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Nr. 213. Brașov, Sâmbătă 28 Septemvrie (11 Octomvrie).

Se nu se spâne nimeni!
N’a fost pentru cine s’a pregătit, 

ci pentru cine a nimerit. Acesta se 
p6te <lice cu drept cuvânt despre 
prima ședință, ce a ținut’o camera 
ungară în noua și mult lucsuriosa 
clădire a parlamentului.

Era hotărît înainte în mod ofi
cial ca președintele camerei, contele 
Apponyi, după formalitățile de intro
ducere a ședinței, să țină un discurs 
de inaugurare a nouei clădiri. După 
el ave să vorbescă șeful guvernului 
Szell și în fine Francisc Kossuth, ca 
conducătorul celei mai mari partide 
oposiționale, având să sărbătoresca 
toți incidentul solemnei al mutărei 
dietei în noul ei palat.

Nu s’a, putut însă împlini nimic 
din planul acesta din causă că, în- 
dată-ce după obiceiu s’a cetit din 
nou rescriptul regesc, prin care s’a 
amânat dieta pă c|iua de 6 Octom
vrie, a cerut cuvântul vice-președin- 
tele partidului kossuthist Bela Ba- 
râbas, ținând discursul lung, vehe
ment și plin de atacuri înverșunate, 
îndreptate în contra guvernului și a 
personei monarchului chiar, din care 
aducem mai pe larg unele părți în 
numărul de acj.1 al foiei nostre.

Totă lumea, afară, de kossu- 
thiști, a fost surprinsă de acest lim- 
bagiu ofensător, ba revoluționar. Se 
cjice că însu-șî conducătorul partidei 
Francisc Kossuth, n’a sciut de pla
nul de atac cel croiseră, în confe
rința din presără a clubului, după 
ce plecase Kossuth membrii mai ti
neri din partid în frunte cu Barabas.

Adevărat este, că Francisc Kos
suth n’a întrebuințat nicl-odată un 
limbagiu atât de vehemet și păti
maș, ca acela al soțului său din bi
roul partidei, Barabas. El a păstrat 
mai mult decât alții decența parla
mentară. Din causa acesta se crede, 
că Kossuth n’a sciut de intențiunea 
lui Barabas de a provoca acest scan
dal cu vorbirea sa nesăbuită, insul
tând pe însu-șl purtătorul coronei. De 
aceea se mai cjice, că purtarea lui 
Barabas și soți ar fi fost tot-odată 
un fel de neobediență și protestare 
față cu conducătorul fracțiunei ko- 
șuthiste.

Tote acestea se vorbesc și se 
dau cu socotela. Noi la rândul nostru 
nu vedem în procederea kossuthiș- 
tilor din prima ședință decât o con
tinuare a vechei tactice de a face 
pe grozavii, când se trateză de o 
nouă învoială între Budapesta și 
Viena.

Ce-i drept, Barabas și soți și-au 
urcat diapasonul. Mai ’nainte par’că 
tot nu erau așa de cutezători, ori că 
mediul șovinist nu era atât de con
densat ca acum. Mai aprdpe de 
adevăr însă ni se pare a fi, că kos- 
slithiștii de afli, simțind neputinciosul 
rol ce’l j6că în realitate, voiesc prin 
atacurile și insultele lor vehemente 
să producă impresiunea că sunt încă 
și afii „vitejii14 de odinioră.

Așa i-am sciut și i-am cunos
cut în tot deuna. Fuduli, intoleranți 
și vicleni tot-odată. Nu de mult încă 
se lăudau față cu naționalitățile, că 

„pe regele l’ar avâ în buzunar41, 
așa că naționalitățile n’ar mai pută 
aștepta nimic dela el. Și afil? Nu’l 
află și nu’l văd nicăiri, der pentru 
aceea sciu să-l acuse cu miserabile 
insinuări, cum e aceea, că voința 
sa, a regelui, ar fi „ca Ungaria să 
fie nimicită materialicesce și cu to
tul pustiită14.

Un discurs presărat cu espre- 
siunî ce constitue lesa-majestate. Și 
totuși președintele camerei n’a des
fășurat față cu espectorările vătă- 
niătore ale lui Barabas nici pe sfert 
atâta energie, câtă a dovedit față 
cu cei câțl-va deputați naționaliști 
din dietă!

Un moment a mai caracterisat 
în deosebi debutul resvrătitor al vi
cepreședintelui partidului kossuthist. 
Intre eljen-urile furtunose ale între- 
gei oposiții maghiare, el a strigat 
cât a putut, cjicând: „Nu e putere 
pe lume, care să fie în stare a face 
ca pactul cu Austria să fie primit 
de acesta dietă!14

Așa-dâr vitejii șoviniști din 
stânga estremă amenință cu parul 
obstrucțiunei. Decă vocea lui Bara
bas este interpreta opiniunei publice 
maghiare — căci așa se cUce5 °ă 
acesta de fapt e pe partea kossu- 
thisrnului — atunci ce mai caută 
Szell pe la Viena și Koerber pe la 
Pesta?

Dâr au mai amenințat koșuthiștii 
și de altă-dată pentru ca mai în 
urmă să-și bage erăși liniștiși sabia 
în tâcă.

De aceea să nu se sparie ni
meni. Cu cât vor amenința di ai tare, 
cu atât îșî vor pune mai curând 
botul pe labe, când pericolul va fi 
la ușe, având mai ales prospecte 
constante de ași pute vărsa mânia 
asupra bietelor naționalități năpăs
tuite.

Studenții italieni în România.
(Raport special al „Gaz. Trans.“I 

lit/curescl, 9 Oct n.
Ou două dile înainte de sosire, au 

început să se arboreze steguri naționale 
românescl și italienesc! pe strădile prin
cipale ale Capitalei. Cei din comitetul 
„Uniunei* și-au dat totă silința, ca primirea 
fraților lor Italieni să fie la înălțime.

In amurgul serei de Mercur! Capitala 
avea un aspect de sărbătore, și în deosebi 
Calea Victoriei [începu să se umple de‘ 
lume doritdre de a vedă pe acei voinici 
de pe malurile Tibrului. Un vent încetișor, 
care începu să bată, făcea ca stegurile 
naționale românesc! să se sărute cu . ele 
italiene. Iți simțiai sufletul plin de mân
drie națională și un entusiasm de ne- 
descris te cuprindea la ideia, că vei pute 
saluta în țeră la tine pe cei cari vin cu 
dragostea sinceră de frați, să-și îmbrățișeze 
frații de* la Dunăre.

La 8 cesuri Calea Victoriei era tic
sită de lume. Vedeai fete mândre, bătrâni 
și tineri, femei și copii așteptând cu toții 
sosirea celor mult așteptați. N’a fost suflet 
care să nu bată, care să nu se înalțe 
pănă la cele mai înalte culmi ale iubirei 
de frate.

Piața gărei de nord, începând de la ; 
7 și jumătate, fu populată de o imensă 

mulțime, diferitele societăți, tăie cu sto
gurile lor dimpreună cu elevii de prin 
licee veniți „in cor pore'1 cu stăguri și cu 
lampione salută cu entusiasm nebun in
trarea în piața gărei a musicei italiene.

Dintre institute și licee erau insti
tutul „Virgiliu Popescu14, liceul și șcdla 
comercială, liceul „Mihaiil Bravul" și „Sf. 
Sava“, apoi societatea studenților Macedo
români, societatea albanesă și cea italiană 
cu stegurile lor.

Plecarea din Veneția.
♦

Luni sera — cum vă este cunoscut 
— studenții italieni au plecat împreună 
cu cei români din Veneția, ca să vină în 
România și să salute aici în țărișdra asta 
pe frații lor de același sânge. Era să vină 
vre-o 40 de Italieni, der parte mare din 
ei s’au oprit, unii la Fiume, alții la Viena, 
astfel că cei ce au plecat și au sosit în 
România au fost în număr de 17 în frunte 
cu Giglio Toss, președintele senior al 
Federațiunei „Gorda Fratres11. Pe întreg 
decursul drumului s’a păstrat entusiasm 
nemărginit între studenții români și cei 
italieni.

Etă numele celor 17 ospeți italieni:
Giglio Tosso profesor, președinte; Per- 

sicio Giovani, avocat, vice-președinte; Oa- 
viohioni Antonio Corado, secretarul d-lui 
Persico; A. F. Pormiquini, consul secretar 
din Roma; Bodoano Enrico Antonio, con
sul director din Genova; Sprielli Gnido, 
avocat, consul director din Modena; To- 
mellini Luigi, vice-consul din Prato din 
Toscano; Bodano Ferdinand din Genova; 
Formigini Gunio din Modena; Turnaretti 
Etigenio din Milano; Guiduci Luigi din 
Roma; Dr. Massai Arturo din Prato-Tos- 
cana; Pietrabissa Basano din Livorno; Ro- 
manini Guido avocat din Milano; Somareth 
Pini din Pavia; Penca Oecare din Milan; 
Vitale Enrico Giaconu de Turin.

O scire pe care o regretăm cu toții 
este, că o studentă italiană pregătită să 
plece în România în ultimul moment fu 
vestită de mdrtea părintelui său și fu ne
voită să plece la locul natal, ca să-și în- 
soțescă pe iubitul ei tată pentru ultima-dră

*

La Predeal.
Gara din Predeal era frumos împo

dobită cu verdeță, drapele italiene și na
ționale și iluminată cu lampione. La in
trarea trenului tunete de urate răsunară 
din pieptul miilor de dmeni.

D-l Bușita, directorul CoiiSul al sec- 
țiunei române, într’o scurtă : și caldă cu
vântare ureză celor sosiți bună venire în 
țera locuită de frații de sânge ai Italie
nilor. Strigă: „Trăiescă. Italia, Trăiască 
înfrățirea italiano-română.“

D-l Oroveanu, student în drept, pro
nunță un admirabil discurs în italienesce. 
Dice, că dragostea nemărginită ce s’a do
vedit că există între cele două poporă, 
nu este o dragoste artificială, nu este ceva 
spontaneu, ci originea ei se găsesce cu 
secoli în urmă. Acăstă origine este acel 
popor brav, care altă-dată a stăpânit lu
mea. Salută cu bucurie venirea studen
ților italieni strigând : Trăiescă țerile surori 1

D-l căpitan Pănculescu, președintele 
ligei culturale secția Predeal, în numele 
membrilor acestei secțiuni ureză bun sosit 
studenților italieni.

D-l Giglio Toss, în numele studen
ților italieni, răspunde oratorilor, dicând că 
dragostea cu care Românii sciu să pri- 
mescă pe ai lor, nu-șî are asemănare. Ter
mină strigând: Trăiescă România, Trăiescă 
demnii ei studenți.

D-l Persico, student italian, rostesce 
erăși câte-va cuvinte, mulțumind Româ
nilor pentru strălucita primire ce le fac.

La Azuga.
In gara Azuga, forte frumos împo

dobită, strigătele de: Trăescă frații noștri, 
Trăiescă Italia, Trăiâscă studenții italieni! 
nu mai conteneau.

Corul școlei primare din Azuga in
toneză imnul r^gal român, după care în
vățătorul acestei școle rostesce un inte
resant discurs în italienesce.

La Sinaia.
La Sinaia corul șcălei primare din 

localitate intoneză imnul regal, după care 
d-l Manotescu, primarul Sinaiei,în numele 
cetățenilor Sinaiei rosti un călduros discurs 
și termină (ficend: „Bine ați venit în 
mijlocul nostru dspeți scumpi și atât de 
mult așteptați14.

La Sinaia, s’a servit studenților ita
lieni și români câte un pahar de șampanie.

La Ploesci.
întreg orașul era la gară. Țăranii și 

țărancele din satele învecinate îmbrăcațiîn 
costume de sărbătore veniseră să salute 
pe frații noștri italieni. Abia după vre-o 
dece minute de la intrarea trenului în 
gară, au încetat uralele și nesfîrșitele stri
găte entusiaste de: Trăiescă poporul ita
lian Trăiescă țera mumă 1 etc.

Gara era admirabil decorată. Musica 
regim. 22 inf. a intonat imnul regal ro
mân. Studenții italieni au ascultat imnul, 
descoperindu-se.

D-l Tlorian, profesor la liceu, rosti o 
înflăcărată cuvântare. Âu răspuns d-l Per
sico italian și Xeni student român. Gorul 
liceului sf. Petru și Pavel intonăză apoi 
un imn ocasional, dedicat studenților ita
lieni.

Sosirea în Bucurescl.
Piața gărei și peronul înțesate de 

lume presentă, dă imposantă înfățișare. 
La ărele 10TO trenul întrâ în gară. Stu
denții italieni și români erau la ferestre 
și pe scările vagdnelor. Fanfara Bersa- 
glieriior intoneză imnul regal italian și 
„Deștiptă-te Române". Entusiasmul e cu 
neputință â-1 descrie.

D-rele Matilda Tricup și Maria Ru- 
sanescu, studente în drept și litere, îmbră
cate în costume naționale, presentă lui 
Giglio Toss două frumdse mari buchete 
de flori naturale. Domnele, cari se aflau 
pe peron, au aruncat buchete de flori 
asupra studenților italieni.

Discursurile.
După-ce se face dre-câre liniște, d-l 

Remus Iliescu, președintele comitetului de 
recepție, rostesce următorul discurs:

„Fiți bine veniți, o voi iubiți dspeți 
italieni!

După o lungă călătorie, străbătând 
țări străine, cătră frații voștri, am venit să 
strîngem mâna frățâscă și să aclamăni, 
așa cum inima a dorit’o. Astădi voi căl
eați pământul României ndstre libere și 
studențimea din Bbcurescl, capitala sa, vă 
salută cu tot entusiasmul și tdtă afecția 
pe care le-o dicteză tradiția și sacrele leT 
gâturi de sânge, cari ne unesce cu voi 
de atâtea secole.

Voi, mari legionari ai sacrului pă
mânt al Italiei, cari veniți astădi (ia să 
recunosceți fructul înainte născătorilor 
voștri, cari .sunteți și ai noștri, studen
țimea română, care prin venirea văstră la 
noi, vă îmbărbăteză și vă strigă prin gla
sul mare frățăsca sa salutare.

Te salut pe tine valoros Giglio Toss, 
și pe voi toți Italienii, cari îi întovărășiți.

Transmitem asemenea o salutare fra
ților, cari au rămas pe pământul patriei 
vdstre, asigurându-i, că ’n voi, distinșii lor 
representanți, românismul sărbătoresce 
împreună cu voi pe toți fiii frumdsei Italii.
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Bine venițî fiți și voi frați Români, 
cari departe de poeticile maluri ale Adria- 
ticei, în congresul „Cordei Fratres" ați 
vorbit de bărbăția și drepturile poporului 
nostru. Și, dintre voi, vreau să te îmbră
țișez pe tine, valorosule Xeni, și în nu
mele studențimei române să-ți strig: Să 
trăesci!

Cu toții deci, camarad! și concetă
țeni, să îmbrățișăm cu dragoste și cu re- 
cutioscință și pe cei ce vin se se intere
seze de noi și pe cei ce ne aduc is- 
bândă.

Eviva la gioventu italiana!
Vivat tinerimea română!**
D-l Al. Pelrovici, ajutor de primar al 

primăriei Capitalei, rostesce în numele 
comunei următorul discurs, parte în rornâ- 
nesce, parte în italienesce:

„A trebuit puterei timpului și a ge
niului gintei latine, ca după două mii de 
anî dela divul Traian, voi, ținerile vlăs
tare ale acelora, cari au format mândrele 
și nebiruitele legiuni în Dacia, să se întîl- 
nescă cu tinerele vlăstare ale acelora, 
cari au rămas în Dacia, însemnând chiar 
pe ceriu calea luiTrâian. Trunchiul format 
aci de Divul Traian, și-a îndeplinit cu băr
băție rolul, cei-a fost însemnat,și pășesce 
cu încredere în viitor, căci pe ceriu stă în
semnată calea lui Traian, pe pământ sunt 
încă urmele podului de la Severin, masa 
lui Traian de pe valea Oltului și mulțimea 
inscripțiilor, cari ne vorbesc de gloria și 
fala nostră străbună.

Frați de dile bune, ca și de dile rele, 
Românii din tote părțile vă privesc cu 
drag, er capitala României vă primesce 
cu brațele deschise!

Trăiască Italia/

Cortegiul.
In urale nesfîrșite studenții italieni 

se urcară în trăsuri și trecu aprope un 
sfert de oră, pănă ce s’a format imposan- 
tul cortegiu. In frunte erau purtate dra
pelul Ligei Culturale, drapelul albastru, 
dăruit Ligei de domnișorele din Sibiiu, și 
celelalte drapele ale societăților, cari ve
niseră în număr însemnat. Cortegiul avea 
o lungime de cel puțin 500 metri. De-o 
parte și de alta studenții purtau torțe, 
îampidne și fanione. Focuri de artificii se 
dădeau în tdte părțile.

Studenții români grupuri, grupuri 
cântau „Deșteptă-te Române". Din bal- 
cone d-nele și d-rele aruncau flori, con
fetti și serpentine studenților italieni.

In dreptul comerciantului Heraclie 
Duro din calea Griviței, cortegiul se opri. 
D-l Zâne Vitorio, Italian, lucrător în mo
saic, adresându-se compatrioților săi, într’o 
înflăcărată cuvântare le spune: „Italienii 
au găsit în Țera românescă o a doua pa
trie a lor. Strigați cu mine : Trăiască Ro- 
roânia**. Cortegiul apoi se pune Prăși în 
mișcare. In calea Victoriei se face o fru- 
mdsă manifestație în fața Ligei Culturale, 
cântându-se „Deștăptă-te Române".

De asemeni în dreptul Palatului re
gal s’a intonat de public imnul regal 
român.

In dreptul (jiarului „Universul*, d-l 
Cazzavillan, directorul acestui (jiar, salută 
din balcon pe studenții italieni, urîndu-le 
bun sosit.

Despre manifestația la „Universul" 
și despre aceea dela „Uniunea studenți
lor", unde s’a luat ceaiul, urmeză amănunte 
cu posta următdre.

Din Clușiu.
Atacul cel mai nou contra studenților români.

Diarul „Ujsăg“ din Clușiă, publică în 
numărul seu de la 5 Octomvrie din pena 
unui student maghiar, un atac vehement 
contra studenților universitari români, pe 
care îl reproducem în următorele:

‘ . i , , . . . • .'V : t ♦*

Domnule Redactor!
Printre tinerimea universitară dom- 

nesce mare indignare din causa nedreptă
ților comise de cătră comitetul de la 
„Mensa Academica* față cu tinerii săraci 
maghiari și săcui. Acești tineri săraci ar 
trebui să fie ajutorați de „Mensa Acade
mica1*. In realitate însă nu este așa, căci 
„Mensa Academica" ajutorăză pe aceia, 
cari, după cum este sciut, sunt cei mai 
mari dușmani ai Maghiarilor, adecă pe 
Valahi.

Și pentru o astfel de adunătură de 
popor (gyiilevesz nep), trebue să fim ne
dreptățiți noi. fiii cei buni ai patriei, față 
cu o hordămaghiarofagă, care n’are nici o 
scânteie de patriotism, care uresce și dispre- 

țuesce pe Maghiari, ocolesce contactul cu 
ei, ocolesce cu dispreț cluburile maghiare, 
formeză cerc separat seu se înscrie la ca- 
sina valahă, unde comploteză la atentate 
criminale, contra statului maghiar, față cu 
o asemenea hordă de adunături, die, noi 
suntem cei trecuți cu vederea și cei 
orfani.

Acesta este elementul, care la uni
versitate se bucură de cele mai de frunte 
și mai mari burse, ba este scutit chiar și 
de didactru. Aici însă nu se opresce, ci se 
îmbulzesce în mod obraznic și la „Imensa", 
unde semănă zizanie, demonstreză cu vala- 
hismul seu — și cu cea mai mare imper
tinență se bucură de ajutorul, pe care în 
cea mai mare parte li-1 distribue comitetul 
„Mensei**. Der afară de acestea s’a mai 
întîmplat un gravamen. S’a întîmplat, că 
comitetul sub pretext, că sunt prea mulți 
concurențî, a detras ajutorul dela.âcei ti
neri maghiari, cari îl aveau de ani de <jile; 
și când s’a făcut împărțirea ajutorelor, 
Valahii au fost preferați, — acei studenți 
universitari, cari n’au alt lucru, decât să de
monstreze cu nepatriotismul lor. La „Mensa" 
au loc în odaie separată unde Ddmne fe- 
resce să pronunțe un cuvânt maghiar ei 
sunt dor Valahi pănă la rărunchi, și nu 
e imposibil, ca tocmai atunci, când din 
grația Maghiarilor se bucură de bineface
rile dulcei patrii, ei înjură pe Maghiari, 
tocmai atunci își varsă săgețile otrăvite 
contra patriei maghiare și contra a tot ce 
e maghiar.

Așa se vede, că „Mensa" habar n’are 
că Valahii, fiind atât de alintați, au ajuns 
pănă acolo, de au înființat o „Mensa“ 
deosebită, al cărei caracter este valah, er 
destinațiunea: să alimenteze ura contra 
Maghiarilor.

Ar fi bine și necesar, ca comitetul 
să cerceteze cu deamănuntul petițiile, să 
ceră de la decan și questor lista bursieri
lor (stipendiștilor), să detragă beneficiul 
„Mensei** de la bursieri și să-l dea îndă
răt acelora, cari în semestrul trecut s’au 
bucurat de întregul beneficiu al „Mensei". 
Er decanul, să dea ordin, ca fie-care bur
sier să anunțe, că are bursă? altminteri să 
i-se refuse vizarea chitanței.

Să se aducă hotărîrea severă, ca la 
„Mensa" să nu fie permis a vorbi, decât 
unguresce, pentru-că aceea s’a înființat pe 
bani unguresc!, și din contribuirile Ungu
rilor. Să se trimită din partea „Mensei" 
supraveghiători, cari să observe esecuta- 
rea ordinului. Cei ce vor călca acest or
din, să fie amendați, er amenda să se 
verse la fondul „Mensei".

Fie-care universitar maghiar să între 
în rîndul de bătaie, să se lupte pentru 
ceea ce numai lor li-se cuvine și să nu 
tolereze, ca elemente de acestea, cum sunt 
Valahii, să trăiescă ca paraziții pe soco- 
tela nostră, și să se bucure de favorurile, 
cari numai tinerilor maghiari li-se cuvin.

Decă ne vom solidarisa și vom lucra 
cu o inimă și cu un suflet pentru acestă 
causă, biruința sigură și drăptă nu pdte 
întârdia. La muncă deci!

<S. S. stud. în drept.
*

La acăstă isbucnire necuviincidsă și 
necavaleresoă a tinărului maghiar, răspun
de în numărul de la 7 Octomvrie al ace
luiași diar, d l Doctor Carol Lechner, pro
fesor universitar și președinte al comite-, 
tului de supraveghere a „Mensei". 1 j'

Din răspunsul d-lui profesor luăm ur- 
mătorele :

„Petițiile intrate la „Mensa" se re-, 
solvesc de comitetul de supraveghiare aL 
„Mensei". Din acest comitet fac parte doi; 
președinți, rugați de cătră senatul univer
sitar să primescă acestă sarcină, 8 profe
sori delegați ai facultăților și 10 studenți 
aleși din sînul societăților universitare. Con
clusele se aduc cu majoritate de voturi. 
Tinerimea universitară are așa-der posibi
litatea de a-și valora voința în sînul co
mitetului, cu atât mai vîrtos, cu cât jumă
tate din profesori nu obicinuesc a se pre- 
senta la ședințe. Așa s’a întîmplat acesta 
și la 1 Octomvrie 1902, când tote cererile 
representanților tinerimei au fost luate în 
considerați une.j

După regulamentul în vigore la dis
tribuirea ajutorelor nu e permis a ave în 
vedere considerațiuni de religie și națiune. 
Normative sunt sîrguința, serăcia și pur
tarea morală. Distribuirea ajutdrelor de 
prând și cină tot pe basa acăsta s’a făcut 
și acuma. Cu totul s’au presentat 76. Din
tre aceștia au fost împărtășiți 63, va să 
dică 82.9%- Intre petiționari, de și erau 
28 (36.25%) Români și 48 (63.25%) Ma
ghiari, ajutor nu li s’a dat, de cât ]& 19Ro
mâni (30/16%), er Maghiari 44 (69.84%).

Din causa lipsei de fonduri n’au pu
tut fi împărtășiți 12 petiționari, și anume 
9 Români si 4 Maghiari, seu 32.15% a 
petiționarilor români și 8.34% a petiționa
rilor maghiari. Ajutorul s’a detras la 6 inși, 
între cari 5 Români și 1 Maghiar. Ajuto
rul s’a scădut pe jumătate la 5 inși, dintre 
cari 4 Maghiari și 1 Român.

Atât detragerea, cât și scăderea, s’a 
făcut în cea mai mare parte pentru negli- 
gențăseu pentru că respectivii aveau burse, 
dovadă că comitetul a avut în vedere și 
bursele.

In patria nostră ori cine are dreptul 
se vorbescă în limba mamei sale. De la 
acest drept nu pot fi opriți ospețit „Men
sei academice*. Despre aceea, că Românii 
ar fi înființat o mensă deosebită, comi
tetul „Mensei academice" n’are scire. Decă 
în adevăr s’a înființat, acesta numai cu 
aprobarea guvernului ungar s’a putut face 
și ca instituție filantropică nu pote fi spre 
paguba patriei. Căci îndată ce vr’o socie
tate din sînul universității ar deveni cuib 
da nepatriotism. senatul universitar și-ar 
esercia de sigur drepturile sale discipli
nare, cum a făcut și până acuma.

Din tdte acestea reiese, că dreptu
rile tinerimei maghiare n’au fost violate. 
Decă cine-va are motiv de a-se plânge, 
acesta se pdte atribui ori negligenței sale, 
ori împrejurării, că a obținut vr’o bursă. 
Un tînăr în adevăr silitor și sărac, decă 
prin purtarea sa nu dă vr’o pricină, nu va fi 
scăpat nici-odată din vedere. Comitetul 
„Mensei academice** regretă din suflet, că 
n’a putut da tuturor celor, ce au cerut, 
întregul beneficiu de prând și cină. Decă 
ar fi fonduri suficiente, celor ce merită li- 
s’ar da și mai mult ajutor. Pote va veni 
timpul, când societatea ungurescă va îm
brățișa cu mai multă căldură acestă insti
tuție și atunci vor amuți plângerile de 
acuma. — Se nu credă inse nimeni, că 
vr'odată ori-cine va fi împărtășit de aju
tor permanent și privilegiat (elkenyeztetett), 
numai pe motivul, că — e Maghiar!

Clușiu, 5 Octomvrie 1902.
(ss) Dr. Lechner Kâroly.

După declarația acăsta obiectivă și 
bărbătescă, foia koșutistă continuă cu în
jurăturile sale luate din dicționarul cel mai 
șovinist maghiar. Pe studenții maghiari îi 
îndemnă la luptă estremă contra dușma
nilor patriei, a ciurdei maghiarofage (ma- 
gyarfalo esorda), dr profesorului Lechner 
îi face glose mai ales pentru declarația, 
ce a făcut-o, că fie-care are dreptul să 
vorbescă la „Mensa** în limba maternă.

Față cu aceste atacuri nedrepte și 
necualificabile, cu cari s’a năpustit diarul 
„Ujsăg** asupra tinerimei române, acesta a 
publicat în numărul de Joi, 9 Octomvrie 
al (jiarului „Ellenzek* următorea

Declarație.J
Subsemnata tinerime aduce la cu- 

noscință publică, că pentru campania de 
persecuție și defăimare pornită în pressă 
contra tinerilor de naționalitate română 
pe tema „Mensei Academice**, a cerut sa
tisfacție cavalerescă de la d-l Dr. Pap,p 
Jozsef, redactorul diarului „Ujsâg". Er 
față cu acea parte a studenților universi
tari, cari nu s’au sfiit a timbra în mod ig
nobil pe camaradii lor români, cu scop 
de a-i despoia de beneficiile lor legale, 
tinerimea română pentru legitimă apărare 
și spre a obține satisfacție, va face totul, 
ce-i cere ondrea atacată și siguranța sa 
primejduită!

Tinerimea română universitară.
Tinerimea română întrăgă, după-cum 

suntem informați, solidari cu cei benefi- 
ciați de la „Mensa Academica" au luat 
măsurile cele mai demne spre a riposta 

insultelor infame, ce li-s’au adus. Tineri
mea română prin secundanții ei, Ion 
Giurgiu și Eug. Șimonca, candidați de ad
vocat, au cerut satisfacție cavalere: 
de la redactorul responsabil al diarului 
„ Ujsăg“ și duelul va ave loc astădi, Vi
neri, cu pistolul între delegatul tinerimei, 
eșit. prin sorți, d-l Petru Titieni, stud, jur., 
și un redactor al diarului unguresc, Dr. 
Desider Zolyomi.

Față cu tinerimea maghiară, s’a de
legat din sînul tinerimei române d-nii: 
Romulus Secoșanu, st. jur., Cornel Grăciu- 
nescu, stud, jur., și Vasile Meruțiu stud, 
phil. cari s’au presentat la rectorul uni
versității, Dr. L. Schilling, cerând satis
facție, căci la din contră tinerimea ro
mână va fi silită a șî lua singură satisfac
ție cu arma.

Rectorul a promis delegărilor., că va 
pedepsi pe insultători și se va îngriji ca 
în viitor, se nu se mai întâmple aseme
nea mișcări bolnăviciose în sînul tinerimei 
maghiare.

Indignarea în cercurile românescl 
din Clușiu e mare ; er tinerimea română, 
gata la ori-ce, așteptă cu sânge rece cele 
ce vor urma.

Prima ședință, a dietei.
■KKossut.biștii și Corona. — Pactul. — Scandal. — 

Declarațiile guvernului)

Revenim adi asupra celor ce s’au 
petrecut în ședința de la 8 Oct. n. a die
tei unguresc!. Ea s’a ținut în noul palat 
și se credea, că are să fie „demnă1* de 
sumptuosul și monumentalul edificiu. Toc
mai contrarul s’a întâmplat.

După-ce președintele Apponyi a dispus 
cetirea rescriptului regesc de deschiderea 
nouei sesiunîjs’a ridicat îndată BarabăsBeia. 
vicepreședintele partidului independist și 
de la 48 și în numele acestui partid a 
făcut grave declarațiuni.

Barabas B. spune, că a cred ut, că 
însuși Majestatea Sa va veni se deschidă 
noua sesiune în noul edificiu. (Strigări: 
Unde-i regele? Gabonyi M.: Aduceți aici 
pe regele.) Faptul, că dieta a fost amâ
nată pănă la 6 Oct. arată, că nici regele, 
nici guvernul nu cunosc însemnătatea 
acestei dile și sentimentele națiunei au 
fost desconsiderate, când, în mod demon
strativ, dieta a fost convocată tocmai pe 
diua acesta. Guvernul observând greșala, 
numai pe adi 8 Oct. a convocat dieta. 
Oposiția avea deja îngrijiri, că în timpul 
lungei vacanțe se vor întâmpla lucruri, pe 
cari nu le pote privi pasivă. Astfel era 
în primul rând serbarea lui Kossuth. Eu 
accentuez, că amânarea dietei prin res
cript regesc s’a întâmplat numai pentru 
ca guvernul se pdtă [lipsi de la serbare. 
Pentru Jiua serbării lui Kossuth dieta 
trebuia convocată și guvernul tras la răs
pundere, cum cutăză el să se pună în 
oposiție cu sentimentul public al întregei 
națiuni ?

S’au mai întâmplat și alte lucruri: 
Așa numitul „ochiu de mare" l’am pierdut, 
ni-s’a răpit așa (Jicend cu forța, ni-s’a rupt 
o parte din trupul națiunei și națiunea 
pdte să privescă plângând după legile 
față cu cari regele a luat angajamentul, 
că va apăra cu viăța, cu sângele și cu 
ondrea lui integritatea teritorială a țării. 
(Nessi Pal: Unde este jurământul rege
lui?) Ceea ce însă mai mult ni-ar fi înda
torat, ca să convocăm dieta, este târguăla 
sterpă și de nimica, ce o face ministrul- 
president cu Austria. Ne luptăm de ani 
mulți, ca să ajungem odată la teritoriul 
vamal independent, guvernul însă urmeză 
înainte cu tratările, cari țintesc direct la 
despoiarea și mai departe a Ungariei și 
la totala ei nimicire. S'au conjurat contra 
nostră iote puterile, începend de la cel mai 
mare. Și în nisuința, ca ‘Ungaria se fie 
nimicită, materialicesce total pustiită, stă 
în primul rend voința regelui. (Mare sgo- 
mot în drepta, aplause sgomotose în stânga) 
Râtkay: Da, voința regelui'.

Presidentul: Chem la ordine mai în- 
tâiu pe d-l Râtkay. Apoi învit pe d-l Bara
bas să se esplice.

Barabas: Cred că, fiind noi în stat 
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constituțional, în sala acesta nu se pote 
vorbi despre alt-cineva, de cât despre 
rege. Ce pot eu se fac, decă persona re
gelui e cu totul contopită cu a imperatului? 
Cred, că ana greșit, dicând rege, fiind-că 
a imperatului este voința aceea. (Pozsgay: 
Da, împăratul, care nu e rege maghiar! 
Decă ar fi rege maghiar, ar fi aici!)

Presidentul: Din cuvintele d-lui de
putat reiese, că el de fapt a tras în dis- 
cuțiune persona recelui. (Strigări sgomo- 
tdse în stânga: „a împăratului!") Acesta 
se opune regulamentelor camerei și con
stituției nostre și de aceea chem la or
dine pe d-1 deputat.

Barabas B.: Nu luațl în nume de 
rău, decă amărăciunea isbucnesce din ini
ma omului. Trebue se isbucnescă, căci eu 
vreu să văd și se mă închin în Ungaria 
înaintea regelui meu; der unde este el, 
incăirău e patria lui? Nu-l vedem nicăin 
{Răth Endre.- S’a dus la venătore.) Nu-1 
vedem, de cât la manevre, der numai ca 
împărat austriac. Când miliția trece peste 
avutul cetățenilor și-l devasteză, tcite se 
întemplă in numele lui. II mai vedem 
când împarte decorații și dignități cu 
rescripte germane în numele {împăratului. 
Poftiți și vedeți, când își întinde mâna 
spre noi? Când trebue se urce cvoia! Re
gele apostolic al Ungariei nu se duce nici 
la inaugurarea statuei regelui Matia. Apoi 
să nu se indigneze cu dreptul ori-cine ? 
(Mare sgomot. Aprobări în stânga estremă 
Strigări: Trăeseă Barabas! El are drep
tate!)

Presidentul: Oratorul a cădut erăși 
în greșala de mai nainte. II chem din nou 
la ordine și declar, că decă va mai face 
greșela acesta, îi i-au cuvântul.

Barabas B.: Nu stăm față (în cesti- 
unea pactului) numai cu guvernul austriac, 
ci și cu ministeriul casei regale, care lu- 
creză în detrimentul Ungariei și apără 
punctul de vedere austriac. Er cu noi 
cine-i? Nimeni! Declară serbătoresce în 
numele partidului său, că acestui partid 
nu-i trebue nici un fel de pact. Rdgă gu
vernul să întrerupă tratările cu Austria, 
căci nu esistă putere, care se facă a trece 
acest pact prin dieta ungurescă.

Ooloinan Szell, ministru - president: 
Spune, că n’a fost nici un fel de rea in- 
tențiune în împrejurarea, că Majestatea 
Sa a convocat dieta pe 6 Octomvrie. Că 
de ce n'a participat guvernul la serbarea 
lui Kossuth, are s’o spună cu vr'o ocasie 
II dcîre și pe el (Szell), că Ungaria a per- 
dut „ochiul de mare", însă tribunalul 
ales a procedat conform legilor. Declară 
pe cuventul său de onore, că în cestiunea 
acesta n’a vorbit cu Goluchowski și cu 
Koerber. In afacerea pactului, monarchul 
nu l’a influințat, nici n’a esercitat presi
une asupra guvernului. Majestatea Sa a 
respectat procederea legală. Pentru per
sona lui augustă, nu e nici o piedică, 
decă el e în același timp rege și împărat 
(Papp Z.: Trebue învățatla’independență) 
Barabas a declarat, că partidul său va 
împiedeca înființarea pactului. Ori care 
oposiție însă, are datoria de a respecta 
legea. Decă ar veni rândul la disolvarea 
camerei, națiunea mie îmi va da dreptate. 
Susțin lupta pe terenul argumentelor, dâr 
nu și pe terenul forțe î.

Râtkay L.: Invită guvernul să spună, 
că de ce n’a participat la serbarea • lui 
Kossuth. D-1 ministru-president a dis, că 
va răspunde. Eu însă sunt silit a declara, 
că pănă când guvernul nu va răspunde 
la întrebarea acesta, orl-ce desbatere în 
acdslă cameră este esclusă.

Coloman Szell ministru-president, dice 
că în cestiunea acesta sunt divergențe 
mari istorice și de drept public între gu
vern și oposiție. Meritele lui Ludovic 
Kossuth nu pot fi disputate, der trebue 
să declare, că în politică nu e vorba nu
mai de sentimentalism, ci și de alte consi- 
-derațiunî mai înalte, de considerațiuni le
gale. Kossuth a declarat imposibilă dinas
tia de Habsburg, a ridicat teoria incom
patibilității între domnia austriacă și un
gară a casei de Habsburg.

Madarasz I.: Bine a făcut.
Szatmari Mor.: Declarația indepen

denței n’a făcut’o Kossuth, ci națiunea. 
Ce vreți?

Marjay P: Abzug casa doinnitore!
Strigări: Abzug!
Szell: Pietatea trebue deosebită de 

ordinea legală contra căreia el (Kossuth) 
a lucrat pănă la mdrte; teoria lui Kossuth 
se opune legilor de la 1723, sancțiunei 
pragmatice. Prin teoria sa, Kossuth s’a 
pus față ’n față cu ordinea legală și cu 
constituția Ungariei. Etă causa pentru 
care guvernul n’a putut participa la săr
bătorirea lui.

Discuția se închide după-ce Rătkay 
negă, că Kossuth a făcut ceea-ce a dis 
Szell. Și decă a făcut, acesta a urmat 
numai după-ce regele și-a călcat jură
mântul și teoria a fost impusă națiunei.

*
„Budapesti Hirlap'1 ocupându-se cu 

discuția acesta din dietă, scrie între al
tele :

„Ne certăm cu Valahul, cu Sasul, 
cu pangermanul, cu panslavul; ne certăm 
cu austriacul, ne certăm noi între noi, ne 
certăm cu regele, cu lumea întregă. Afa
cerile însă stagneză, productele n’au tre
cere, nu este muncă și, pane. Er cei che
mați a-se sfătui asupra acestor rele, la 
prima lor întrunire năvălesc unii contra 
altora, lărmuesc, fac scandal, apoi merg 
să prânțlescă. Ei au, cel puțin, asigurat 
prândul"....

SOIRILE D1LE1.
27 Septemvrie, v.

Nasceri si mortalitate în Brasov. 3 ,
Diarul „Kr. Ztg." publică la loc de frunte 
nisce interesante date statistice asupra 
mișcării populațiunei din Brașov în ur
sul anului 1901. Luăm și noi din aceste 
date următdrele:

S’au născut în Brașov, după reli- 
giune: Gr.-orientali: 371, Greco-catolicI: 
10, Ev.-lut. sași: 201, Romano-catolici: 172, 
Ev.-reform-: 120, Mosaic!: 25, Ev.-lut. 
magh. 24, Unitari 14. După naționalitate: 
381 Români] 330 Maghiari; 201 Sași, și 
25 jidovi. Ou alte cuvinte la 1000 de lo
cuitori se vin nasceri la Români: 32'1, la 
Sași: 24’7, la Maghiari: 21-4, la israeliți 
20-9. — In cursul anului s’au întâmplat 
13 nasceri gemine; o Româncă a dat nas- 
cere la 3 fete, dintre cari 2 vii, 1 m<5rtă, 
âr o altă Româncă a dat nascere (30 Sept. 
1901) la patru fete, născute tote vii, 
morte însă în curând după nascere. La 
mortalitate îi găsim pe Români cu o pro
porție mai puțin favorabilă, și anume la 
1000 de suflete morți, Români: 23.4, Sași: 
18.9, Maghiari: 18.1, Israeliți: numai 12.5.

Ou cât s’a înmulțit fie-care naționa
litate din Brașov în anul 1901 ? Și cu cât 
se înmulțise în cei doi ani anteriori?

1901 1900 1899
Românii 104 64 106
Maghiarii- 51 79 81
Sașii 47 7 6
Jidovii 10 26 12

In general înmulțirea Românilor este 
favorabilă, pe când la Maghiari, cu tdte 
avantagele, de cari se bucură, cel puțin 
în privința politică, se observă o scădere 
din an în an. La Sași se constată în anul 
1901 de asemenea o înmulțire, îmbucură- 
tdre față cu cei doi ani precedență.

Contele Ignatiew și amicul lui1 
Stambuloff. Episodul s’a întâmplat la 
banchetul dat după inaugurarea bisericei 
din Șipca. La acest banchet fu învitat și 
deputatul bulgar Petkov Dimitar. cel mai 
intim amic al lui Stambuloff. După mâșă 
bătrânul Zancov a luat de braț pe Petkov 
și l’a presentat lui Ignatiew cu cuvintele: 
„Dați-mlvoie, Escelență, să Vă presint pe 
d-1 Petkov, colegul lui Stambulov".—„Mă 
bucur, că vă pot cundsce" răspunse Igna
tiew în rusesce. „Și eu doriam se vă văd, 
după-ce am audit, că sunteți aicî". — „Și 
eu Escelență". — „Ei, sunteți încă tot de 
sentimente șvăbesci?" dise Ignatiew ca 
în glumă. — „Nicl-odată n’am avut senti
mente șvăbesci", răspunse Petkov; „tot- 
deuna am simțit bulgăresce, fiind-că eu ' 

sunt mai pe sus de tote bulgar". — „Co
rect, der mai înainte d-v<5stră erați contra 
înființării bisericei nostre, din causa acesta 
am făcut alusiune la Șvabi în vorbirea 
mea dinainte de amiatji".—„Aveți dreptate 
Escelență. Noi am fost contra zidirii bise
ricei, precum și d-vdstră ați fost la tim
pul său în contra principelui nostru și a 
recunoscerei Iui. Mai târdiu l’ațî recunos
cut, ba acji îi sunteți și ospeți"... Notăm, 
că sub cuvântul de șvab nimeni în Bal
cani nu înțelege decât pe locuitorii din 
Austro-Ungaria.

Masa studenților academici în 
Clușiu. La cele 6 locuri înființate de di
recțiunea „Economului" din Clușifi s’au 
mai adaus pănă adi, 9 Octomvrie, încă 
următdrele locuri: 1) Un loc înființat de 
membrul în direcțiunea „Economului" d-1 
Ștefan Ilavasi cu 200 cordne. 2) Două lo
curi â 200 corone de institutul de credit 
„Patria'1 din Blașiu. 3) Institutul „Mielul* 
din Poiana-Sibiiului a trimis spre acest 
scop 50 corâne. — Faptele acestea nobile 
vorbesc de la sine.

Recordul unui desertor. Canonierul 
Niemann din Metz deșertase pentru prima- 
6ră la 1899 și fu pedepsit cu șese luni 
arest. După-ce șî-a ispășit pedepsa, fu tri
mis la baterie, unde nu peste mult fură 
o păreche de cisme, pe cari le-a vîndut, 
și când era să fie arestat din causa acesta, 
reuși să fugă pe ferestră și să mergă pe 
jos, îmbrăcat în uniformă, pănă la Luxem
burg. De aici se duse în Franța, unde 
fiind în stare de beție, s’a înrolat în le
giunea străină. In Marsilia făcu o a treia 
încercare de deserțiune, care însă nu 
reuși. Nu peste mult deșertă din garni- 
sdna Oran pentru a patra-<5ră și luă drumul 
spre Maroc, de aici fu readus și pedepsit 
cu trei-deci de dile arest, După-ce și-a fă
cut pedepsa, a deșertat a cincia-6ră și fii 
pedepsit cu 60 <Rle arest. Făcendu-și pe
depsa, fii trimis ca sentinelă. Aicî își pă
răsi postul și deșertă a șesea-dră, fugind 
spre țărmul mării. In portul din Algier se 
furișă pe un vapor engles, care însă nu 
mergea în Europa, după-cum crezuse el, 
ci la un alt port algerian. Pe un al doi
lea vapor engles avii aceeași neșansă. A 
treia-dră se furișa pe un vapor frances, 
stătii acolo ascuns trei dile, fără să mă
nânce ceva și debarcă în Marsilia. Cu tote 
că nu avea cunoscințe de limbă, a ajuns 
în Elveția, de unde dorul de acasă l’a 
mânat în Bavaria, unde s’a presentat de 
bună voie autorităților. Tribunalul militar 
al divisiei 33, luând în considerație po
căința desortorului, l’a condamnat pentru 
furtul de cisme și deserțiunea repețită la 
pedepsa minimală de un an și o săptă- 
rtiână arest.

înmormântarea lui Zola. In numă
rul de la 7 Octomvrie al marelui diar 
frances „Journal Des Debais* (anul CXIV) 
cetim la loc de frunte sub titlul: „Les 
obsăques d’Emile Zola" între altele ur- 
mălorele:

„Decă Zola riar fi lăsat după sine, 
decât operele sale literare, n’ar fi avui 
atâta lume la înmormântare. Cei mai mulți 
dintre cei-ce l’au însoțit pănă la cimitirul 
Montmartre, pote nicl-odată nu l’au cetit... 
Cu un cuvânt Zola a avut înmormântarea, 
pe care a meritat-o opera sa complexă și 
tulbure. Binele, răul și încă odată răul 

jș’au amestecat în acea operă într’o disor- 
dine, care a făcut din ea un 
nument de anarchic morală. „Scriitor pu
ternic", așa vorbesce lumea despre el fără 
încetare. Suntem de acord, epitetul este 
just, nenorocirea lui este însă, că (Jiceml, 
că a fost puternic, cu asta ai dis tot. Der, 
mai sunt și alte calități, afară de putere. 
Ba puterea, singură, nici nu este o cali
tate, ea nu devine calitate, decât când 
este ordonată și regulată prin o măiestrie 
superioră, făcută cu gust și judecată, pe 
cari în zadar le cauți la Zola, căci tot- 
dâuna i-au lipsit. Etă pentru-ce opera sa 
este echivocă și etă pentru-ce înmormân
tarea de eri n’a putut-o ave, decât alătu- 
rându-se sentimentelor acelora, pe cari s’a 
dus să-i caute în amestecul întunecos și 
violent al partidelor politice și sociale....

Etă cum judecă pe Zola un diar 
frances, care este cunoscut ca cjiar li
beral.

Băile de abur ale Eforiei vor fi, 
începând de Sâmbătă 11 Oct. st. n. dimi- 
neța, erăși deschise.

F>. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari 
sufer de nemistuire, lipsă de apetit, seu stomacu- 
nu le funcționeză regulat, pot conta la vindecare si
gură în scurt timp prin folosirea cunoscutelor 
prafuri seidlitz ale lui Moli. Prețul unei cutii 2 cor 
Se trimite dilnic prin postă cu rambursă, de far 
macistul Moli, liferantul curții din Viena Tucblau- 
ben 9. In farmaciile din provincia să se cdră pre
paratul A. Moli, provăcțut cu marca de contra
venția și subscriere.

Suntem rugați a publica declarația de mai 
jos. De ore-ce e vorba de apărarea bunei repu- 
tațiunl a unui institut român, îi dăm loc deși n’avem 
cunoscință despre ceea ce s’a scris în foia de la 
Timișora, la care se referă, — foie ] e care noi 
nu-o primim și nu-o cetim:

D eclar atiune.
In fața pornirilor de a prostitui in- 

stituțiunile nostre prin atentarea la ca
racterul personal al bărbaților aleși din 
încrederea celor chemați în fruntea ace
lor instituțiunî, demoralisând prin acesta 
oipnia publică față de instituțiunî binefă- 
cetore și față de bărbații distinși; și v§- 
dend, că acesta detestabilă campanie a 
degenerat în orgiile debitate într’un diar 
românesc obscur din Timișora contra „unui 
înalt funcționar de bancă" de la „Victoria", 
subscrisa direcțiune a institutului de cre
dit și economii „Victoria" își ține de a 
sa datorie de ondre sS-șT esprime dispre
țul față de acest soiu de atentări și ad
mirația față de acel „înalt funcționar", 
carele prin puritanismul moravurilor sale, 
prin curățenia mânilor, prin munca sa ne
obosită și neîntrecutul său zel pentru tot 
ce este bun, moral și românesc, a fost 
întot-deuna și este un far luminos al in
stitutului „Victoria".

Arad, la 8 Octomvrie 1902.
Direcțiunea institutului:

Mihalți Veliciu m. p. preș, direcțiu- 
nei, Roman Ciorogariu m. p., Dr. Nicolae 
Giaclan m. p., Ioan I. Papp m. p., Petru 
Truția m. p., Traian Vațianu m. p., Dr. 
Aurel Demian m. p.
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ABONAM*^
LA

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

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

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

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

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 pâte face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.
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ULTIME SC1R1.
Viena, 10 Octomvrie. Asociația 

r , „Alldeutsch“ va presenta în „Reichs-
[ rath o moțiune de urgența în ches
tiunea condamnărilor și eșpulsărilor 
redactorilor de la foile naționaliste 
germane din Bănat.

Sosiți in Rrașov.
Pe diua de 9 Octomvrie 1902.

P o m u 1 v e r d e : Dr. Pâlffy, Sz. Keresz- 
tur; D-na BArdossy, Brașov.

Europa: Miinzer, Pokorny, Scheider, 
Friedl, t iena; Dr. Mihalovics, Beclchereo; Geor- 
giericz, Neusatz; Dr. EcheroHes, Oradea; Popp, 
Ibașfalău: HeisS, Reicbenberg; Sibelka, Pesta; 
Walenta, Neusatz; Szâva, Covasna; Droin, Vla- 
dovo; Pfenninger, Ploiescl; Renotiero. Bruxella.

Proprietar: JD-r. Aurel MEureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.



Pagina 4. GAZETA TRAN SIL V A .NlE.i Nr. 212 — 1902.

Dela „Tipografia A. Mureșianuu 
din Iffimșov, 

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

. lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
ncomăndație.)

Scrieri școlare.
Recompensele și, pedepsele în școla 

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

Cântul în șcbla poporală de ZmZjh 
învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 

cântări. Este o scriere întocmită pentru 
dei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
oosta 66 b.)

Manual eatechetic pentru primii ani 
școlastici, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Bas>Hu 
riațw, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica limbez române, pen
tru școlele interiore, prelucrată după siste. 
mul fonetismului modern, de loan Papiu- 
Partea I. Etimologia. Edițiitnea II. Prețul 
50 bani.

„Învățătură creștinescă11 seu Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cat 
Edițiunca III. (1898). Cu binecuventarea 
episcopului de odinioră al Gh-rlei, loan 
Ălexi. Noua editiune 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 ±oan Dnriuu. 
A apărut numai acum și conține: hore, mar
curi școlastice și eroic?, elegii, imnuri, 
șânteee religiose și alte multe soiuri alese 
din cele maifrumose și de cei mai vestiți po
eți ai noștri. Costă 50 b. (plus 10 b. p.)

Oral general pentru șcdla română 
cu 6 clase și cu un singur învățător de 
Greorgiu Magyar. Prețul 80 b. (-)- 16 b. p.)

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

garandiall, a învățătorilor și a altor omeni 
pe șoolă de V. Gr. Borgovan prof, de peda- 
dogie. Edițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani 
(+ 10 b. p.)

Scriptologia, seu modul de a nvăța 
cotitul scriind. Indreptariu pentru învăță
tori la tractarea Abecedarului de Basiliu 
Petri prof, preparandial pens. Prețul cor, 2. 
(4- 10 b. p.)

tbrs practic de limba maghiară pentrn 
șcdlele popor, rom. întocmit pe bass non 
lui plan ministerial de învăț, de loan TLriu 
cu cbiicursnl mai multor bărbați de școlă. 
Partea I. pentrn anul I->u și al II-lea de 
scdlă. Prețul 32 Bani (-|- 10 b. p.)

Aritmetică pentru școlele popo-ale de 
F. E. Lutrz. Tradusei de un învățător după 
a 9 ediție germană. Anul I și II. de școlă. 
Numerii 110, - 10 - 26 și 20- 100. Prețul 
40 b. plus 5 b. porto.

Scrieri economtce.
AlaAual complet, de agricul- 

thră rațională, de Dr George Mâîor, pro
fesor de agricțiltură la școla șuperioră dela 
Ferăstrău.și la Seminarul Nifon Metropoli 
tul din Biicufescl. Carte-» cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, seu Agricultura ge
nerală. 34 cdle de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de Ou Mi
nister de Agricultură «1 Românie: cu deci- 
sia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 arone.

Vol. [1 Eitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română ou pr-miul Nasțurel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 corMe.

Vol. III. Zootechnia, sân Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim 
pretină cu lânăris și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, sâu orga- 
nisațiunea și administrarea moșiilor mari și 
mici. Costă 8 corone.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limba și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care trateză tdte cestiunile cele mai 
mari ca și pe cele miel privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, 'nvățător la șe.61a 
principală 'Omână diu L'pușul-Ungnresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. pl. 5 b Porte

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck 
de Panaite losîn. Prețul 60 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economie de 
Dr. George Maior, profesor de ag-iculțură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto „Sărac in țeră, săracău. Emiues m. 
Prețul 2 cor. plus lu b. porto.

„Cartea Plugarilor1' său povestiri 
economice despre grădinărit, economia 
câmpului, crescerea vitelor1* etc. scrisă de 
loan Georgescu. 90 pag. Form. 8° < ost,ft. 50 
b-, (-|- 6 b. porto).

„Stupăritul", întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, de 
Const. Dimian, preot îu Brețcu. O carte de 
154 pag. format mare 8°. Prețul cor. 1.60 
(cu posta cor. 1.70)

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare.de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, d- F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trai, de I)r. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură d’n comit. Sibiiului, 
Conține 227 pag. cnstă cor. 1.60 (-[- porto 
20 b-.ul.)

Grădina de legume, de Ioan p. 
Eegruțiu, profesor în Blașiu. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțin, e 
pe cel mai mare folos practic. Costă 50 b. 
(plus 5 b. porto).

Vinuri din pome, de G>. Halii, 
prof. Este o carte în care se dau esplicați 
și învățături amănunțite asupra modului 
cnm este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pdme. Prețul 40 b. (cu posta 45 
b-ul.)

„Sfaturi de aur“, pentru sătenii români 
de totă starea și etatea, de Aron Boca Vel- 
cheranu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.)

îmbunătățirea stării șatenului, de Gr. j 
G. Peucescu. Prețul 50 bani (plus porto 
9 b*)

„Cultura si îngrijirea grâului11, de I. 
F. Negruțiu. Pr. 14 b.țplus porto 5 b.)

„Economia11, pentru școlele poporale, 
de Teodorii Roșu. Prețul 60 bani (plus 
porto 5 b.)

„Buna chivernisalău, de Teodor V. 
Păcățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.)
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„Cuvântări bisericesc!, de Mas
sillon* traduse din originalul fiances de 
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■ ar ea 1 I ft I a ft Jcder versuche sein GlUck mit dm* an seinem Goburtetag-o ver-
WÎOftft hnHQ lOh !?OhlUiOt^n f zeichnelen Nummer. In dic-en Kalender is an jodem Tag® des
iVuhII Ikh'U Bvll UUMmI IU tCiU ! -lahres eine Nummer verzeichnel, welche bei umg-ehonder Besiel-

8 lung von uns bezo^en werden kann, so dass Jenem die Wahl
• seiner Nummer freisteht Solite die Nummer inzwisehen vergriffcn sein, so senden Ihnen eine ăhnliche.

Tntrâga întreprindere e pusă sub supravegherea statulnT.
Prețul original a! IosuHUoi* stabilit după planul Clasa I.:

Pentru o optime (1/8) fl. —.75 seu cor. 1.50; pentru un patrar ('/4) fl. 1 50 seu cor. 3.—
„ „ jumătate ('/2)fl. 3.— „ . 6.—; „■ „ întreg ('/,) fl. 6 — - „ 12.—

Se trimet cu ramburs s<bi pe lângă trimiterea sumei înainte. Liste oficidse se es- 
nedăză după tragere. — P'annrT oficiose gr?tis.

Ne rugăm ca comande de locuri originale a se trimite direct la noi pănă în

Octomvrîe a. ©»
• • ••

Filialeie: A. TOROK & Co.
c « s â «Ie I> a n c a 

Budapest, VI Theresienring 46/a.

■WastzneaTinjK 4. 
i^SMaexiimHng m*. 
{El«sa9»etHBrâng 54. 

iwitHwwMBiwmra Cei. mai «sare întreprindere de Loterie de ciasâ.
Multe și forte mari câștiguri am solvit, noi prea stimaților noștri clintiți și 

anume in bmp scurt peste nbuă milione de corone.
Scrisore tie comandă de tăiat.

_ DB WB
Domnului T O O K â Budapest.
Binevoiți a trimite LnsiirT originale clasa I. a Loteriei de clasă

reg. ung. împreuna cu planul oficial.
Suma de fl ( a se lua cu ramburs, ur- j (Ce nu convine.

I meză cu mandat postal. I să ștergeți).

ale lui
V.deeis fl'â.jj.H’e euntllă culc pr(ivi‘»|u!n o marea de 

x»peir»»<-r a !vl .-?». .fSssSt șiS e«J. «aSi^erSeeew ««.
Prin efactul -i»: lecuire durabilă ăl Prafurilor-Seldlltz de A. Mnll în contra greu

tăților »ie)or mai Ccrbicd.se In stomach și pântBce. în contra cârceilor și acrelei la sto
mach. cnnatipatiunel crunice, suferinței 'ie ficat, congestiunei de sânge, haeniofhoidelor și 
a ,’.elor mai diferite hole femeesci >• luat nce-st medicament de ca.să o. r&spânaire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii inedee. — Prețul miei cutii originale sigilate Corone 2.—

/• nlsitlcabilr xr V-- ... mu» l , <'»..> ;•< •' • riib •• < >

X
X
$

0

w
Vz:"!

f și a lui
Vat-M-f-ohil’» nsimni âacă fiecare sticlă este- roveduvă cu mărci» de scutire și cu 

isumdi, .piu,„t>.>i iu> a. .veoh.
F ranzhraantwein-ul șl sarea rs:e torre hiue cunoS'-uul ca un remediu poporal cu țle- 

osebirr urm tra.ș irioiati hlinn linreriie -tr.șoldinft și reumatism și, ă ull.pi' urimu'» «le răeelă. 
Prețui unei stiole originale, pluntbnte, Coro- e I.Uii.

M
M$
M

■M

XSupun d<! copii a bii Moli.
C-) mai fit) săi-un de copii și dame tabricnr- după metodul cel mai nou pentru cui- 

tivar-'â rațională a pelri, cu deosebire jn-mt/i. opii și adulți. Prețui linei bucăți Cor. —.4.0 
Cinci bucăți Cordue 1.8(). Fie-c^re bucată de sâj.vui, pentru c^pii e*te proYețlută cu tnarca 
de «perare A. Moli______________________ ■___________ __________ O-

V«-<.»« pri Xv> «u a nj»aa«’<acn «ua . » • hi/) J 
c. $1 r. taiisur ai W imperiali; Viena. întinata 9 g 
ncia sa efectuezft dilrtic prin rambursă poștală. t.*A 

______________ -I

K-'wwittCislui A- .VăOftjlL,

Comande din provincia so efectueză dilrtic prin rambursă poștală.
Zxz liepusite. se șe cerii miurnit prcw’.ițute tScaliCuru

de -i»e u lui ,i. MOLL.
Poposite în e.-așov :. la u-uii iarmac.iștl Foni, lekellus, Victor Roth, Eugen 

și engros Îs ii. Eremia Nepoții, feutsch «i Tartler.

vi marca

Neustaclter
¥

Tipografia A. Mureșianu Brașov.

vendare.de
Ccrbicd.se

