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Finita la comedia!
Iute s’au deochiat „idealele 

porniri'* ale tinerimii maghiare în si
nul federației „Corda Fratres1*. După 
atâta sfară în țeră, după „sublimul“ 
avent, ce și-l luase de a fraternisa 
cu tinerimea celorlalte națiuni și a 
discuta împreună în ce mod s’ar 
pute realisa mai curend visul de 
aur al păcii, înțelegerii și iubirii în
tre popore — tinerimea maghiară 
întorce acum spatele acelei federa- 
țiuni și se lapădă și fuge de ea, ca 
și când ar fi o adunătură de leproși.

Era un vis frumos ca la Buda
pesta studenții maghiari se dea mâna 
cu studenții universitari ai țărilor 
înaintate apusene pentru preamărirea 
culturii și a bunei învoiri între na
țiunile Europei. Der n’a durat mult. 
Tinerii maghiari și cei ce i-au in
spirat au crecjut câte-va momente, 
că vor cuceri inimile și vor ajunge 
a juca un rol decisiv în reuniunea 
în care au intrat.

Resfățați de norocul, ce i-a fa- 
vorisat așa de mult de câte-va de
cenii, șoviniștii maghiari bătrâni și 
tineri 'sperau, că le va succede a 
posa și înaintea areopagului tinere
tului ^'universitar european ca na
țiune condusă numai și numai de 
principiile generose ale libertăței 
egalităței și frățietăței, sperau că vor 
isbuti a fi din nou lăudațl pentru 
simțul juman, pentru liberalismul și 
cavalerismul lor presupus. Dâr s’au 
înșelat amar.

Zadarnice sunt și trebue se fiă 
ac}I tote silințele, ce și-le dau Ma
ghiarii de a ascunde lumina sub 
obroc și de a duce din nou în rătă
cire opiniunea publică europeană 
asupra nature! criminale a adevăra
telor lor nisuințe în raporturile cu 
poporele, cu cari locuesc și constitue 
împreună statul acesta.

A cuceri inimile nu pote decât 
numai cel ce simte, că-i vine dela 
inimă.

N’a fost așa însă nici un minut 
în tot timpul în care studențimea 

maghiară a deliberat împreună cu 
studenții națiunilor representate în 
federația „Corda Fratres11.

Acum iese la ivelă, că în fața 
nobilei probleme umanitare și civi- 
lisatore ce și-a pus’o federația din 
partea maghiară s’a urmărit tendența 
de a suprima marea causă a liber
tății și a dreptății naționalităților din 
Ungaria.

Cetitorii noștri îșl vor aduce 
aminte, că încă în Martie anul cu
rent s’a fost făcut o interpelație în 
camera ungară cu privire la cestiu- 
nea, dăcă studenții români din Un
garia, au său nu dreptul a pretinde, 
ca să figureze în congresul studen
țesc internațional ca tineri de națio
nalitate română, ori că trebue se se 
declare de Maghiari.

Pe atunci era vorba, că la con
gresul, ce se va țină în Budapesta 
ascultătorii români dela universită
țile maghiare vor cere a fi grupați 
după naționalitate. Acăsta a fost 
de ajuns pentru-ca se deștepte furia 
ministrului de instrucțiune și a ce
lor din fruntea universității. îndată 
ș’a ordonat cercetare energică con
tra universitarilor români, er Wlas- 
sics a mers pănă a secunda pe in
terpolator, lăsând se cadă cuvântul 
suspiționător de „irredentism".

A declarat atunci ministrul, că 
nu va tolera ca federațiunea inter
națională studențescă se fie esploa- 
tată pentru astfel de demonsrrațiuni 
poiitice, și că deci va sugruma în 
germene mișcarea din sinul studen
ților români.

D-l Wlassics și-a ajuns scopul, 
înse numai în ce privesce demon
strația politică a tinerimei maghiare, 
care în cestiunea privitore la prin
cipiul naționalității, sub cuvânt, că 
secții nu s’ar pute forma de cât nu
mai după state, a, voit se declare 
desființată naționalitatea Românilor 
din Ungaria.

Intr’atâta i-a succes ministrului 
unguresc de a suprima mișcarea 
acesta dușmană naționalității române 
în cât a trebuit să fie suspendat și 

congresul din Budapesta și se-și dea 
dimisia Maghiarii, ce ocupau funcții 
în federațiune.

E vorba acum chiar de desfiin
țarea secției maghiare a..studenților, 
după-ce tînerul Wlassics Tibor și-a 
dat dimisa din funcțiunea de prim- 
consul și de redactor al organului 
oficial al secției.

Finita la comedia'. Din federația 
studențâscă, în care Maghiarii ni- 
suiau a juca primul rol, luând zasu- 
pră-și însărcinarea de a compune și 
statutele ei, s’a făcut o federație a 
națiunilor latine.

Așa o presentă afli Maghiarii 
înși-și, pretinzând că s’au retras din 
ea, fiind-că ar fi un loc de refugiu 
al agitatorilor naționaliști și n’ar fi 
teren priincios pentru proiectul de 
statut nou, ce l’au fost compus pre
sidents ungur al federației și pre
sidents secției maghiare, proiect 
prin care se decreta mârtea națio
nalităților din statul ungar.

Tote aceste au deschis și mai 
mult ochii celor din străinătate și 
n’a putut surprinde de loc, dâcă con
gresul ultim pregătitor dela Veneția 
a blamat purtarea și apucăturile șo
vinismului maghiar, nedemne de 
marea țintă ce-o urmăresce federația 
internațională studențescă.

încât pentru frăția mai strînsă 
ce s’a legat cu acâstă ocasiune în
tre tinerii națiunilor latine, care fră
ție îșl află tocmai acum cea mai 
viuă și înaltă espresiune în visita 
studenților italieni în România, noi 
nu putem decât se ne bucurăm de 
ea din totă inima.

Situația în afacerea pactului eco
nomic austro-ungar nu s’a schimbat întru 
nimic spre bine. Ministrul-președinte Szell 
a sosit alaltăerl în Viena și a fost primit 
într’o lungă audiență de Majestatea Sa. 
Szell a raportat coronei despre starea pac
tului, mai ales despre resultatul tratărilor 
din Budapesta. — In aceeași di după 
araiadi Majestatea Sa a primit într’o lungă 
audiență comună pe miniștri Goluchowski 

și Koerber. — După un (jiar din Viena, 
greutățile ce s’au ivit ca prin surprisă în 
calea resolvirei pactului, sunt a se căuta 
în participarea Ungariei la datoria publică 
comună. La 1867 Ungaria n’a voit să ia 
asupră-și o parte din datoriile imperiului 
austriac, s’a declarat însă gata să contri- 
bue și ea anual cu 30 milidne florini la 
acoperirea dobânddor. Ungaria pretinde 
acum, după ce s’a făcut conversiunea, ca 
suma acesta să fie scădută la 24 milidne. 
Austria nu e învoită, și de aici ar veni 
neînțelegerea.

Din camera ungară.
(Ședința de la 8 Octomvrie).
Sesiunea 1902/903 a dietei ungare 

s’a început eri în 8 Octomvrie în noul 
palat, după-cum ara anunțat eri la ul
time scirî.

Ședința s’a început prin cetirea res- 
criptelor regesci. Deputății aprdpe în nu
măr complet. Public număros. Vice-preșe- 
dintele partidului koșutist Bela Barabas 
într’un discurs plin de patimă critică gu
vernul în cestiunea convocării dietei. Ar 
fi fost datoria M. Sale regelui să vină la 
deschiderea solemnă a sesiunei. In Viena 
Maiestatea Sa se presentă la fie-care sfin
țire de biserică. Barabas spune mai de
parte, că Austria caută sS esploateze Un
garia pe terenul economic și că acesta co
respunde și dorinței regelui. (Sgomot colo
sal). Președintele Apponyi someză pe ora
tor a-șl rectifica vorbele. Barabas răs
punde, că se închină cu respect înaintea 
regelui, der susține ce a dis întru cât pri
vesce pe împăratul. Oratorul este chemat 
la ordine. Oratorul vre să motiveze. Pre
ședintele îl amenință, că îi va lua cuvân
tul. (întreruperi sgomotdse în stânga). 
Barabas încheie declarând, că partidul său 
va lupta din t<5te puterile, ca să zădărni- 
cescă negocierile.

Ministrul președinte Szell, luând cu
vântul combate pe Barabas. Așteptă liniș
tit discuția asupra cestiunei, de ce n’a 
participat la aniversarea lui Kossuth. „In- 
sinuațiunea, ce s’a făcut, că intențiunea 
M. Sale ar fi ruinarea Ungariei, o resping 
solemn. Declar, că în tot timpul negocie
rilor dificile, M. Sa n’a încercat de loc să

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Dama din Tivoli.
De Knut Hamsun.

(F i n e).

La timpul fixat așteptaiă la gară, 
decis să mă țiu de promisiune. Se făcură 
șepte, ea nicăiri. Trenul pleca, cu tote 
acestea așteptaiiî pănă la câsurile opt; 
dânsa nu veni. In sfîrșit chiar în momen
tul când mă gândiam să plec acasă, veni 
abia răsuflând, direct spre mine. Și cu 
tote că totă lumea din apropiere putea 
să audă, 4’se tare Ș' respicat, fără să mă 
salute:

— „Poți să-ți închipuesci, că aseră 
te-am mințit? înțelege..., a fost numai o 
glumă1*.

— „Da, da“, răspunseiil eu, cam ru
șinat, „s’ar pută să nu înțeleg?1*

— „Da, dise dânsa, deră puteai s’o 
iai și în serios și Dămne, ce-ar fi fost 
de mine?u

— „De ce ți-e așa de frică1*?
— „Nu..., vino acuma, dise trăgân-

du-mă de braț. Să nu mai vorbim ni
mic de întâmplarea asta, te rog fdrte 
mult1*. (

—„La disposiția d-tale1*, respunseiil eu, 
„tot ce poftesc!1*.

Merserăm pe strada Rosenkrantz în 
sus, spre Tivoli, apoi după Dammen co
tirăm la stânga, în parc. Ea mă conducea. 
Ne așezarăm pe banca cunoscută și vor
birăm de lucruri indiferente. Ea era ca 
de obiceiu nestatornică în gândire, der 
bine dispusă. Chiar rîse de câte-va ori 
și începu se fredoneze un cântec.

La (îrele 10 se ridică, rugându-mă să 
o însoțesc. Ii oferiiil brațul mai mult în 
glumă. Ea mă privi lung.

— „Asta nu se pdte1* dise dânsa. Merse
răm spre Tivoli, unde ascultarăm de-afară 
musica. Omul cu bicicleta se înălța erășî 
pe spirală.

Ca cuprinsă de frică, mă apucă ner- 
vosă de braț ca și când dânsa ar fi în pe
ricolul de-a căde. Peste puțin îi reevin 

buna disposiție. Ce ar fi, decă ar căde și 
ar îngenunchia într’o halbă cu bere ? Rîse 
la ideieâ acesta cu atâta plăcere, încât ii 
curgeau lacrimile.

Tot în bună disposiție plecarăm spre 
casă. Ea îngână din nou o melodie. In- 
țr’o. stradă întunecdsă, înaintea unei casei 
care avea în față o scară de fer mică și 
nâgră, rămase înmărmurită și privi fix. 
aiurată. Eu remășeiu surprins, ea arătă 
trepta cea mai de jos a scării, dicând ră
gușită: „E chiar așa de mare ca sicriul 
copilașului**.

Mă supăraiu și diseiu dând din 
umeri1*:

— „Așa, er începi!“
Se uită la mine și încet, încet de 

tot, ochii i-se umplură de lacrimi, er la 
lumina unei ferestre din parter văduiu 
cum îi tremurau buzele! Ea ’și încrucișă 
nervos mânile. Un moment mai târdiu 
trecu un pas înaintea mea șoptindu-mi:

— „Iubitule, ai milă de mine 1“
—„Se ’nțelege**, răspunseiu eu și ple

carăm înainte. La pdrtă îmi strînse din 

nou mâna, înainte de ce ’mi tjlise bu- 
nă-săra.

** *
Trecură câte-va săptămâni fără ca 

s’o văd. Eram forte supărat pe mine, că 
îi credusem și mă convinseiO, că n’a fost 
de cât o glumă. „Bine" — gândiam în 
mine — „S’o ia dracul!1*

într’o sără eram la teatru, se juca 
„Liga tinerimei** de Ibsen. In actul al 
doilea mă trezesc cuprins de-o neliniște 
nervdsă. Ceva din afară influința asupra 
nervilor mei. Simții aceeași turburare, ca 
atunci la Tivoli în decursul concertului 
cântăreților din Paris. Mă întorc repede 
— da, dama mea îmi stetea la spate și 
mă privia cu ochii pătrunzători. Mă în- 
torseiu și îmi încordaiă tdtă atențiunea pe 
scenă, cu tdte acestea, aveam sentimentul 
de nedescris că a-și fi săgetat de din dă- 
ret de ochii aceia de metal.

Nerăbdător mă ridicaiu și plecaiu îna
inte de sfîrșitul spectacolului.

*
•<: $ 
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me influințeze., (Aprobări). Sper, că d-v. 
mă veți crede, ca bărbați serioși, și nu ca 
politician! pătimași. Vă asigur, că M. Sa 
a observat în tot-deuna obiectivitatea, 
care corespunde spiritului său înalt și gre
lei sale posiții, prin ceea-ce merită mul
țumirea și recunoscința nostră". — Intru 
cât privesce declarația partidului koșutist, 
că va căuta a zădărnici cu ori-ce mijloce 
negocierile, Szell declară, că și oposiția 
trebue ’să respecteze legea, parlamentul 
este espresiunea suveranității poporului și 
prin urmare o fracțiune nu se pote sus-

Politica ministeriului Combes.
La 6 Octomvrie sera s’a dat un ban

chet în Paris de cătră comitetul comer
cial și industrial republican, la care a 
participat și ministru president Combes. 
Premierul frances a ținut cu ocasiunea 
acesta un discurs politic remarcabil.

Combes se felicită, că a devenit ur
mașul lui Waldeck-Rousseau, care reali- 
sând unitatea partidului republican, a 
smpuls republica din pericolul dublu al 
naționalismului și clericalismului reac
ționar. Nimic nu se pote schimba în po
litica acesta. Trebue să se continue munca 
pentru recucerirea drepturilor, ce le-au 
câștigat pentru stat părinții revoluțiunei. 
Au doră nu revoluția acesta a fost, care 
a șters de pe frunțile lor timbrul, ce se 
pusese odinidră tuturor acelora, cari se 
ocupau cu comerciul? Vă apărați așa-der 
interesul cel mai propriu, când apreciați 
revoluțiunea. Contra acestei revoluțiunî a 
isbucnit o contra-revoluțiune, care printr’o 
tactică schimbată voesce să creeze apa
rențele unei adevărate revoluții. Membrii 
claustrelor se refugieză înaintea altarelor 
glorificând libertatea, și chiamă de măr
turie pe Dumnedeu, că se prigonesce li
bertatea consciinței. Femeile distinse din 
Foubourg învită femeile din popor la o 
puternică demonstrație teatrală. Nepoții 
Chouanilor*! se aprovisioneză, în mijlocul 
strigătelor mâsselor, cu arm'e murdare, ata
când cu ele armata, când acesta vre să 
împrăscie tumultul. In numele libertății, con
gregațiile se pun afară din lege. Ordina- 
țiuhile ndstre le arată, că nu suntem dis
puși a ne încurca prin falsul lor liberalism. 
In fine am întrebat țera, care hT-a răspuns

*) (Jliouan (pronunță : șubd). se numiau in
surgenții din Vendde pe timpul primei republice 
francese. — In primele timpuri ale insurecțiunei 
Vendeenilor contra republicei, țeranii se adunau 
ndptea, îuțelegendu-se prin strigăte imitate după 
strigătul sinistru și plângător al cucuveicei. In 
limba francesă cucuveica se numesce „Chat-huantu, 
de unde prin corupere s’a format cuventul „Cho- 
uan", care prin extensiune s’a dat tuturor parti- 
sanilor causei royaliste în Bretania. — Nota Red.

., i.

Plecasem pentru câte-va luni din 
oraș. Când mă înapoiaiu o uitasem deja de 
demult pe dama din Tivoli. Nici o sin
gură dată nu mă gândisem la ea. Dispă
ruse din consciința mea tot atât de pe 
neașteptate, după cum venise.

Intr’una din serile cețdse din urmă, 
mă preumblam în sus și în jos pe strada 
Torf. Mergeam privind cum se loviau ome
nii unul de altul prin ceță. Mă preumbla- 
sem ca un sfert de ceas, și-’mî făceam so- 
cotăla:

„Mă mai duc odata în sus șiapoi 
plec acasă".

Erau unspre-dece cesurî.
Apucaiu încă odată în sus. La lumina 

felinarului din apropiere văd o persdnă 
venind spre mine. 'Mă dau la o 'parte.... 
ea însă mă urmăresce. Cotesc repede 
spre partea opusă, spre stânga, ca să în
conjur o ciocnire și .văd doi ochi, cari mă 
fixeză prin negură.

$,Dama din Tivoli" șoptiift împietrit. 
Venia direct spre mine cu privirea-i ri
gidă, fața ei era de-o expresie ciudată. 
In'tlr’o mân:ă purta manșonul. Mă privi un 
moment.

Da, da... a fost copilul meu! <jise 
apăsat și dispăru în negură.... 

prin senatele departamentelor și ale co
munelor, când felicitându-ne, ele ne-au 
aprobat procederea.

Așa-der contra-revoluția e înfrântă. 
In felicitările corporațiuniior legale noi ve
dem o încuragiare. Problema ingrată, ce 
ne-am luat, n’a progresat încă departe, vom 
desfășura însă forță suficientă, ca s’o fi- 
nalisăm. In numele întregului ministeriu 
vă asigur despre acesta, căci pe câtă 
vreme parlamentul are încredere în noi 
vom urma lupta și ne vom împlini da
toria... Gând guvernul a decis să apere 
interesele industriei și comerciului, datoria 
lui este de a menține liniștea înăuntru și 
pacea înafară. Declarația acesta este la 
loc a.cum, când reacțiunea submineză și 
creditul cașselor de păstrare, și când mun
citorii mineri amenință cu greva generală.

In ce privesce situația externă — 
dișe Combes — de la 1870 Franța ijoț- 
deuna a ținut la pace. Nici o putere n’a 
făcut mai mult pentru pace și pentru 
concordia internațională. Naționalismul s’a 
încercat, se abată Franța pe alte cărări. 
Franța inse a respins cu dispreț resboiul 
și reacțiunea. Der nu sentimentul slăbi- 
ciunei este, care îndemnă Franța spre 
pace, fiind-că Franța are o armată, care 
în ce privesce vitejia și forța, pote trage 
deget cu orî-care armată. Franța republi
cană e condusă însă mai ales de ideile 
civilisațiunei. In Frapța, care-șl întorce 
față de cătră răsboih, binele public și pri
vat își află basa în pace. Să profităm de 
pacea acesta. Intrega lume recunosce lea
litatea politicei ndstre esterne. [Franța se 
razimă pe-o puternică alianță și se pote 
lăuda cu prietinii prețiose. înconjurată de 
stima publică, republica pote se ia liniștit 
posiție față cu amenințările monarchis- 
tilor și sbierătile furidse ale naționaliștilor.

0 broșură sensațională.
Pe când în Budapesta se deschide 

noua sesiune parlamentară în pomposul 
edificiu, de cât care, cum spune Bartha 
Miklds mai mare și mai grandios n’are 
nici Roma, nici Londra, nici Berlinul, — 
un deputat guvernamental al (Recașului 
Dr. Lendl Adolf, sub titiul „Utazds keriile- 
tembena (o călătorie în cercul meu electoral) 
descrie într’o broșură stările deplorabile din 
părțile bănățene, cari stau în contradicție 
flagrantă cu bombasticismul parlamentar 
din Budapesta, pe care când îl urmăresc! 
ți-se sugereză ideia, că avem de a face 
cu representanții unei populații ajunse la 
apogeul bunăstării sale materiale, o po
pulație espansivă, ai cărei representanțl 
vorbesc în consciența plenitudinei forței 
acelora, cari i-au trimis se legifereze.

Lăsând responsabilitatea în sarcina 
numitului deputat, facem un extras, după 
„Alkotmâny" din amintita broșură:

D4 Lendl descrie înainte de tote 
naționalitățile, cercului său electoral, cari 
formeză un conglomerat de popdre, cari 
n’au între sine nici o legătură, afară de 
limba comună, care este limba română, și: 
o trăsătură comună: răbdarea în tăcere a 
miseriei și nemulțumirei.

După acestea Se ocupă în detail cu 
raporturile, din comuna Ohaba Forgăcs, 
care înainte de asta cu 40 ani era o co
mună bine situată, er astădi flămâmjeșce 
și cerșeșce. Causâ ruinei sale: regul.^ea 
hidrotechnică. Muîte jalbe s’au trimis de‘ 
aici la centrul comitatului. Tdte înzadar. 
Fișpanul avea încredere orbă în raportele> 
organelor sale, cari tote presentau lucru
rile în colorile cele mai frumdse.

Deputatul Recașului descrie apoi în
cercările de maghiarisare forțată a Șvabi
lor din Recaș. cari au avut drept resultat, 
că astădi elementul șvăbesc, odinidră cel 
măi patriotic, s’a stricat cu Maghiarii. Bro
șura acusă direct cercurile conducătore, 
cari au produs acestă situație.

D-l Lendl se ocupă mai departe cu 
isprăvile unui notar, care în comunele 
Idlat și Budinț jocă rolul unei pașale. 
Dedă țăranul nu se apropie de densul gu-> 
durându-se, ca un câne,. îi trage palme și. 
î,l dă; affiră pe ușe. Fiind în același timp, 
și diriginte poștal, scrisorile le aruncă 
pur și simplu în foc, în loc să le înmâ
neze. Sute de jalbe s’au făcut contra lui. 
cu tote acestea nu i-s’a atins nici un fir 
d^ păr, autoritățile îl tolereză — fiind-că 
e bun agent electoral.

Deputatul descrie o mulțime de alte 
afaceri murdare, construcții de căi ferate 
vicin.ale etc., în cari acusă direct de es
crocherie pe cercurile conducătdre.

încep a se desveli tablourile triste 
din țeră, ca vrednic „pendant" la gran
domaniile, ce se debiteză sus, pe socotela 
populației, care se plânge și n’are cine să 
o asculte.

Anexarea Tibetului.
O mare sensație a produs publicarea 

de cătră diarul „Novoje Vremiau a con- 
vențiunei dintre Rusia și China, după care 
acesta din urmă, pentru păstrarea păcei 
în Tibet, a cedat tote drepturile sale asu
pra acestei provincii. Rusiei. In schimbul 
acestei cedări, Rusia garanteză integrita
tea statului chines și își acordă dreptul 
de a interveni în cas de răsboih său di- 
sordini, când China n’ar fi în stare să re- 
siste. Provincia Tibet va fi guvernată de 
Rusia, er China va ave numai dreptul 
de a institui acolo consulate. Afară de 
acesta, Țarul va permite introducerea fără 
taxe vamale de mărfuri chinezesc! în Ti
bet și va respecta religiunea locuitorilor. 
Nu va fi permisă de asemenea dărîmarea 
bisericilor pentru facerea de căi ferate 
său fortărețe.

Dăcă acăstă scire a lui „Novoje 
Vremia“ este basată pe adevăr, atunci 
Rusia a supus sub protecțiunea ei co
losalul teritoriu al Tibetului. Căci Ti
betul are o întindere de peste 2 mili- 
one kilometri, pătrațî și prin urmare e de 
trei ori mai mare ca Austro-Ungaria în- 
tregă. Numărul locuitorilor ei se urcă 
abia la 2.250.000, în cea mai mare parte 
Mongoli, Circasieni etc., cari practică bud- 
hismul.

Cu dobîndirea Tibetului, Rusia ar 
face încă un pas forte important pentru 
înconjurarea statului anglo-indian la Nord. 
Urmările politice și comerciale ale unei 
protecțiuni rusesc! în Tibet, spune nNeue 
Freie Presseu, ar fi incalculabile și trebue 
se fim cu atât mai curioși să seim despre 
primirea acestei sciri de cătră Anglia, cu 
cât articolul convențiunei, privitor la ga
rantarea teritoriului chines și la ajutorul 
Rusiei acordat imperiului ceresc în cas de 
răsboiu contra unei a treia puteri, consti- 
tue întru cât-va o contrabalansare a alian
ței anglo japonese. SOIRILE BILEI.

26 Septemvrie, v.

Monumentul eroului de la Grivița 
Iorgu Cosma, mort în asilul săracilor din 
capitală, a doua di după-ce defilase în 
fruntea regimentului său, îmbrăcat în haina 
monacală, se va inaugura Duminecă în 6 
Octomvrie v. la mănăstirea Cernica, unde 
se află mormântul seu. Monumentul lucrat 
de sculptorul Ui'lip Marin, are o înălț me 
de 3 m. și 60 cm. și a costat suma de 
2950 lei. dintre care 1974 strînși prin sub
scripția publică deschisă de diarul „Uni
versul", er restul de 976 lei oferiți de d-l 
Cazavillan directorul acelui diar. Acest 
monument, ca și înmormântarea împună- 
tore ce s’a făcut în luna lui Maiu eroului 
Cosma, se datoresc directorului diarului 
„Universul", care nu lasă să trecă nici o 
ocasiune, când este vorba de a-și arăta 
calitățile sufletului și inimei cu care e în
zestrat și care-i fac ondre.

Cuvântul de ordine al Croaților. 
Toți Croații au primit cuvântul de ordinei 
de a nu cumpăra nimic de la comercianții, 
sârbi. Și efectul acestui boicot a începuti 
să se resimtă: vândarea în magazinele 
Șerbilor a scădut cu 95 la sută din ceea- 
ce era mai înainte. Ruina acestor corner-, 
cianți e mai mult, ca sigura. Croații se 
țin cu o tenacitate rară de cuvântul de 
ordine, ce li-s’a dat. Un amănunt intere
sant e următorul: studenții croați se 
plimbă prin străzile prin cari abundă ma
gazinele mai de sârnă ale Sârbilor, pentru 
a vede ce dame croate frecuentâză ma
gazinele acestea. Aceste domne sunt ame- 

' nințate, că la carnavalul ce vine nu va

dansa nimeni cu ele, dăcă vor continua 
să cumpere din aceleași locuri!

Mare incendiu. In Chezdi-Oșorheoi 
a isbucniț un incendiu în grajdurile fu 
bricantului de spirt Tdrok Sândor. In graj
duri erau mai bine de 100 boi, din cari 
n’au putut fi liberați de cât 55, ceilalți 
au că(jut pradă flăcărilor.

O moștenire în flăcări. Se anunță 
din Clușiu, că locotenentul colonel Gedeon 
Stoianovici moștenind o sumă de doue- 
sute-cinci-deci de mii de corone, a pus 
banii într’o cutie. Copiii săi jucându-se, 
i-au aruncat în foc. Locotenentul colonel 
s’a îmbolnăvit de supărare.

Esploatare neomenescă. S’a întâm
plat pe timpul manevrelor. Un detașament 
din regimentul 3 din Dobrițin a sosit în 
Ceica (Bihor) sub conducerea unui sub
locotenent. Jupânul Lowinger a profitat 
de ocas e și începu să-și vîndă marfa cu 
prețuri esorbitante. Bieții soldați fiind flă
mând!, plătiau cât le cerea jupânul, pentru 
două ouă câte 66 filer!. Vefiând acâsta 
comandantul, a postat la ușa jupânului o 
sentinelă, ca se oprescă pe ori-ce soldat 

1 de a întră în prăvălie. Lowinger s’a plâns 
telegrafic la ministrul de honvedi. La 
acăstă plângere acuma a sosit răspunsul 
la vice-șpanul din Oradea-mare. In răspuns 
se spune, că dedrece s’a dovedit, că Lo- 
winger a exploatat în mod neomenesc, 
disposiția luată de sublocotent nu se p<5te 
desaproba.

Iernă timpurie. Etă prevederile as
tronomice asupra timpului prin care tre
cem: Barometrul fdrțe scădut, cu timp 
închis, ploios și urît, de la 7 la 11 și la 
14, 15 și 16 Octomvrie. In noptea de 17 
spre 18' ceță și timp rău asupra Franciei, 
Atlanticei, Mărei Mânecei și golfului Gas- 
coniei. La 25 frig în sudul Franciei, Alpi, 
cu vânt de la nord și de la nord-vest, 
pldie și pote zăpadă. De la 25 la 31 de
presiunile barometrice reîncep la nord, în 
tiipp ce vânturi puternice de la sud-vest 
la vest suflă asupra Angliei, Olandei, Mâ
necei și Mărei Nordului. Aceste prognos
ticuri au început se se împlinescă. O te
legramă din Roma spune: în câte-va părți 
ale Italiei și Siciliei au reînceput furtu
nile cu ploi mari și aluvione, causând mari 
pagube.

Morminte veclii romane. Din Roma 
se anunță, că în ,(jiua de 4 Octomvrie a. 
c. s’au' descoperit în catacombele forului 
roman alte două morminte forte vechi. 
Cele patru morminte descoperite pănă 
acuma, sunt cele mai însemnate dintre 
tote monumentele aflate acolo.

Resbunare cumplită. In Boița s’a 
săvârșit Miercurea trecută cununia lui Ni- 
colae Petroșanu cu fata lui Ilie Bodișanu 
Pe fata lui Ilie o ceruse mai înainte 
Gheorghe Barbur, der a fost refusat. Mer-. 
curi în spre sără, când convoiul nupțial 
mergea din Boiță la Criscior, unde loou- 
ia mirele, Gh. Barbur, ca să-șî resbune, a 
pus dinamită în drum, cu scop de a 
arunca în aer prima căruță, în care era 
mirele și miresa. Înaintea convoiului a 
trecut însă o căruță golă, în care era 
numai Ion Singuran din Criscior. Dinamita 
a esplodat, omorînd pe ,Singuran împre
ună cu cai cu tot. Nuntașii au scăpat. 
Barbur a fost arestat.

Cel mai betrân om din Cernăuți. 
In dina de 1 Octomvrie a murit în Cer
năuți Petru Haiwas, în etate de 104 ani. 
El a vădut prin urmare trei secole.

A murit toastând. Cunoscutul ban
cher din Seghedin, Max Marian, pe când 
ridica un toast la un banchet, a căijut 
mort de o sincopă a inimei.

Uciderea în masse a paserilor 
cântătore. Pe țărmurile Egiptului paserile 
călătdre, cari ne părăsesc pe noi la apro
pierea ernei, sunt prinse pe cleiu și omo- 
rîte în masse. Locuitorii barbari din Egipt 
ne lipsesc în acest chip pe noi, Europe
nii, de milidne de paseri cântătdre.
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Unt parfumat. Etă moda cea mai 
nouă, ce se practică în Anglia. In lăptă- 
riile, unde se face untul acesta, domnesce 
un miros de flori, ca într’o florărie seu 
î. laboratoriul unui fabricant de cos- 
meticurî.

Teatru german. Vineri relâche. Sâm
bătă în 10 Octomvrie representație clas- 
sică : „2Veguț&tortilde comedie
în 5 acte de Shakespeare.

Din Clușiu.
(Coresp. part, a „Gbz. Trans.1')

Clușiu, 7 Oct. n.
Studenții universitari români de aici 

și-au dat întâlnire în 4 Oct. n. la îndati
nata seră de cunoscință, în sala cea mare 
de la Biasini. La convenirea acesta ro- 
mânâscă a fost invitată t<5tă inteligința 
română din Clușiu, care a primit invita
rea universitarilor și cu drag i-a și ur
mat, presentându-se în frumos numer, ca 
se-și petrecă cel puțin câte-va ore în so
cietate românescă 1 Ou plăcere și cu în
cordată atențiune asculta tinerimea bu
nele sfaturi, ce i-le legau de inimă cu 
atâta dragoste domnii oratori din inteli
gința Clușiului, și erăși membrii acestei in
teligențe se veseliau în însuflețirea gene
rală a tinerimii. A fost represen'tată la 
convenirea nostră, prin câte doi delegați, 
și tinerimea săsescă și slovacă, aceste 
două naționalități, cu cari împreună sufe
rim de atâta timp șicanările șovinismului 
de la putere!...

Convenirea a fost deschisă printr’o 
vorbire frumosă de bineventare a preșe
dintelui tinerimei universitare române 
când, de adv. Lucian Salini, rostită cu 
mult avânt la adresa inteligenței! Urmeză 
apoi stud. în filos. Vasile Meruțiu, care 
în vorbirea-i bogată ’n espresii alese poe
tice, salută pe nou veniții universitari, li 
răspunde în numele celor nou întrați, 
ștud. jurist Eugen Sîmpetreanu. Se ridică 
apoi distinsul advocat, d-1 Dr. A. Isacu și 
propune să se cânte „Deșteptă-te Ro
mâne". După-ce în generală însuflețire se 
cântă cu acompaniarea musicei frumosul 
nostru imn, vorbesce d-1 Dr. Isacu, dând 
multe și folositdre sfaturi românescl tine
rimii. Se cântă apoi imnul național să
sesc și slovac. Stud. jur. Mihail Dobrean 
în limba germană salută pe delegații, ce
lor două tinerimT representate. Aceștia 
răspund prin toaste pline de simpatie față 
de noi!... Intre generale strigăte de „să 
trăiescă" se ridică de toți iubitul proto
pop, d-1 Dr. Elie Dăianu și rostesce un 
frumos'și însuflețit toast. E mândru de-o 
așa tinerime, speranțe mari legă de ea și 
•cu multă satisfacție constată, că tinerii 
îșî înțeleg misiunea și se străduesc a-și 
ajunge țînta și idealul, ca fii și membri 
ai gloriosei națiuni române !. . ., Mai vor
besc apoi d-1 Dr. loan de Vajda-Voevod, 
d-1 protopop gr. or. Tulliu Roșescu, d-1 
prof. în pens. 1. P. Florantin, când, de 
adv. loan Giurgiu. In veselie și animație 
generală și între frumdse cântări și doine 
românescl se continuă astă frumosă con
venire românăscă, de cari așa de rare 
aici în cuibul „culturii" maghiare.

Eu.

Prin ce mijloce pote asociația Raiffeisen 
se promoveze raporturile economice din 

comunele nostre?
(Conferență ținută la congresul 18 al societăților 

Raiffeisen în Sibiiu, de Mihail Ambrosi.)
— Fine. —

Vedeți așadar din acestea, că socie
tatea este asigurată în deajuns, întâiu prin 
garanți, apoi prin lăsarea ca un fel de 
zălog a vitelor, și pote să procure chiar și 
celui mai sărac, der sirguincios săten.câte 
o vită prețidsă. Prin aceea însă, că pe lângă 
garanți, fie ei ori cât de siguri, rămâne 
și vita zălogită, desărcinăm pe garanți și 
împedecăm totodată risipirea ușuratică; 
căci noi seim fdrte bine, că adesea ori 
se duce vaca la tîrg, numai fiindcă așa îi 
place nevestei nesocotite său fetei, căreia 
îi place luxul.

Cât de pre'țidsă mai este și contro
larea hranei și îngrijire! vitelor! Deja con- 
sciența, că ochii cercetători ai comitetului, 
de a căruia părere trebue să țină semă, 
îî supraveghiază purtarea, îl îndemnă la 
îngrijire mai bună, la curățenie și hrană 
și fiind-că scie, că comisiunea însărcinată 
cu inspectarea vitelor, din timp în timp 
se va uita și în curtea și grajdul său, pune 
mâna mai cu inimă, căci decă nu, apoi i-se 
face dojană prietenescă din partea comi- 
siunei.

Pdte ar dice cineva : Cum? Cel ce 
capătă vită, să rămână dator trei ani de 
dile și cu procentele? La acâsta răspund, 
că este de ajuns, decă cel ce ține vita, 
își dă ostenelă să o îngrijescă și hrănescă 
în trei ani, decă îșî face datoria atât el, 
cât și comisiunea'în mod cinstit va fi de 
sigur în stare nu numai să plătescă capi
talul și procentele, der va ave și un câș
tig frumoS. Vițeua decă o va îngriji bine 
și are puțin noroc, îi fată în al doilea an; 
laptele îl va da copiilor, ori îl va face unt, 
er vițelul îi va servi se plătescă datoriile.

Dâcă respectivul a. luat două vițele, 
în al doilea an va pute începe să le prindă 
la jug și își va pute gunoia pământul său 
părăsit și neîngrijat, de unde va pute ave 
de asemenea folos; er din cele două vaci 
frumdse, pe cari și le-a crescut singur din 
vițele, de sigur îi va mai rămâne una, și 
decă s’a purtat bine, institutul de credit 
încă nu va fi atât de tiran, ca să nu-1 mai 
aștepte un an, pentru ca să-și potă acoperi 
datoria numai din prăsilă.

Acest sistem de împrumut și în același 
timp de economie, se păte recomanda pen
tru a fi întrodus în tote comunele sărăcite 
unde se cultivau viile, căci piedendu-șî ve
nitele, ce le aven din vii, înjtot locul au ajuns 
de și-au vîndut vitele, multi agricultori nu 
mai au ce prinde la jug, er pământurile 
de pe coste dau din ce în ce mai puțină re
coltă. In asemenea împrejurări un simplu 
împrumut, luat pentru cumpărarea de vite, 
ajunge puțin, căci în scurt timp nevoia 
te silesce, să-ți vindi vaca indispensabilă, 
pe când așa prin împrumutul cu contract 
împedecăm vîndarea nesocotită și forțăm 
pe amicul nostru să-și acopere trebuințele 
cele mai urgente din utilisarea forțelor 
de muncă ale căsenilor săi, cari de triulte 
ori rămân neutilisate.

Veți răspunde pote: bine, bine, der 
după cei trei ani amicul nostru va ave 
erăși mână liberă și păte să facă cu vaca, 
care este acum proprietatea lui, să facă 
ce vre el și nevasta lui. Apoi se înțelege 
că nu poți ține pe cineva vecinie sub tu
telă, der să speră că Omenii încetul cu 
încetul vor învăța să aprecieze valorea 
unei vaci bune de prăsilă și, prin îngrijire 
bună, să scotă din lapte și vițel atâta, cât 
scotea mai înainte din vîndarea unei vaci 
rău ținute. Noi am făcut și în privința 
acâsta cele mai bune esperiențe.

Nu pot retăce că o asemenea acțiune 
de ajutorare va da bărbaților conducători și 
funcționarilor dela societăți griji nouă și 
muncă nouă, de sigur însă și bucurii nouă. 
Căci acela nici n’ar fi adevărat bărbat 
după dorința lui Raiffeisen, care să nu 
simță bucurie, când vede resultatul pal
pabil al creațiunei cinstite, în înflorirea 
individului și a totalității, la care a lucrat 
și dânsul.

Este indispensabil însă, ca acolo unde 
se va introduce cumpărarea de vite pro
pusă, să se introducă totodată și asigura
rea vitelor, pentru ca întreprinderea să fie 
scutită de ori ce pericole, atât încât pri- 
vesce societatea, cât și pe individ. Asigu
rarea vitelor însă, pote ce e drept să se 
sprijinescă pe societatea Raiffeisen, dâr 
nu pote să fie esecutată de ea însăși. Ro
lul acesta trebue se-1 ia asupra-și eră sec
ția locală a societății agricole, ale cărei 
sfaturi nu trebue negligiate nici la cum
părarea vitelor.

Causa însă nu pote da bune resul- 
tate, de cât sub controla severă a bărba
ților conducători, altmintrea s’a perduț și 
timp și ostenelă. însemnătatea unui ase
menea ajutor d-vcîstră, onorați congresiști, 
o puteți forte bine aprecia, căci d-vdstră 
cunoscețl importanța vitelor de prăsilă 

pentru economie, d-vdstră, cari sciți, că 
lipsa de vite îi apasă pe țăranii noștri nu 
numai materialicesce, der și moralicesce. 
Credeți-mă, că țeranul nostru, cât timp 
mai are doue vaci în grajd, nu se gân- 
desce la America; numai după-ce nu mai 
are cu ce pune în mișcare plugul și carul, 
se simte degradat: Lumea nu-1 mai numără 
între gospodarii cum se cade, și amărît în 
suflet, ia toiagul peregrinării. Decă e 
vorba să lucreze cu diua, apoi se duce 
să lucreze unde nu-1 văd conaționalii lui, 
se duce în America, unde în atmosfera 
otrăviciăsă a fabricilor se stinge moșteni
rea, veche săsescă: răbdarea și mulțumi
rea și în inima lui, ca o buruiană, prinde 
rădăcini rătăcirea, că „banul este mai pe 
sus de cât familia, banul este mai mult 
de cât locul natali De asemenea influ
ențe să ferim și pe cel mai neînsemnat 
din conaționalii noștri, și îl putem feri 
pi$te și prin atâta măcar, că nu-1 lăsăm 
să-i lipsescă din ocol vaca.

Politica nostră economică trebue să 
fie promovată și prin împărțirea venitelor 
ce resultă. Nu este ținta societăților 
Raiffeisen, ca să procure uluci (scocuri) 
noue la casele parochiale, nici să auvescă 
globurile de Ia turnuri, seu. să se scutescă 
locuitorii câte de 50 bani de ai școlei, 
ci este, ca să se întăresc ' comunitatea 
economicesce și să i-se potențeze forța 
de contribuire pentru necesitățile poporu
lui și ale statului. Cum și în ce mod se 
păte face acesta, ni-o spune mintea și 
inima ndstră, decă ne adresăm la ele.

De aceea, stimați congr':. siști, să ne 
dăm silința a n«- conduce societățile nos- 
tre Raiffeisen aș' ca isvorul de bani, con
dus cu ajutorul le Drin satele ndstre, să 
aibă influență fructificătore asupra mun- 
cei țărănimei ndstre; căci munca este is
vorul nesecat al bunăstării și al mulțumi
rii, un mijloc contra decadenței în lăuntru 
și în afară.

abonam^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI"
Cu 1 Octomvrie st. v. 1902

se deschide nou abonament, la care invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADM1NISTRAȚIUNEA.

Stipendii archidiecesane. Cetim 
în „Unirea" din Blașiu: In ședința consis
torială de la 20 Sept. 1902, Preaven, Con- 
sistoriu archiepiscopesc a împărțit urrnă- 
tdrele stipendii din fondurile archidiecesane 
Administrate acasă:

Din fundațiunile administrate la stat 
s’au votat:

din f. Șuluț: 25 stip. în val. de cor. 8160
33 Papfalvi: 1 n 71 n 33 71 240

n n Tordai: 1 73 71 n 71 200
r fj Dănuț: 5 n 71 33 33 33 3000
n 71 Baldi: 4 n 77 71 71 71 640
n 7? Negruț: 3 77 77 71 71 400

71 Bota: 1 71 77 71 n 120
}) 33 Vancea: 9 77 71 n 73 TI 1980

33 Tarța: 1 71 »» 71 71 71 140
n 77 •Li viu Pop : 2 n 71 73 71 270

» J'licu: 2 .77 73 h » 360
V Uipariu: 5 71 33 n H 600
n br. Urs: 10 77 77 71 » 71 2000

33 71 I. Vlassa: 1 71 77 33 73 n 340
V 71 Filip : 3 71 73 33 33 71 600
n 77 Alutan: 11 71 33 33 71 71 1120
n 7» Ghirilă: 5 71 71 33 V 71 500
jj 77 Cutean: 1 77 71 33 34
w 77 Cerc. Oreștia 1 71 n 71 71 71 80

Total 91 student! 71 20784

din f. Romontan: 26 stip. în val. de cor. 6620
71 „ Bobb: K

n 3? ti 71 71 600
71 „ Maior : 1 n n ii 33 71 120
71 „ Vajda: 4“ 71 71 71 n îl 560
n „ Klein: o

71 3? 71 71 H 600
Total 38 studenți . . • 71 8500

Afară de acestea Consistorul nostru 
în conțelegere cu Ordinariatul din Alba- 
Iulia, a împărțit din f. Hirsch 3 stipendii 
în vâldre de cor. 1800.

Astfel numărul stipendiștilor e de 
132, cari primesc suma de cor. 31084.

Clasificați după studii sunt: 35 iu- 
riști, 4 mediciniști, 5 technici, 1 monta- 
nist, 77 gimnasiști, 2 cădeți, 4 pedagogi, 
1 comercialist și 3 fete (dintre cari 1 fre- 
cuenteză șcdla de industrie).ULTIME SCIR1.
JPi'imirea studenților italieni.

(Telegr. „Gaz. Trans.u)

Predeal 8 Octomvrie. Primirea 
studenților italieni la Predeal a fost 
forte entusiastă. Din partea studen- 
țimei române din Bucuresci a eșit 
spre întâmpinarea cameralilor ita
lieni o delegație numerosă, în nu
mele căreia d. Bușilă a pronunțat 
un discurs în limba italiană. S’a in
tonat imnul italian și „Deștâptă-te 
Române". In numele tinerimei din 
Transilvania a rostit un discurs d. 
Dr. Sextil Pușcariu în limba fran- 
cesă.

Bucuresci, 9 Octomvrie. înce
pând dela Predeal la tote stațiunile 
mai însemnete, la Azuga: Bușteni, 
Sinaia, s’a făcut studenților italieui 
cari au venit cu acceleratul de eri 
după amedl, o primire splendidă. 
Garele erau înțesate de public și 
li-se ținură discursuri de binevenire 
La Ploescî mai ales era adunată 
lume imensă. Eșiseră spre întâmpi
nare școlarii liceali cu stegul. S’a 
cântat imnul național italian și ro
mân și s’au ținut doue vorbiri.

La Bucuresci afluența populați- 
unei la gara a fost extraordinar de 
mare, așa în cât se adunaseră peste 
30 de mii omeni în gară și în stra
dele pe unde au trecut studenții. 
După sosire a fost serată de ceaiii. 
Adl va fi recepție la biblioteca fun- 
dațiunei Carol I.

Literatură.
Din composițiunile pline de melodii 

românesc! ale mult regretatului compositor 
român Ciprian Porumbescu, tipărite șiedate 
în edițiunl poporale de d-na Mariora Rațiu, 
născută Porumbescu, șe află de venejare la 
Tipografia nostră următorele piese:

„Imn de urare" cu două voci, „Hora 
Prahovei11, „A cădut o rază lină" cu voce, 
„Fluturaș de nopte" polcă, „Frunză verde 
mărgărit" cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei" polca mazurca, „Fata popii11 cânt 
poporal. Fie-care bucată costă 1 cor. plus 
10 bani porto. „Basme Iașene" vals, 3 cor. 
plus 10 bani porto. „Potpouriu", din opereat 
„Crai nou" 4 cor. plus 10 bani porto.

Sosiți in Brasov.
Pe diua de 8 Octomvrie 1902.

H. Europa: Coczi, Sibiiu ; Kleinwert, Ora
dea; Rotbaum, Neumann, Praga; Rappaport, Săt- 
marin ; Szontagh, Arad; Kădâr, Ada; Dalnoki, Bra
sov ; Bungyerszki, Bâcs-Szt -Tamâs ; Baron Fiath, 
Akd ; Conte Wolkenstein, B. Keresztur; Baron Ba- 
linth, N. Ernye; Conte Teleki, Gernyeszeg; Fulner, 
Sătmariu; Grossmann, Praga; Schvcrz, Ascher, 
Pollâk, Urbach, Ripper, Appelt, Viena; Farbaky, 
Kobeld, Molnâr, Pesta; Cohuny, Rusciuc; Brand, 
Sinaia; Stovieck, Sțrassburg; Marenholz, Berlin 
Constantinoviel, Călărași, Vacek, Stefan-Vodă.

W* Domnii abonenți ai fdiei 
ndstre, cari nu și-an reîhoit încă 
abonamentul sunt rugați a-1 re- 
înoi neamânat ca să nu li se în
trerupă regulata espedare a Zia
rului.

Administrațiunea 
„Gazetei Transilvaniei".

Proprietar: JDr. Aurel Afureșianu. 
Redactor responsabil: Traian JET. Pop.
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Dela „Tipografia A. ltaeșiann“ 
din SSs’iS.^wv, 

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

! e lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Scrieri școlare.
Recompensele și pedepsele în școla 

poporală, studiu pedagogic de d. Dariu, cu 
un âdaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
bânl, să pote procura dela Tipografia A. 
Mureșianu, precum și dela autor și n di 
librarii.

Cântul in șc6la poporală de luhu 
Pop, învățător în NăsSud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 L>.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
•învățători și părinți, prelucrat de Bașthu 
li'țin, profesor Ja seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica li/mbei române, pen- 
-tru școlele inferiors, prelucrată după siste. 
mul fonetismului modern, de loan Papiu- 
Partea 1. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani.

„Invețătură creștinescău seu Cateehis- 
mal mare pentru tinerimea greco-cat. 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gh-rlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă cor. 1.60 (cu posti cor. 1.80).

„Carte de cântece pentru tinerimea 
școlară adunate și aranjate de j.oan
A apărut numai acum și conține: hore, mar
curi școlastice și eroice, elegii, imnuri, 
șântece religiose și alte multe soiuri alese 
din cele maifrumoseși decei mat vestiți po
eți ai noștri. Costă 50 b. (plus 10 b. p.)

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

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

garandiall, a învățătorilor și a altor omeni 
pe șeolă <fe V. Gr. Rorgpvan prof, de pedâ- 
dogie. Edițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani 
(+ 10 b. p.)

Scriptolopia. seu modul de a mvăța 
cititul scriind. îndreptări» pentru învăță
tori la tractarea Abecedarului de Basiliu 
r i-i'n prof, preparandial pens. Prețul cor. 2 
(-|- 10 b. p.)

Curs practic de limba maghiară pentru 
școlele popor, rom. întocmit p-* basa nou 
lui plan min’sterial de învăț, de loan Dnria 
cu concursul mai muHor bărb-țl de șcâlă. 
P rtea I. p-ntru anul I-u și al II-lea de 
scolă. Prețul 32 bani (~|~ 10 b. p.)

Aritmetică pentru șcdlele poporale de 
F. E. Lutrz. Traduși de uu învățător după 
a 9 ediție germână. Anul I și II. de șco^ă. 
Numerii 110, — J0— 20 și 20—100. Prețul 
40 b. plus 5 b. porto.

tatu! nostru scriitor poporal, a dat litera- 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

„David AlmășianuA, sohițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acăsta, pre- 
sentă și multe momente de însemnătate 
istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering tradue-re de Teodor V. Pâcă- 
țian. Prețul 2 cor. (-|- 10 b. porto).

„1 tiranul român și ungur din 
ArdealA, studiu psihologic poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (-|- 5 b. porto).

„Iteflexiu.nl fugitive* la cap. I din 
cartea lui Dr. Râthi Lâszlo întitulat „Az 
olâh nyelv es nernzet megalakulâsa', scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani. (-{- 56 p.)

Mănăstirea JPutna în Bucovina de 
Iraclie Porumbescu. Prrțul 20 b. (-ț- 3 b. 
porto.)

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
oărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’au vândut pană acum: d ' ?

1) Lascar Viorescu, O icână a Mo 
dovei din 1851 de WiHelm de Kotzebue. 
E cunoscută ac-estă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura n,ostră. 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux Prețul în loc de 4 c- r., cum s’a 
vândut c ănă acum, este ac|I numai 2 cor. 
(-|- 30 bai l porto.)

2) Poesii de Veronica Miele, regretata 
ndstră poet.ă. Conține 144 pag. In loo de 3 
oor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Șcrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literalilor noștri și poesîile 
lui ocupă un loo frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-|- 
20 b. porto).

7) n Vrei să te iubescă bărbatu ?* 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite p-uitru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-|- 5 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sco- 
le.le de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de /’. lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. (■ 1 cor. 50 b. (-J- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători, i

5) Originea monedelor (a banilof';de 
M. C. Su(.u, o interesantă conferență țibută 
la Ateneul Român din Bucurescl'. In loo 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de T\ M. Stoiue^m. Este o 
carte mare de 252 pag. cu est.erior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-|- 10 b. porte.)

Convocare.
Subacriindu-se tbte acțiunile în- 

ființândei bănci în Cincul-mare „Ar 
monia", P. T. domnii acționari sunt 
prin acbsta invitați la „Adunarea 
generală11 de constituire, care se 
va ținea: Duminecă în 19 Oct 1902, 
la 2 ore d. a., în sala școlei confe
sionale române din Cincul-mare.

Obiectele de pertractat:
1. Alegerea unui president și 

notari.
2. Constatarea acțiunilor sub

scrise.
3. Darea de seină a membrilor 

lundatorl
4. Pertractarea statutelor.
5. Alegerea dirqcțiunei.
6. Alegerea comitetului de 

praveghere
■ 7. Eventuale propuneri.

Domnii acționari, cari încă n’au 
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solvit, sunt rugați ca ce! mult până 
în 12 Octomvre st. n. să binevoiască 
a solvi 30 °/o (30 cor.) de fie-care 
acțiune la mână d-lui loan Dejenariu 
contabil Ia „FURNICA“ în Fâgăr •.

Făgăraș, în 12 Septemvre 19ri2
Membrii fundatori:

Iuliu Dan prtprsb. la/'ob Macaveiu vicar 
Dr. Pompeiu German medic,

Dr. Nicolac Șerban, Ioan Dejenariu cpt. 
Danii! G'âbor ing., Moise Derlocea.

II'sî iîîîOî’1 abs°ivent de șc°‘ tJfa l&a&UA lele comerciale, 
liber de miliție cu praxă de un an 
ca contabil, cunoscător de limbile 
patriei, doresce de a ocupa un 
post la o bancă română. Intorma- 
țiuni la Administrația „Gazetei".

2 -3.(705),

Sebscrisul are onore a face cunoscut Onor, public, că cn
începerea dela 1 Octomvrie st. v. a. c. voiu deschide un

Magazin de coloniale.
Specialitate: „artăcoBe de Orient™, en gros și detail,

i firma

GEORGE G. RENȚIA
în Strada OrfansSor nu*. 3, (în fundul curții).

Asortiment nou și bogat. Calitatea mărfurilor ireproșabilă, 
prețurile mai convenabile ca ori și unde, mă face se sper, < ă

sub

CU
nimeni nu va perde ocasiunea de a vi si ta magazinul meu 
spre a se convinge.

Rugândul tot odată pe on. public a-ml da binevoitorul seu 
concurs.

Cu totă stima
George <2. SSeuatirt. 

Strada Orfanilor nr. 3.

^țOGR/t^ »

Scrieri istorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

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

„Colonel David baron Urs de 
TKargina la Solfermo și. Lissa“, inte- 

-r-santa și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Franasc Rieger 
îi. reuniunile militare dela Brașov și 
Sibiiu. Broșura conține și două portrete 
bine reu;it.- ale baronului Urs, unul din 
.anii de mai înainte, când încă era major, 
er altul din timpul mai recent; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiu- 
nea mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. (piue 6 b. porto.)

Viața și operile lui Andreiu Mu
reșianu., studiu isioric-lit-rar de Ioan Ra 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiti- 
Prețul 2 cor., plus porto 10 haul. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond peuiru Internatul pr-pa- 
rand-al din Blașifi.

„Pentru memoria, lui Avram 
lunca*. ‘.p.-hil oat i-st.ră ministerul de in
terne D. P -rr-z -l prin d I Dr. Amos Fiâncu 
b causa fondului p-nt.ru monumentul lui 
lancu.. Prețul ‘'Stp Ț coronă. In România 
2 lei plus 5 bsul uo-to.

„plutea. Vitesul*, tradițiunl, legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Releganul. 
C-a mai completă scriere despre erou. 
Hulea. In ea se cuprind fdrte interesante 
tradițiunl și istorisiri din loto părțile, pe 
«"de a umb'at Piutea. Prețul 40 bani plus 
6 bad porto.

„Românu’- in sat și la oste^. 
.Aies-ta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d l loan Pop- lictegamd, cunoscutul și meri-

Cursul la bursa din Viena,
Din 8 Octomvrie n. 1902

Renta ung. de aur 4"/0................... 120 10
Renta de corone ung. 4'’/0 . . . '.-7 80
Impr. căii. fer. ung. în aur • 90 30
Impr. căii. fer. ung. in argint 4*/2%. 97.85 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 20425 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 160.:—
Impr. ung. cu premii................... li O 80
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.60 
Renta de argint austr......................... 120,50
Renta de hârtie austr.......................100.—
Renta de aur austr................................92.10
Losurî din I860.................................... 15075
Acții de-ale Băncei austro-ungară . ln.87
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 723.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 683.25
Napoleondori.................................. 19 04
Mărci imperiale germane . . . 116 97'/,
London vista......................................239.40
Paris vista.......................................95 12'/2
Rente austr. 4°/0 de corone . . 95 05
Note italiene..................................

Cursul pieței Brașov.
Din 9 Octomvrie n. 1902.

Bancnot rom. Oump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 w 19.07
Galbeni n 11.20 w 10.30
.Ruble RusescI 71 2.54 n —.—
Mărci germane n 117.25 n —.—
Lire turcescl 21.40 a 21.50
Scris fonc. Albina 5°/(> 101.- n 102.—

1

isreși
Brașov, Ternii ImaBuî lW. SO.

Acest stabiliment este provefjut cu cele mai S| 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot

A iiul!

felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put6 esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE 
tK AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂRȚÎ BE SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

roi PM0DIC1
BILETE BE~ VTSITÂ

DIFERITE FORMATE.?ROGRĂMEELEGANTE.BIM BE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWlÎNTÎJKi.5

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Couve-'ptc, m Iotă măziniea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
p RESTAURANTE.PREPI-CURENTE ȘI DIVERSE

BILETE DE MOR^ENTAKl. 
se primesc în biuroul

<s

it t ! t t ♦ ♦
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i
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t

s
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, câtră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la 

Tipografia A. MUKEȘIANU, Brașov.

Tipografia A. Mureșianu Brașov.

%25e2%2580%259eIteflexiu.nl
nt.ru

