiăltâ-ii âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szăndekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak tO//(.-ât 
kâ-zpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyamma! 
szâmitott es az 1881 november 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijelOlt bvadăkkâpes ertâkpapirban a kikul- 
dOtt koz-’hez letenm avagy az 1881. LX t. cz. 170 § a ercelmebeu a
bâuatpenznek a birosâgnăl eioleges elhelyezeserâl kiâllicotț sz bâlyszeru 
elismervenyt âtszoigâltatni.

Fogaras, 1902 evi junius ho 20 ik napjân.
A kir. jărăsbirosâg, mint ilknyvi hatosâg

Schupiter
kir. albi io.

ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:

O O=

■
✓
/
-

LI I

I

I

1

Pentru Austro-Ungaria:
?© Insa . . 6 eoy.
P© Inaa . . 12 ,,

na aa .... 24 ,,

Pentrn România?i străinătate:
trei Haî ... 10
șes© In as... 20
ua aa .... . 40

Abonamente h numerele cu data, de Duminecă,:
Pentru Austrc-Ungaria:

h aa .... 4
Pe șâs® Inaa . 2
?© iInaa. . 1

SG?.

99

Abonamentele se fac

\ 
X
X
x

X
X
V

Pentru România și străinătate: 
?© aa . . . . . 
îe șâE© luaa . .

tirei Insa . .
4
2

<■

99

99

mai ușor și mai repede
------o mandate poștale, o------

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoeseă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Aîhm’asiME’rtțlTRiSBea

„GAZETEI TRANSILVANIEI."

l’ipogtafla. A. Mureștaim. jTraaov.
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