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Eri, Duminecă, s’a serbat în 
Clușitt inaugurarea stătu ei regelui 
Matia. fiiul eroului loan Huneadi.

Se scriea mult prin foile șovi- 
niste, că acbstă serbare va fi luată 
ca pretext de cătră kossuthiști ca 
se demonstreze în contra imnului 
„Gott erhalte*', ce este sinonim c’o 
demonstrare în contra casei dom- 
nitdre.

In presera înaugurărei monu
mentului s’a. și petrecut ceva, ce 
caracteriseză viu spiritul refractar, 
care domnesce și acji în tabăra kossu
thiști lor.

Foilor din Viena li-s’a telegra- 
fiat din Clușiu, că archiducele Iosif 
August, tînărul fiu al archiducelui 
Iosif, șeful superior al armatei hon
vezilor, a fost primit cu ovafiunî la 
gara din Clușiu și pe drumul de la 
gară pănă la palatul Banffy, locu
ința sa.

Cu totul altfel descriu însă foile 
estreme unguresc? primirea archidu
celui. Cu mândrie și bucurie anunță 
aceste foi că cu ocasiunea sosirei 
tînărului archiduce „poporul suveran" 
al Clușului a demonstrat contra lui 
„Gott erhalte".

Descriem mai jos cu de-amă- 
runtul ceea-ce s’a petrecut. N’a fost 
decât un ecou al vorbirei ațîțătore, 
ce a ținut’o înainte cu câte-va cjile 
vice-președintele partidului kossu- 
thist în cameră, ceea-ce s’a vefiut 
și audit în ClușiG în săra de Sâm 
bătă. Etă noua ispravă kossuthistă, 
cu care s’a ilustrat vestitul centru 
al culturei maghiare din Ardeal

Când a întrat în gară trenul 
în care se afla archiducele Iosif Au
gust, musica companiei de onore, 
(honvedî) a intonat pe „Gott erhalte". 
Atunci marea mulțime ce se afla 
înaintea gărei, apoi studenții univer
sitari și elevii diferitelor colegii, 
cari erau mai aprăpe de peronul gă
rei, au început se cânte imnul un

guresc, strigând din răsputeri. Er 
când archiducele s’a urcat iu tră
sură spre a pleca in oraș studenții 
și mulțimea încunjurară trăsura in
tonând cântecul lui Kossuth, și cu 
acest cântec l’au petrecut pe Archi
duce pănă la locuința sa în piață.

Acăsta a fost „ovațiunea", ce 
după propria lor mărturisire, a fă- 
cut’o poporațiunea din Clușiu archi- 
ducelui la sosire.

Afară de acăsta, s’a demonstrat 
și contra musicei de honvedî din 
causă că a, cântat pe „Gott erhalte", 
ea fu împiedecată de a mai cânta 
vre-un marș de cătră mulțimea, care 
sbiera mai mult decât cânta imnul 
lui Kossuth.

Totul se vede, că a fostorgani- 
sat, căci doi deputată kossuthiști erau 
cari conduceau și agitau pe „poporul 
suveran"

O foia guvernamentală și chiar 
una din cele mai șoviniste „Buda
pest! Hirlap" vine și constată însăși, 
că tinerimea maghiară din Clușiu 
a compromis frumosa serbare. Ad
mite, că „Gott erhalte" produce 
numai amărăciune și mânie printre 
Maghiari (!!) prin reminiscențele triste 
ce le deșteptă, der totuși acesta foie 
își esprimă părerea de reu, că nici 
serbarea regelui Matia n’a putut se 
rămână neturburată de demonstra- 
țiunile stradei.

Cu acesta ocasiune a putut să 
facă și Coloman Szell contemplațiu- 
nile sale asupra rodelor politicei sale, 
care nu e capabilă de-a dirige, ci 
lasă se fie dirigeată de poftele masse- 
lor fanatisate.

împrejurarea, că este primul 
consilier al tronului și că în calita
tea acesta face pre multe călătorii 
la Viena, apoi aceea, că n’a luat 
parte la centenarul lui Kossuth, l’au 
depopularisat cu totul pe Szell și 
nu-i de mirare, că Clușiul la primit 
cu strigări de „Abzug SzelD și că 
deputatul Barabas, care a fost și el 
de față, a avut mai multă trecere 

înaintea vulgului din reședința kul- 
turegyletului, decât primul ministru 
al țării.

Acesta este o urmare firescă a 
direcțiunei, ce s’a dat pănă acum 
masselor maghiare și a crescerei lor 
politice din partea conducătorilor 
maghiari.

Un rău aduce pe altul. Nici di
recția veninosă șovinistă nu pote pro
duce, decât un șovinism și mai ve
ninos și mai obraznic, pervers și ne
leal.

Perchisiție ia redacția .Gazetei".
9 ’ .Sâmbătă la 5 bre sera, tocmai pe când 

încheiasem diarul, primirăm în redacțiu- 
nea.ndstră visita unei cornisiuni de inves
tigare judecătoresc!, compusă din judele 
de instrucțiune de la tribunalul reg. din 
din Târgu-Mureșului d-1 Kollo, procurorul de 
la același tribunal d-1 conte Lazar și un scrii
tor, cari au venit însoțiți de comisarul de 
poliție din localitate d-1 Reinisch și un ser
gent de poliție, spre a face în localul re- 
dacțiunei ndstre perchisiție.

Iu hotărîrea judelui de instrucțiune 
prin care se ordonă perchisițiunea domi
ciliară, se dice, că acesta se face, pe basa 
§-lui 169 al procedurei penale în causa 
redactorului nostru Traian H. Pop învinuit 
de agitare, pentru a se confisca manuscrise
le articolelor apărute în „Gazeta Transil
vaniei" nr. 192 și 193 din Septemvrie 1902, 
întitulați: „Espulsarea redactorului Cramer* 
și „ Cum a fost esecutat redactorul Cramer*. 
Manuscrisele nu s’au aflat. Redactorul fdiei 
nostre fu citat pentru diua următore, Du
minecă, la 10 <5re a. m. la poliție. Aici 
s’a făcut interogatoriul obicinuit la înche
ierea căruia redactorul nostru a anunțat 
recurs în contra întregei proceduri.

Arestarea redactorului de la 
„Kronstădter Zeitung". Tot Sâmbătă, 
înainte de a veni la redacția nostră, co
misia de la tribunalul din Târgu-Mureșu- 
lui a făcut perchisiție la redacția diarului 
„Kronstădter Ztg.“ pentru mai multe arti
cole publicate în afacerea publiciștilor ger
mani urmăriți. D-i Schroff redactorul nu

mitului diar, fu citat pe Duminecă la 
6re a. m. la poliție, unde fu interogat- 
Terminându-se interogatoriul, el se întdrse 
acasă în locuința sa. Curînd însă fu che
mat din nou la poliție și aici i se adresă 
din nou întrebări, ear’ în urmă fu ares
tat. Aflăm, că redactorul Schroff deja în 
decursul dilei de eri a fost transportat de 
aici în arestul preventiv din Târgu-Mure
șului.

Manevrele armatei române, cari 
s’au început dilele aceste, au ca idee ge
nerală :

„0 armată de nord înainteză prin 
Valea Prahovei în contra unei armate 
de Sud, care se găsesce concentrată spre 
Bucuresci'"..

Idea specială pentru Corpul de Nord 
și pentru Corpul de Sud este:

Trupe din Corpul de Nord (Divisia 
III) detașate din armata de Nord, au tre
cut din Valea Prahovei în Valea Ialomi- 
ței, cu intenția de a merge spre sud și a 
intercepta comunicațiunile din Valea Ar
geșului, ale corpului I de armată, cu Bu- 
curescii.

Corpul de sud (Divisia IV infanterie) 
primesce însărcinarea de a asigura comu- 
nicațiunea Pitești-Bucuresci și a preîntîm- 
pina Corpul de ;nord, a-1 respinge și a-i 
tăia comunicațiunea cu valea Ialomiței și 
a Prahovei.

Corpul de sud (Divisia IV) îl con
duce Principele Ferdinand, comandan
tul diviziei. Atașații militari străini, invi
tați să ia parte la manevre, au plecat Sâm
bătă dim. din Bucuresci c’un tren special 
și au sosit la cantonul 44, unde se ridicase 
un cort împodobit cu verdăță și cu drapele 
și unde era așteptată sosirea regelui.

Regele, care era însoțit de Principele 
de Saxa Meiningen și suita sa, în mijlo
cul celor mai vii ovațiuni. fu îmtîmpinat 
de primarul comunei Găești cu pâne și 
sare, după obiceiiă. Apoi urmat de un stră
lucit și numeros stat major, Regele plecă 
pe câmpul manevrelor, trecând prin zona 
corpului de sud, situată în comunele Merii 
și Cojocarul și urmăresce colonele acestui 
corp spre posițiunile corpului de nord, de

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

File rupte dmtr’un carnet.
(Vânt de tomnă. — Vis cu ochi deschiși, — 

Emigranții. — Sașii dau slujbe. — Butonul de 
sidef perdut. — Amintiri din Stiria. — O cestiune 
importantă.

5 Septemvrie 1902.
Mergem la Bistriță, unde în diua de 

7 și 8 Septemvrie se va ține adunarea 
generală a societății pentru fond de teatru.

Intr’un compartiment al unui vagon 
de clasa 11-a a trenului de persone, — 
care pornesce din Brașov spre Clușiu la 
orele 8 săra, — secretarul și cassierul so
cietății s’au culcat să dormă. Al treilea 
este fiul casierului, care merge și el la 
adunare.

Ddrme și el.
Și pentru mine ar fi loc în compar

timent, nu fac însă us de el. Ceriul este 
fără nori și mii de stele strălucesc pe el. 
Un vent ușor îmi ating obrazii, cum stau 
așa rezimat cu cotele de ferestra cori
dorului.

Vent de tomnă.
Ce bine e să stai așa la ferâstră,. 

când ceriul e înstelat și bate vântul de 
tomnă. Ți-se perîndeză pe dinaintea ochi
lor sufletesc! atâtea tablouri din trecut. 
Visezi cu ochii deschiși.

D’asupra patului meu este un tablou, 
care mi-se ivesce acum înaintea ochilor. 
Representă un cheiti de port. Un grup de 
omeni întristați stau de vorbă. Vorba 
inse le alunecă cu greu de pe buze, li 
strînge ceva în gâtlej. O femeie își șterge 
ochii, cu o mână. Cu cealaltă își ține co
pilul la piept. Un moșneag cu plete albe 
își binecuvânta fiul, care sărută mâna tă- 
tâne-său. Pe jos împrăsciate diferite 
obiecte, cufere și coșuri, casmale și cio
cane.

Bărbații toți au toiag în mână. La 
drepta să vede răzimat de-o balustradă 
un tînăr, cu privirile perdute în nemărgi
nirea oceanului. Vaporul stă în apropiere. 
Puțin încă, și își va ridica ancorele, ca să 
ducă din Europa o câtă de omeni, băr
bați și femei și copii. Chiar dâcă n’ar sta 
scris sub tablou pe nemțesce: „Die Aus- 

. wanderer", pote se ghîcăscă ori și cine, 

că tabloul representă un grup de emi
grant.

Și mi-a venit în minte acest ta
blou, atârnat d’asupra patului meu, toc
mai când treceam pe lângă Ibașfalău.

La sărbătorea „schimbării la față" 
din anul acesta, fusesem la Ibașfalău. 
Când am plecat de la gara de aici, ca 
să mă întorc la Brașov, am vețlut și eu 
un grup de emigrant. Nu erau bărbați, 
ci femei. Femei, și Românce.

— Unde vă duceți?
— In țeră.
Se duceau în țeră, să între în ser

viciu, să facă bani, ca să aibă de unde 
acoperi birurile grele, să aibă pe ce cum
păra o încălțăminte, o haină, pentru sine 
și copii, și — să aibă o bucățică de pâne 
seu mămăligă. Și erau mame cele ce ple
cau și de rochiile lor se acățau copiii și 
plângeau, de ți-se sfășia inima.

Mamă! Mamă! Nu te duce! Nu ne 
lăsa singuri!

Se duceau acuma și mamele. Nu 
pentru tot-deuna. Ele se vor întdrce și 
vor aduce copiilor hăinuțe și încălțăminte 
și pâne, și le vor șterge lacrămile. Băr

bații femeilor, tații copiilor, s’au dus și ei 
deja de mai ’nainte. Ei s’au dus însă în 
altă parte, peste Ocean, în America. Nu-i 
vorbă, nici ei nu s’au dus, să nu se mai 
întdrcă. Românului îi vine greu, să-și pă- 
răsescă glia, de care se legă cu atâta 
dragoste. S’au dus însă și ei să facă rost 
de ceva parale, ca să-și mai acopere ne
voile.

Se vor întorce 6re?...
îmi spunea cine-va, când am fost la 

Ibașfalău, că mulți Români din părțile 
acelea se duc în America.

— Cine i-a învățat să se ducă ?
— Au luat esemplu de la Sași. Sașii 

din Aței și Richișdorf au fost cei dintâiu, cari 
au pornit pe drumul cel îndepărtat al 
Americei, apoi s’au luat și Românii după 
dânșii. Din comuna Daneș s’au dus deja 
cu sutele, apoi din Blăjel, din Șaroșul 
unguresc, din Curcin și din alte co
mune.

— Și trimit ceva bani acasă?
— Trimit săracii, și își mai plătesc 

din datorii și mai achită birurile, și își 
înciripeză câte ceva, cumpără pământ, își 
ajută biserica și șcăla... 
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la Dragodana, Burduca, Ouparul și Mătă- 
sari. La Cojocarul M. S. Regele a întîlnit 
pe A. S. R. Principele Ferdinand.

Demonstratiuni în Clușiu.
Serbarea de inaugurare a statuei re

gelui Matia Gorvinul (Matieș-craiu, îi dice 
țăranul nostru român), s’a început deja 
Sâmbătă, — în Clușiu.

Țotă diua de Sâmbătă trenurile au 
dus ospeții la Clușiu. Cu trenul de după 
amiadi au sosit delegații dietei, conduși 
de contele Apponyi, și miniștrii. Ministrul 
president Coloman Szell și colegii lui ’din 
guvern au fost salutați de primarul Sva- 
csina, care le-a'mulțumit că au venit la ser
bare. A salutat apoi pe Apponyi. Și Szell 
și Apponyi au mulțumit. La întrarea in 
oraș lui Apponyi i-s’au făcut ovațiuni.

Intre cununile, ce au sosit din acest 
incident, este și cununa Maghiarilor din 
Bucuresci. Cununile au fost depuse pe 
statuă.

Sera s’a adunat o mare mulțime 
înaintea otelului „New-York", unde e găz
duit Apponyi și căruia i-s’a făcut ova
țiuni. Lui Szell Kâlmân i-s’a strigat: 
Abzug! Mulțimea a cerut ca Apponyi se 
apară la 'ferestră, der neîntemplându-se 
acesta, demonstranții au cântat „Kossuth- 
nota“. La urmă poliția a împrăsciat pe 
demonstranți.

Sera la 10 ore sosi cu tren separat 
representantul Majestății Sale, archiducele 
losif August. Ii eșiră spre întâmpinare 
ministrupresident Szell și toți miniștri so
siți în Clușiii, deputății, autoritățile orașu
lui, comandantul de corp Probst.

La sosirea archiducelui musica com
paniei de ondre începu să cânte imnul 
„Gott erhalteu. Atât a trebuit, pentru-ca1 
mulțimea adunată pe peronul gărei, între! 
cari numeroși universitari, să însceneze i 
o mare demonstrație. Când musica cânta 
„Gott erhalteu, demonstranții începură să 
cânte ostentatativ „Isten aldd meg a mă- 
gyart", așa că cântarea acestui imn înecă 
cu totul sunetul musicei militare. Pe când 
se întâmpla acâșta ministrul Szell și fiș- 
panul Beldi presentară tînărului archiduce 
notabilitățile. Plecară apoi spre oraș. Mul
țimea încă porni de la gară cântând „Him- 
nusz“-ul maghiar.

Când musica militară părăsi pero
nul gărei, s’au petrecut dinaintea gărei 
scene \estraordinar\ de agitate. Tinerimea 
maghiară întâmpină musica cu fluerăturl 
și sgomot, o împresură și cânta „Kossuth- 
nota". Interveni poliția, ca să împrăscie 
pe demonstranți. ’In fruntea gălăgioșilor 
se afla deputatul 48-ist Nessi Pal, care 
căpătă de asemenea câte-va lovituri de 
sabie. Neșsi protestă contra procederei 
poliției, și era pe-aici se fie arestat, decă 
nu se legitima că cine-i.

Sera târdiu universitarii unguri și 
tot felul de omeni s’au dus să facă ova

țiuni lui Iokar. De aici voiau să plece la 
casa orașului, unde era găzduit ministrul 
Szell, ca să demonstreze contra luî, însă 
polițiștii călări li-au tăiat calea și i-au 
provocat să se depărteze. Demonstranții 
n’au voit să asculte și astfel polițiștii au 
dat năvală asup.ră-le îmblătindu-i cu latul 
săbiei. Voinicoșii fugiră. Câți-va din ei au 
fost arestați.

*
Dintre deputății sași au fost la ser

barea de eri d-nii: Dr. Lindner, Dr. Carol 
Lurtz, Korodi, Schmidt și Pildner.

Arad 10 Octomvrie n.
(Ședința consistentului plenar. „Des

trăbălare^. Sinod eparcjiial extraordinari) 
Eri s’a ținut aici o ședință plenară a con- 
sistoriului eparchial român, în care s’au 
petrecut lucruri demne de publicitate.

Deși obiectele puse în convocator, 
anume: 1) Disposition! pentrualegerea .de- 
putaților la congresul național bisericesc, 
2) Stabilirea concursului pentru îndeplini
rea postului de protopop în Radna și 3) 
alte eventuale „obiecte și propuneri" — 
păreau a fi, cum die unii, „lucruri de șa
blon", totuși desbaterile și otărîrile luate 
în acestă ședință, grație apucăturilor „ome- 
nilor de la putere" din diecesă, sunt de 
natură forte îngrijitore 1

In prima linie îngrijitor pe de oparte, 
de altă parte semnificativ este faptul, că 
toți comisarii consistoriali din trecut, cari 
au să conducă și efectuescă actele de 
scrutiniu, au fost excamotați și înlocuiți 
prin alții noi, și toți bine, cești noi, sunt 
dmenii adie,ți ai „puterii111

Astfel der bărbații vechi, dintre laici 
ca și dintre preoți, cari de 2—3 decenii 
erau distinși cu astfel de comisiuni și 
cari pururea cu zel ,și cu devotament și-au 
și împlinit m.isiunile, au fost delăturați 
fără nici un motiv, nici moral, nici personal. 
Asemenea toți protopopii din cercurile 
lor proprii au fost înlocuiți prin câte un 
preot din alt protopopiat, numit „comisar 
consistorial". Așa d. e. în Arad, unde de 
mulți ani era archimandritul Hamsea,.s!a 
numit Dio.nisie Popovici, casariul consis
torial, de altcum preot, der fără parochie.

In cercul Vinga-Lipova un preot din 
Cuveșdi; în cercul Timișora-B. Comloș 
preotul Terenție Opreau din Oenadul-sâr- 
besc etc. etc. Numai 2 (die doi) protopopi, 
Trăilescu și Ger. Sârby. ambii adicți cu 
trup cu suflet ai grupului, au rămas comi
sari în cercurile lor.

Motivele cele grăite cu graiu viu în 
ședință, sunt palavre gole. Cele tainice 
sunt evidente: Voinicii se sufulcă la o 
luptă voinicescă, ca să „restaureze" ei și 
congresul, și să-l predomnăscă!

„Destrăbălarea" în diecesă, intonată 
și constatată în decursul acestei ședințe 
din partea vătafului lor (Oncu), s’a con
statat și în ședință prin faptul, că preșe

dintele actual (asesorul Ign. Poppl care, 
cum aud, ar fi declarat franc în ședință, 
că el nu ave nici o cunoscință despre 
noua compunere a listei „comisarilor cons." 
și nici că consimte cu ea, ci numai d-1 
secretar (Goldiș V.) o impune de capul 
său! Veritabilă destrăbălare!

T(5te argumentele și resonele aduse 
pe tapet din partea celorlalți asesori cons, 
au rămas „bobe pe păreți", lista d-lui V. 
Goldiș a fost primită cu majoritate de 
voturi!

Nu mai puțin surprindătdre a fost 
propunerea incidentală, fără ca se fi fost 
pusă la ordinea dilei, ca atare, și comuni
cată prealabil în program — făcută de 
d-1 Oncu și acceptată eră de majoritatea 
presentăîn consistorii: „ca la 20 Octomvrie 
v. {2 Noemvre st. n.) se se convoce un si
nod eparhial extraordinar, care se se ocupe 
esclusiv cu chestiunea de întărire și apro
bare a episcopului ales" (Mangra)

Aud că în decursul desbaterilor s’au 
adus din cealaltă parte argumente de totă 
valorea în contra acestei propuneri, der 
tote astea au fost,,tocă la urechia surdului.'1 

Mai pe larg cu altă ocasiune.

Studenții italieni în România.
Despre recepția studenților italieni, 

în localul fundației universitare Carol 1, 
se raporteză: Drapelul oferit studenților 
români din Turin, era purtat de d-1 Gi
glio-Toss. Toți studenții italieni au sem
nat în registrul Fundației.

Intre altele: Giglio-Toss a scris: 
„Eviva la Romania;" Giovani Persico: 
„Aduco salutare din Roma". Cesare Tenca: 
„Salut România, salut Transilvania"; Ca- 
nachioni: „Salut România cu cele mai 
sincere și frățesc! sentimente".

D-1 C. Dimitrescu-lași, în puține cu
vinte salută cu bucurie venirea studenți
lor italieni. Spune, că era și timpul, ca să 
se manifeste în fața lumei ,acestă soli
daritate firescă, mai ales în împrejurările 
de față.

In urmă Rectorul Universităței s’a 
întreținut în parte cu fie-care representant 
italian.

La eșirea studenților italieni, enorma 
mulțime, care staționa în fața fundației, i-a 
aclamat călduros. De la fundație au ple
cat la banchetul oferit de primăria ca
pitalei.

*
La banchetul oferit de primăria ca

pitalei studenților italieni la Teatrul Na
țional au luat parte 80 de persdne între 
cari d-nii: Sihleanu, directorul teatrelor, 
d-1 D. Onciu profesor universitar, Al. D. 
Florescu, secretarul Ligei culturale, Petro- 
vici ajutor de primar, d-1 Ionescu, ofițerul 
stărei civile.

Cel dintâiu toast a fost ridicat de d-1 
D. Ionescu în limba italiană, bând pentru 
Suveranii Italiei.

Au vorbit J',apoi d-nii: Giglio-Toss 
pentru Suveranii României, Persico stu
dent italian pentru Universitatea română, 
d-1 Sihleanu, în limba italiană, pentru 
Universitățile din Italia; studentul I. De- 

metrescu pentru orașul Roma, Remus 
Iliescu, președintele comitetului de recep
ție al studenților italieni, pentru primăria 
Capitalei; d-1 Al. D. Florescu în numele 
Ligei Culturale, d-1 Onciu, profesor uni
versitar pentru progresul istoric al uni
versităților italiene, d-1 Cazzavillan, în 
numele coloniei italiene din Bucuresci etc.

După terminarea discursurilor, stu
denții italieni și români au încins o horă, 
mai întâiu în foaierul teatrului, er în urmă 
afară pe terasă.

Aci entusiasmul cresce mereu. Stu
dențimea italiană aruncă flori mulțimei, 
care se afla pe piața teatrului, care răs
punde cu urale și strigăte de: Eviva 
Italia.

Se trimet telegrame:

M. Sa Regelui Carol I.
Simtia.

Studenții italieni adânc mișcați 
pentru primirea căldurdsă și entusiastă 
ce Capitala Regatului Român le-a făcut, 
trimet M. Vostre respectuosele lor oma
gii și mulțumiri.

Să trăiescă M. Vdstră! Trăiescă M. 
S. Regina 1 Trăiescă augusta familie re
gală 1

ss. Președintele cercului italian.
:|s

Principelui Colonna.
Primarul Romei.

„Cetățenii subsemnați asistând la 
banchetul dat de primăria Bucuresci în 
onorea studenților italieni, trimet prin
țului Colonna un salut afectuos pentru 
valoroșii fii ai Italiei".

Telegrama acesta a fost semnată de 
toți participanții la banchet. S’a mai tri
mes o telegramă primarului orașului Ve
neția.

Festivalul de la Ateneu.
La orele 3 studențimea italo-română 

formând un unposant monom, au plecat 
spre Ateneu.

Pe tot parcursul au fost aclamați de 
mulțime. După-ce au visitat mai întâiu 
biblioteca și pinacoteca, studențimea s’a 
urcat în sala de sus unde urma să aibă 
loc festivalul.

Italienilor li-s’a oferit loja presei. La 
întorcerea Italienilor în sala care gemea 
de lume, aplausele, uralele și aclamațiile 
nu-și mai luau sfîrșit. Florile cari erau 
aruncate asupra lor îi acoperise.

La 3 și jum. începe festivalul. Corul 
societăței Corale române „Carmen" sub 
conducerea profesorului Kiriak, întonăză 
impui regal italian.

Asistența ascultă imnul în piciore, er 
după esecutarea acestui imn mai bine de 
dece minute asistența aclamă pe studen
ții italieni.

Studenții italieni îmbrățișeză și să
rută pe studenții români.

D-1 Elinescu, cunoscutul și mult apre
ciatul flautist, a esecutat magistral scena 
pastorală, producțiunea sa.

Itelienii l’au acoperit cu flori.
D-na Aristița Romanescu, își face 

apoi apariția în costum național. D-sa a 
declamat. — și fie-care cundsce superio- 
ra-i putere dramatică — „Latina ginte".

— Der Sașii?
— Sașii muncesc și ei din greu, der 

par-că tot nu biruesc așa ca Românii. E 
curios lucru însă — dise interlocutorul 
meu — când e vorba de Sași, cu ce în
credere se adreseză ei cătră preoții noș
tri, când sunt la strîmtdre și vor să im- 
ploreze grația celui de sus. Sașii din Aței, 
înainte de a pleca în America, au mers 
la preotul român și au plătit liturghii, să 
slujescă în tote dil.ele, pănă vor sosi în 
America. Apoi în Șaroș, însu-și predicato
rul săsesc s’a adresat preotului, cu rugă
mintea să-i slujescă liturghii...

** *
Făceam trecerea, în gândul meu, de 

la teatrul vieții, cu lupta pentru esistență 
și cu emigrările — la teatrul de pe scenă, 
la societatea nostră, care de trei-<jeci de 
ani adună creițar cu creițar, ca să potă 
crea și la Românii din Transilvania și Un
garia o instituțiune, pe care o au tote 
națiunile, cari au pretenția’ de a fi numă
rate între națiunile civilisate. Etă o or
dine de idei, care merită să visezi despre 
■ea cu ochii deschiși, pănă vor dispare ste

lele de pe ceriu și aurora va atinge cu de
getele ei trandafirii zarea și comele dea
lurilor!

Buturuga mică însă răstărnă carul 
mare.

Cum stăteam așarăzimatcu cotele de 
ferestră, prințr’o apăsare involuntară, un: 
buton de la manchetă s’a rupt și s’a prăvălit’ 
în șanț. Era un buton de sidef, pe care 
îl aveam de doi-spre-dece ani. Rămăsesem 
cu tovarășul lui, pe care îl scoseiu bini
șor din manchetă și îl puseiă bine, să-l 
păstrez ca amintire, căci îl consideram ca 
„port-bonheur".

Te dore inima, când îți pierd! o rudă 
său prieten. Te dore inima când îți pierd! 
un dinte. Ce să facă însă omul atâta cas 
dintr’un buton de sidef? Și-a făcut ser
viciul și s’a dus. Vine altul în locul lui.

Așa e, der vedî, când ai purtat, în 
bine și în rău un buton, timp de doispre
zece ani, se schimbă cestiunea. Nu buto
nul, ca atare, ci locul și împrejurările, 
unde l’ai cumpărat și evenimentele trecu
tului, triste seu vesele, lacrămile și surî- 
surile cărora a fost martor, au făcut din 

el mai mult, decât un obiect detoiletă, au 
făcut din el un prieten.

Părechea de buton!, din care acuma 
nu mai am, de cât pe unul stingher, am 
cumperat’o la un loc de pelerinaj, și când 
erau noi, purtau imaginea bisericei[Strassen- 
gel din Stiria.

Și mi-s’au revocat în memorie suve- 
nirile orelor petrecute la mănăstirea cis- 
tercenilor, numită „Stift Rein", sub a 
căror jurisdicțiune cade locul de pelerinaj 
Strassengel. Biserica gothică, una din cele 
mai frumdse monumente artistice ale Aus
triei, zidită în secolul XIV, s’a șters ce e 
drept de pe butonii mei, imaginea ei îmi 
trăesce însă și adi în suflet impreună cu 
multe amintiri istorice și personale. îmi 
aduc aminte de crucifixul crescut ca prin 
minune în trunchiul unui arbore și care 
crucifix se păstreză astădî pe ușa taber- 
naculului bisericei, îmi aduc aminte de 
biblioteca bogată a mănăstirii „Rein", unde 
am vedut foliante manuscrise, antifonare 
și misale, scrise cu inițiale mari aurite, 
între cari un „missale" scris în genunchi, 
timp de mai multe decenii, de1 prelatul 
mănăstirei Wolfgang Schrottl (1480), care 

era cel mai rennmit caligraf al timpu
lui său.

La pdlele bisericei din Strassengel 
este situat frumosul loc de vilegiatură, 
frecuentat pănă și de dspeți din România, 
comuna „Judendorf".

Și în legătură cu numele acestei lo
calități „Judendorf" (satul Jidovilor) mi 
s’a sugerat ideia unei cestiunî mari so
ciale, care preocupă astădî tdte straturile 
societății, capetele încoronate, pe diplo
mat și guvernanți, înțeleg: cestiunea jido- 
văscă, care apasă pe consciența națiunilor 
ca un căuchemar.

Aici, în Stiria, a fost un timp, când 
cestiunea jidovilor s!a resolvit „pentru 
tdte timpurile" și totuși a revenit ărăși la 
ordinea dilei, după o epocă de 400 ani.

Der s’a umplut spațiul, ce mi-s’a acor
dat astăcji pentru foileton, voiu continua a 
espune deci altă-dată ceea-ce’ am visat cu 
ochii deschiși, în noptea .când, rădimat cu 
cotele pe ferestră coridorului unui v.agQp, 
.călătoriam la adunarea generală a socie
tății pentru crearea unui fond de teatru 
român.

Delaletea.
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In mijlocul aplauselor, după-ce d-na 
Romanescu a fost chemată de nenumărate 
ori, d. Persico sue scena și prindând pe 
pieptul artistei tricolorul italian, îi sărută 
mâna.

Studenții italieni sunt erăși acla
mați.

D-na Camilla Mihăilescu a cântat 
apoi cu multă duioșie aria: „Mândrulițo 
de la munte". Italienii ’i-aruncă flori.

D. Nottara recită apoi satira 3 din 
Eminescu, în care nefericitul poet glori
fică trecutul neamului românesc. Artistul 
este rechemat de nenumărate ori la 
rampă.

D-ra Titi Gheorghiu și d. Soreanu, 
demni representanți ai Teatrului Național, 
au jucat piesa: „La Turnu-Măgurele*, de 
Vasile Alexandri.

Interpretarea a fost desăvârșită, de 
altfel cum de obiceiu obicinuesc să-și in
terpreteze rolurile, ce li-se încredințeză, 
acești escelenți artiști.

S’au produs apoi cântece naționale 
românesc!, de corul societății Carmen și 
anume: Doină, doină cântec dulce și Cu
cuie cu pană sură.

A repurtat însă un adevărat succes 
violinistul Buică.

Acest tînăr absolvent al conservato
rului, care pănă adi n'a prea avut ocasia 
să se manifeste, e un desăvârșit artist, un 
talent estra-ordinar.

Nu odată l’am audit pe Buică, însă 
nici odată nu a fermecat ca în sera acesta. 
Asistența a fost entusiasmată, er studen
ții italieni l’au acoperit cu flori. A cântat 
după o piesă clasică, ciocârlia, doina, bă
tuta etc.

D. Litiu, talentatul artist de la Tea
trul Național, a declamat cu o neîntrecută 
eleganță, anecdotele: „Ungurul în tren, 
Ovreiul în China, Păstorul ungurului și 
Ovreul la teatru".

A fost forte mult aplaudat și reche
mat de mai multe-ori la rampă.

D. V. Leonescu a declamat apoi „Sen
tinela Română".

I-s’au făcut ovațiuni.
Apoi au fost: Dansuri naționale și 

producțiuni gimnastice esecutate de elevii 
institutului Virgil Popescu și elevii d-lui 
Moceanu sub conducerea înăestrulni Mo- 
ceanu. Și în fine marșul regal român, ese- 
cutat de societatea corală „Carmen11 sub 
conducerea d-lui prof. D. G. Kiriak.

Festivalul s’a terminat la orele fi și 
jum. când studenții italieni au fost con
duși în urale de imensul public care aș
tepta la eșire, pănă la localul Uniunei.

Sera s’a dat un splendid banchet la 
Cosma studenților italieni de studențimea 
universitară română.

Banchetul a început la firele 9 în 
mijlocul celei mai mari animații.

Seria toasturilor fu deschisă de d. 
Remus Iliescu, președinte al comitetului 
■organisator și președintele banchetului, 
care înohină în sănătatea studenților ita
lieni.

Banchetul se termină la orele 12 din 
nfipte.

SOIRILE D1LE1.
£30 Septemvrie, v.

Fundaținni noue. Cetim în „Unirea11: 
"Veneratul Capitul mitrop. din Biașiu a 
primit dilele acestea de la d-1 adv. Octav. 
Rusu din Sibiiu cor. 17200 în hârtii de 
valfire (libele de depuneri și acții de la 
„Albina11 și „Victoria") ca fundațiune lă
sată de Dumitru Munteanu, subjude reg. 
în pensiune, născut în Brad, de lângă Si
biiu, și mort la 19 Ianuarie a. c. la Sibiiu. 
Aprope jumătate din fundațiunea acesta, 
e destinată pentru biserica și școla din 
locul natal al fundatorului. — De asemenea 
a încassat prin d-1 advocat Dr. Gegorge 
Ilea, cor. 2577'23 ca fundațiune lăsată de 
Iacob Pal, fost funcționar în Clușiu, care 
a beneficiat odată și el de stipendii din 
Biașiu.

Societatea literară a studenților 
de la giînnasiul din Brașov s’a consti
tuit în diua de 11 Octomvrie sub preșe- 
-dința d-lui profesor Nicolae Sulică. S’a 
.ales vice-președinte: I. N. Soricu, secretar : 
Vict. Munteanu, vice-secretar: Adam lancu 
din ol. VIII, cassier: G. Șerban cl. VII, 
controlor Tr. Stoica, cl. VIII, comisiunea 
literară este compusă din: Horia P. Pe
trescu, Voicu Nițescu, Val. Literat cl. VIII, 

Alexe Sulică, Vasilie Vlaicu și Baiu Cră
ciun cl. VII. In comisiunea bibliografică 
au fost aleși: Gh. Crăciun și Mateiu 
Boieru.

Primatele Vaszary pentru maghia- 
risare- Primatele catolic Claudiu Vaszary 
din Strigon a trimis comitetului permanent 
al comitatului un rescript prin care-’i face 
cunoscut, că a dat ordin tuturor direc
torilor de șcfile catolice din diecesa sa, se 
dea cea mai mare atențiune studiului 
limbei maghiare în șcfile. Afară de acesta 
primatele mai pune în vedere, că după-ce 
în chipul acesta se va întinde cunoscerea 
limbei maghiare în cercuri tot mai largi, 
va lua imediat măsuri* cu privire la pre
dica maghiară în biserică.

Stările din comitatul Timiș. Din 
Timișora se anunță, că ședința congre
gației comitatense ținută Sâmbătă, a fost 
estraordinar de agitată. Animositățile au 
erupt cu forță elementară, când s’a pus 
în discusiune purtarea protonotarului co- 
mitatens Joanovics, care teroriseză pe 
membrii adunării și pe notarii comunali în 
sala de desbatere. Voind să vorbescă pro
topopul din Buziaș Ioan Pepa, fișpanul 
Molnar i-a luat cuvântul, ceea-ce a dat 
motiv oposiției de a manifesta contra fiș- 
panului. Furtuna fii' la culme, când s’a 
cetit raportul comisiunei administrative, în 
care se dice, că nu este causă de a-se 
procede cu rigfire contra scaunului orfanal, 
fiind-că iregularitățile se refer la anii di
nainte de 1878. Fiscalul comitatens Dr. 
Stura făcu îndată declarația sensațională, 
că în cei 14 anî din urmă s’au întâmplat 
iregularități estra-ordinar de multe la 
scaunul orfanal. Cu tfite acestea majori
tatea a primit propunerea comitetului per
manent. Mulți dintre membrii adunării au 
cerut, ca guvernul să trimită și în Timiș 
un Kaffka, ca în Maramureș.

Comitetul central al alianței is- 
raelite universale din Paris, în una din 
ultimele sale ședințe, a luat o decisiune 
forte importantă pentru România, anume 
de a veni în ajutorul meseriașilor evrei- 
românl lipsiți de mijloce, cari vor să ră
mână în țeră, pentru scoterea livretelor 
de măeștri și a carnetelor de lucrători. 
Ajutorul va consta în plata contribuțiu- 
nilor datorite statului, înlesnind astfel po- 
sițiunea meseriașilor evrei. Aceste ajutore 
se distribue de cătră representantul alian
ței din România.

Uniunea celio-slovacă. „B. Hirlap“ 
de la 12 Octomvrie n. se plânge, că uniu
nea ceho-slovacă (Cesko-slovanski -Jednota) 
cu residența în Praga și care funoționeză 
de mai mulți ani, duce mereu băeți Slo
vaci din Ungaria, ca să-i facă Cehi și să-i 
îmbibeze cu ideile panslaviste. Anul trecut 
școlar, societatea acesta a întreținut 23 
studenți slovaci din Ungaria la diferitele 
institute din Prage și a mai întreținut 
băeți slovaci și la meserii. Reîntorcându-se 
în Ungaria, ei devin panslaviști etc. Mai 
spune, că activitatea societății s’a întins 
așa de tare, încât cehisarea Slovacilor pro- 
greseză văzând cu ochii (!)

Mastodont. Părintele Aurel Moțu a 
aflat scheletul unui mastodont sub dealul 
viilor din Cuvin. O parte din schelet, se 
vede, că s’a prăbușit, eralta va mai fi sub 
deal. Din acest schelet a dăruit părintele 
Moțu Seminarului din Arad un dinte aprfipe 
complet și mai multe bucăți de ose uriașe. 
Tot acolo s’a aflat și o filă cu capac de 
piatră. Ola au spart’o omenii la săpare, 
der capacul a rămas complet.

Teatru german. In ultimul timp am 
avut ocasiune a vede representațe pe 
scena din Brașov de cătră trupa germană 
a lui Bauer două piese de valore, una mo
dernă de Ibsen („Die Frau vom Meere“) 
și a doua classică de Schakespeare („Ne
guțătorul de Veneția11.) In prima în care 
se desvoltă o problemă psihologică în 
maniera cunoscută a autorului, ara vățlut 
pe Lori Weiser în rolul Ellidei, neîntre
cută. In „Neguțătorul de Veneția" despre 
care avem de gând a scrie mai pe 

i larg altă-dată, rolul jidovului Shylock 

l’a interpretat Karl Mauth cu multă 
măiestrie și a atras aplause furtunose. 
La acesta din urmă representație a 
a fost public atât de numeros, încât abia 
încăpea în sală. Lumea avea curiositatea 
să vadă classica piesă a lui Shakespeare, 
care e cam boicotată de pe cele mai 
multe scene, și în care este zugrăvit cu 
atâta fidelitate tipul lacom, crudei și 
răsbunător al jidovului Shylock, care in
sistă asupra condițiunei stipulate în con
tract. de a tăia din corpul datornicului, 
care nu pute plăti la termin, un funt de 
carne.

— Beneficiul cassierului Heclw g. Mâne 
Marți se va da pentru prima firă aici 
„Der neg zum Herzenu comedie de A. L. 
Aronge în beneficiul zelosului cassier 
Gustav Hedwig, care se rdgă pentru bine
voitorul sprijin al publicului brașoven.

Circul Henry, care este cel mai 
mare circ ambulant în Austro-Ungaria și 
Orient, sosesce la Brașov mâne dimineța 
la orele 9 cu un tren special compus din 
25 vagone, venind din România, și dă în 
aceeași seră representația inaugurală. Cortul 
circului este adjustat cu tot comfortul, 
având locuri elegante de ședut și de stat, 
și e luminat cu electricitate. Circul are 
spațiu pentru 3000 persdne. Fiind cunos
cută reputația bună a acestui circ, suntem 
siguri, că în cele 8 dile ce le va petrece 
în Brașov, va obține resultatele cele mai 
frumose. Gassa este deschisă de la firele 
11 a. in.

Procesul Mocsari. Nu e vorbă de 
fostul deputat Mocsari, pe care noi, din 
causa principiilor lui sănătose în chestiunea 
naționalităților, l’am numit „corbul alb“, 
ci de tînerul profesor de la șcfila civilă 
de fete din Kdrmend, despre ale cărui is
prăvim am scris destul mai în vară. De- 
orece asemenea lucruri imorale, comise de 
un profesor, îți sugereză involuntar ideea, 
că făptuitorul pfite nu e cu mintea în- 
tregă, judecătorii l’au trimis în adevăr în 
fața unui consiliu medical, ca să judece, 
decă nu cumva e smintit. Consiliul, a de
clarat, că Mocsari este pe deplin sănătos 
la creeri. Astfel tribunalul va fixa în cu
rând terminul pentru judecarea sensațio- 
nalului proces.

Un calambur reușit. După ședința 
furtundsă din camera ungară, în care s’a 
ilustrat așa de mult vicepreședintele par
tidului koșuthist Barabas, voinicosul de
putat a primit a treia di ' din Viena o 
carte poștală ilustrată, pe care erau scrise 
în franțuzesce următfirele cuvinte:

A bas 
Barabas 
Bramarbas!

ceea-ce pe românesce însfimneză: „Jos 
Barabaș gură spartă 1“

Situația în Balcani.
Din Balcani sosesc dilnic sciri alar

mante. Decă ar fi să le dăm credământ, 
atunci ar trebui să înregistrăm veștile 
cele mai sensaționale despre revoluțiunea 
ce se pretinde, că a isbucnit în Macedo
nia și Albania. Din scirile sosite in tim
pul din urmă reiese, că comitetul revolu
ționar macedonean, cu tfite fiascurile ce 
le-a avut pănă acum, nu se astîmperă. El 
ațîță focul revoluțiunei. dă proclamații 
revoluționare și se îngrijesce, ca lumea 
se vorbescă despre isprăvile lui.

Din Sofia vine scirea, că guvernul 
bulgar vrând să evite ori-ce eventualități 
supărătore, a hotărît, mobilisarea regimen
telor de cavalerie de prima clasă și a <ii- 
visionului întâiu din Sofia, precum și a 
regimentului 13 din Kustendil. Scopul 
acestor mobilisări este întărirea și supra
vegherea graniței.

Turcia încă nu stă cu manile în sîn. 
Ea trimite dilnic trupe numerose în con
tra capului albanes Mustafa-Aga, care a 
stricat linia ferată între Mitrovița și Vult- 
șten. Scherasi-pașa a dărîmat cu tunurile 
câte-va întărituri de zidărie ale Albanesi- 
lor și a arestat mai mulți omeni influenți 
partisan! ai lui Mustafa.

Poliția turcescă a pornit o sălbatică 

gonă contra șefilor albanesi pe cari vor 
să-i aresteze și să-i trimită la Constantino- 
pol. Aici, după-ce sunt internați câtă-va 
vreme, li-se dă drumul, fiind-că Sultanul 
se dice că protejeză pe sub mână pe Al
banesi, cari sunt apărătorii lui cei mai 
credincioși. Garda Sultanului e formată 
de Albanesi, precum și tdte locurile de 
încredere sunt ocupate de dânșii.

O telegramă din Constantinopol so
sită la Belgrad anunță, că 500 de Mace
doneni locuitori în Constantinopol au fost 
arestați. Ei sunt acusațl, că voiau să în
mâneze marelui duce Nicolaevici un me
morand, pe când ducele petrecea în Con
stantinopol.

O altă scire telegrafică din Sofia 
spune, că diarul „Riformi11 anunță într’o 
ediție separată, că localitatea Djumaia este 
asediată de bandele bulgare, Turcilor li- 
s’au luat trei tunuri, satele turcesc! au 
fost pustiite și localitatea Cresne a fost 
ocupată. Scirea acesta nu s’a confirmat 
încă.

Tot din isvor bulgăresc se vestesce; 
că două bande bulgare au fost surprinse 
trecând granița pe la Dubnița. In Dubnița 
s’a proclamat starea de asediu.
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LA

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

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

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

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

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

Abonarea se pote faee mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Diverse.
Peste marea Baltică in balon. Un 

suedez, căpitanul Unge, a trecut marea 
Baltică într’un aerostat special studiat și 
construit în vederea unei călătorii mai 
lungi. Este un balon de 2500 metri cubici, 
de o formă cilindrică verticală. O cămașe 
făcută dintr’o stofă impermeabilă îl aco
pere aprope în întregime, ținând loc de 
plasă. Forma adoptată de căpitanul Unge 
are ca scop să ușureze scurgerea apei și 
a zăpedii și să evite prin urmare or! ce 
supra-greutate accidentală aerostatutului. 
întrebuințarea unei învălitdre cilindrice mai 
are avantagiul de a menține forma exte- 
rifiră a balonului, când după mai multe 
urcări și scoborîri succesive a pierdut o 
parte din gaz. In sfîrșit cămașa imper
meabilă, grație spațiului ce se păstrăză în
tre densa și învălitorea propriu disă a ba
lonului, menține o temperatură uniformă 
ce opresce perderile de gaz și contribue 
să păstreze aerostatului puterea sa ascen
sională în atmosferă.

In acest balon numitul Suedez, căpi
tanul Unge, a plecat din Stockolm la 29 
Iulie pe la 5 ore sera. Dus de vânt în di- 

! recțiunea sud-vest, s’a scoborît a doua di 
aprope de Novgorod (Rusia) la 750 kilo
metri de Ia punctul de plecare, după o că- 

, lătorie de 14 ore și jumătate aprope în 
întregime făcută de-asupra înărei. Ținta 
urmărită de aeronautul suedez nu pare a 
fi fost complet atinsă, căci căpitanul Unge 
și-a propus să stea mult mai mult timp 
în atmosferă și să bată recordul francos 
de 36 de ore stabilit de domnii de la Vaulx 
și Gastilon de Sain-Victor (călătoria de la 
Paris în Rusia 9—11 Octomvrie 1900).

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian JET. Pop.
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Oda „Tipografa A. fttareșIaHUu 
4in ffirasw, 

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

<?e lângă portul postai ar«tat, încă 25 bani pentru 
.’■ecomandnție.)

Scrâerî școlare.
Recompensele și pedepsele în școla 

poporală-, studiu pedagogic de d. Pariu, cu 
uu adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
bânl, sS pote procura del a Tipografia A. 
Mureșianu, precum și dela autor și n di 
librarii.

Cântul în șcăla poporală, de luliu 
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
dei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
.oosta 66 b.)

Manual cateclietic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Rație, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b,)

„jRowiânwi! m sat și la oste*. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Retegamd, cunoscutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera
ture) române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

'„David AlmășianvP, schițe bio
grafice de Ioan 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 traducere de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 2 cor. (-|- 10 b. porto).

„IL&ramil român și ungur din 
Ardea.P, studiu psihologie poporal de 1. 
Paul. Prrțul 1 cor. (-J- 6 b. porto).

„Jieflexiuni fugitive* la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Lâszlo întitulat „Az 
olâh nyelv es nemzet megalakulâsa', scrisă 
de -Arghirobarb. Prețul 40 bani, (-ț- 56 p.)

Mănăstirea Patna în Baoovna de 
Iraclie Porumb/seu. Prețul 20 b. (-|~ 3 b. 
porto.)

Carsul losurilor private
din 9 Oct. 1902.

Pe teritorii! înaintea fostei portă a Vămei.

W” Numai pentru 8 dale 8.

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

„învățătură creștinescă“ seu Catechis- 
mul 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 8IJ, e legată solid 
și costă cor. 1.60 (cu posta cor. 1.80),

„Carte de cântece pentru tinerimea 
școlară adunate și aranjate de ±oan Darii,*. 
A. apărut numai acum și conține: hore, mar
curi șcclastice și eroice, elegii, imnuri, 
șântece religiose și alte multe soiuri alese 
din cele roaifrumose și de cei mai vestiți po
eți ai noștri. Costă 60 b. (plus 10 b. p.)

Oral general pentru școla. română 
cu 6 clase și cu un singur învățător de 
Georgia Magyar. Prețui 80 b. (-]- 10 b. p.)

Îndreptar teoretic și practic pentru 
învățământul intuitiv în folosul elev lor pre- 
garandiall, a învățătorilor și a aitor omeni 
pe ș.dlă de V. Gr. liorgovan prof, de p*-da- 
dogie. Edițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani 
(+ 10 b. p.)

Scriptoloaia, seu nu dul de a nvăța 
cetitul scriind. îndreptării oeritru învăță
tori la traci area Abecedarului de Basiliu 

:• ctri prof, preparandia! pens. Prețul < or, 2. 
(+ 10 b. p.)

Curs practic de limba maghiară pentru 
rablele popor, rom. înt-oomit pe bas- nou 
lui plan ministerial de învăț, dr? loan 
cu concursul mai muTor bârb-țl de șcblt 
Partea I. pentru anul I-m și al II-lea de 
scolă. Prețul 32 bani (-ț- 10 b. p.)

Aritmetică pentru școlele popo-ale de 
F. E. Lui.rz. Tradus* de uu învățător după 
a 9 ediție germană. Anul I și II. de șcdiă. 
Numerii 110, - 10-20 și 20—1(0. Prețul 
40 b. plus 5 b. porto.

Scrieri istorice.
Memorii din 1848 — 40 de Vas. 

Moldorar, fost prefect al Legiuuei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

„Colonel David baron Urs de 
Margina la. Solferino șt Lissa**, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți 
uut’o d-nul colonel c. și r. Dvoirisr, Roger 
în reuniunile militare dela Brașov și 
Sibiiu. Broșura conțme și două portrete 
bine reușite ale baronului Urs, unul din 
anii de mai înainte, când încă era major, 
6r altul din timpul mai recent: mai con
ține și o hartă a Lis.sei, cum ș’ ilust.rațiu 
nea mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. (plus 6 b. porto.)

Viața și operile lui AndreiCi Mu 
reșianu, studiu istoric-lit-rar de Ioan Ra I 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiîl 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Veuitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul pr< pâ
rând al din Blașift.

„Pentru memoria lui Avram 
lancu*, rp-hd dat i'fttră miidst.p)iu de i>.- 
terne D. P-r< z-l prin d I Dr. Amos Irâncu 
n oausa fondului p-ntru monumentul lui 
laucu. Pr-țul > ste 1 coi-' na. Iu România 
2 lei plus 5 butii porto.

„Plutea VitesuP, tradițiunl. l-geude 
și schițe istorice, de loan P',p~ lltrcctinnl.. 
Ura mai completă scriere despre erou. 
Pinte-i In <-a se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tot- părțile, pe 
unde a ur.nb;at Pinten. Prețul 40 bani plus | 
6 baci ).oito.

Basilica.........................................
Credi ........................................
Clary 40 ti. in..............................
Navig po Duuăre.......................
Insbruck .............................
Krakau ...................................
Laibach.........................................
Buda..............................................
Pa'fty...............................................
Crucea roșie austriacă . .

„ „ iu» . . . .

Kudo.f........................................
Salm..............................................
Salzburg.........................................
St. Genois .............................
Stanislau...................................
Trieut.ine 4,/,'*(1 100 iu. c. .

,, . 50........................
Waldstein...................................

„ d» 10 fraud . . .
Banca h. ung. . . . .

Clllup. iidf

19 10 ‘20.10
4‘X— 4.32,-J
205.— ‘207.-

—.— —.—
88.- 91 —
77.— 78.59
77 — 79 —

196. ‘.02.—
188 — 19‘2 —

5-1 75 5.75
27 25 ‘28 2o
73 — 79.—

‘245.— •247.—
81 -

255 — ‘275.—
-- — — —

4.5 — 430.—
43.50 45 •’'■O
i 9.— 71.--
;-<4 _ 3<.i —
—.— —' —

Prețuri de tot ieftineai

Salonul de resturi
SieasSa Hegră nn

au sosit nu transport iIb mărfuri
b»o8E& de stofe de lână,

și anume;
EngleeescT, Zibeline, Kamgarn,
Postavuri pentru danie. Cheviot, 

îi Homespun în lățime de 120 —
140 omtr. (710). 6 2

Flanele, Catifele și Barlient. 
BATISTE pentru BLUSE 

Cu prețuri fârte ieftine.
Stofe pt.ru doliu, in asortiment mare. 
MăHîsârii negre, ptru rochii și bluse. 
Mătăsuri i colorate, pentru bluse, în
11 H o r t i m e si t hm n i* v.

Se invită cu totă onorea P. t. pu
blic a veni se vadă depositul de stofe 
(fără a fi silit se cumpere .

De o visiiare nomerdsă. ru- 
gendune, suntem Cu totă stima

RiSCHNER & SCHWAHZ.
fl’retfu»'■ «Se tet ieftine. S

K
loșig de vrâdarg.

în posiția ct-a mai frumdră a Se- 
euimei, distanță de o oră de la 
Brașov, er de la stațiunea eălei 
ferate distantă de ’/4 oră, esîe 
e?e o

moșie cLe 154 jttgere, 
co casă domnesc^ și edifica econa 
mice. Loc forte potrivit pentru zi
dire de fabrică de spirt și pentru 
instalare de lăptărie

Adresa la adn.iriist „Gazetei “ - 
3^tuyw’aF^5’^a.’,®>^,Gv'8E”_______ ____

Abonamente la
„Gazeta Transilvaniei*1 i 

se pot face ori și când, pe timp mai ' 
îndelungat seu lunare.

Elefanți
o ame, de BaBBeî: S®, etc.

iVJarțg sbi H fiSct. 89ES2, orele 8 sera fix.

Mare Bepresenîațime de deschidere,
Cu un program bogat și variat, co totul nou și re mai vedut aci.
Domnul și Domna Directora Henry cu ai lor cei mai buni cai pre- 

sentați în libertate. Debutul întregului personal artistic (Domni și Dame). 
— Bsmsaara de ba@8et, esecut do Corpul de ballet (30 Dame 30) — 
HmtermezMFE comăce, esecutat de (16 Clovni 16) și MrâașMK Eăe- 
fauret BBoBicâin. — £3 Augwsti gsrosia 3).

Prețul locurilor: Locul I parchet 1—2rînduil numerotat 3 cor- 
Locul I. a 3—4 rîud (nenumărotat) 2 cor Locul Ii, 5—9 nnd (nenu
merotat) 1 cor. 20 bani. — Galerie 60 bani. Studenții prin legitimație, 
Militari (dela sergent-major în jos] și Copii [până la etate de 10 ani] 
plătesc cu escepție de representative de sera, de Duminecă și serbătorl, 
la Locul I 1 <-.or., Ja Locul II 80 bani., Loc de stat 40 bani.

H^âirae MerciHrE beî I®

La orele 4V2 p. ni. Representațiune extra ordinară, pentru școlari copii și 
familie, cu prețuri reduse.

La orele 8 săra HepTesentațiune de gală, cu prețurile obicinuite,
Cu stimă

150 Persons 150 500 Cai 100

iBironriietair §8 director.

E3
!

Ai/
s e Y»

Ct;

creșiaipi
Brstșmif, Tes’^al i^Tr.

Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 
bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta oii-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

mPOTATE ARTISTICE
ÎM XC.’R. XllftlNT Șl CObOR.1.

CĂRȚÎ DE SCIINȚÂ,
UTKÎATUUÂ Șl DIDACTICE

FOI PERIODICI.
BILETe1ÎE~ VISITÂ 

nn-’EltlTK FORMATE.

PR0GHA1/IEELEGANTE.
BILETE DE LOGODNA ȘI IB RM1

rjUPÂ DORINȚĂ Șl IN OOJXHil.

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

Tipografia A. MURSȘIANU, Brașov.

K-
*

i

8i
Tip 'gr^lia A. xVbureșdanu Brașov.

HI

X.'

©

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tots speciile de serviciurf

Comptur^ Adrese^ 
Circulare, Scrisori.

in Lola mazimzea-

INDUSTRIALE, de. HOTELURI 
p RESTAURANTE. 

preturi-cureȘ și diverse 
BILETE DE INM011KEKTAKL 
se primesc în biuroul

v55

pt.ru

