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Contrastele erei dualiste.
Nu înzadar s’a c|is despre mo- 

narchia nostră, că este împărăția 
contrastelor și a neverosimilii,ăților. 
Las’ că deja forma ei dualistică con- 
stitue o mare diversitate, der deose
birea între sistemele de guvernare 
din ambele state dualiste face, ca 
contrastele se fie și mai bătătore la 
ochi, și ceea-ce se petrece sub egida 
acestor sisteme, pare a fi pentru 
privitorul nepreocupat și cu jude
cată rece adese-orl culmea nevoro- 
simi 1 ității.

Cel mai mare dintre contraste 
ni-1 ofere modul de tratare și de 
procedere în cestiunea naționalități
lor dincoce și dincolo de Laitha. 
Acesta e lucru vechiu, va c|ice unul 
și altul. Adevărat, lucrul nu mai e 
nou, der din di în <ji contrastele 
cresc și se măresc și astfel oferă 
fiilnic situațiunl mai înăsprite, cari 
prin constelația raporturilor încur
cate dintre cele două state devin 
tot mai îngrijitore și periculose.

Două scirl, ce le primirăm ac|i 
caracterisâză viu ceea ce afirmăm 
mai sus.

Din capitala Austriei se anunță 
că. niinistru-președinte a conchiemat 
pe fliua de astădl pe conducătorii 
cehi pentru-ca se se sfătuiescă cu 
ei asupra baselor, prin cari s’ar 
pute regula definitiv raporturile de 
limbă în Boemia și Moravia. Tot
odată a invitat pentru același scop 
la conferență și pe conducătorii par
tidelor germane.

Soirea cealaltă, ce o primim din 
Ungaria, și care indică atât de elo- 
cuent contrastul despre care vorbim, 
vine dela Timișora și ne spune, că 
representanța comitatului Timiș, care 
e locuit aprope numai de Români 
și de alte naționalități nemaghiare, 
a primit fără nici o motivare pro
punerea comitatului Pojun de a se 
cere modificarea legei naționali
tăților.

| Nu mai trebue să esplicăm în- 
1 semnătatea acestor scirl. Ungaria e 
tot așa de poliglotă ca și Austria. 
Cu tote acestea guvernul ungar nu 
vrea să țină de loc sămă de starea 
reală a lucrurilor, condiționată de. 
caracterul poliglot al statului, ci 
umblă, acum să delăture prin încunjur 
și acea lege, în a căreia disposițiunl, 
deși a rămas numai pe hârtie, totuși 
se reflecteză acest caracter poliglot.

Picem, că guvernul însu-șl e 
responsabil pentru acăsta mișcare 
contra legei naționalităților. Și cine 
ar cuteza să afirme, că nu este așa, 
când guvernul cu fișpanii săi predo
mină adl aprope absolut și vieța 
municipală și când ministrul de in
terne nu trebue decât să facă cu 
ochiul, pentru-ca fișpanii cu majori
tățile lor să-l asculte?

De ce lasă guvernul cu tote 
astea să se agite prin adunările mu
nicipale pentru desființarea legei de 
la 1868, care și așa nu se esecută? 
Și de ce același guvern tace și nu 
întreprinde nimic, când se pornesce 
de la Pojun a doua edițiune a re- 
presentațiilor contra legei naționali
tăților?

De sigur că nu temerea de a 
nu veni în conflict cu curentul ne
bun șovinist este, care face pe dd 
Szell să închidă ochii la tote, ba pe 
sub mână se sprijinescă acele nisuințe 
de distrugere. Căci n’avea decât să 
dea avis fișpanilor săi ca se se țină 
de propria sa enunciațiune din dietă, 
după care deeocamdată încă n’ar fi 
nicl-decum oportună o ciuntire seu 
totală cassare a legei naționalită
ților.

Coloman Szell însă n’a dat acest 
avis, și n’a întreprins nimic de-a 
pune stavilă mișcărei, fiind-că, deși 
pâte să îi pară mai mult său mai 
puțin oportună din punct de vedere 
tactic, ea consună totuși cu pro
gramul seu, care tinde la centrali- 
sare estremă și la contopire.

Despre un lucru trebue se se 
mire totă lumea: cum nisce omeni, 

cari îșl dau aerul de bărbați de stat, 
p <t să rătăcescă așa de tare, încât 
să crădă, că la începutul văcului al 
două-cjecilea, pe când se trateză de 
dfbptul tuturor popărelor măriși mici, 
ce ’ncunjură Ungaria de tdte părțile, 
ar pute să fie pentru durată suprimat 
dreptul poporelor din Ungaria.

Desvelirea monumentului lui Mafia.
In ajunul desvălirii monumentului, 

Clușiul a îmbrăcat haină de serbătore. 
Arcuri de triumf, stegari, ghirlande erau 
nota dilei. Fiind „iom Kipur“ al Evreilor, 
un număr fărte însemnat de prăvălii erau 
închise.

In ajunul serbării generale societatea 
literară ardelenă (Erdelyi irodalmi Tăr- 
sulat) a ținut un matineu literar, la care 
a asistat și Jokai cu soția sa, fdsta actriță 
Bella Gross, care a fost serbătorită ca o 
princesă.

Bartha Miklos a ținut la acest ma
tineu o conferență în accentele obicinuite, 
șoviniste, spunând, că: decă e în adevăr 
fapt, că regele Matia a fost Român de 
origine, acesta dovedesce, tot așa ca și 
originea slovacă a lui Kossuth, cea sârbă 
a lui Petofi, cea croată a lui Zrinyi și cea 
germană a lui Munkăcsy, că în acestă 
țeră orl-ce cultură nu se pdte desvolta 
decât prin mediul maghiarismului.

In diua serbării, ceremoniile s’au în
ceput cu un serviciu divin la biserica ca
tolică, unde a celebrat episcopul Majlath, 
cu mare asistență.

De la biserică ospeții, în frunte cu 
Alteța Sa archiducele losif August s’au 
dus la cortul ridicat anume spre acest 
scop în apropierea monumentului.

Aici ministrul president Szell a ținut 
o alocuție scurtă, salutând pe Alteța Sa, 
ca pe representantul Maiestății Sale.

La acestă alocuțiune a răspuns pe 
scurt Alteța Sa, ordonând în numele 
Maiestății Sale să se desvelescă monu
mentul.

După desvălire luă cuvântul fostul 
ministru de comerciu Al. Hegedus, în nu
mele comisiunei monumentului, recoman
dând monumentul scutului primăriei.

Lui Hegedus i-a răspuns primarul 
Szvacsina.

După acestea archiducele visită mo
numentul sub conducerea artistului loan 
Fadrusz, autorul monumentului.

După visitarea acesta, archiducele 
s’a retras și serbarea propriu disă s’a ter
minat.

La amiaji s’au ținut mai multe ban
chete, la cari s’au pronunțat toaste, er 
după amiadi 's’a sfințit drapelul „Elisa- 
beta“ al societății Carpatine de cătră cle
rul confesiunilor reformate, unitare, lute
rane, gr. orientale și israelite. In casa, 
unde s’a născut Matia, s’a deschis apoi 
museul etnografic ardelean.

Cestiunea evreilor din Româ
nia. Corespondentul din Bucuresci al dia- 
rului „Journal des Debats“ semnaleză în 
numărul de la 9 Octomvrie al acelui diar 
parisian o serie de articole, ce a început 
se apară în cjiarul „La Roumanieu în ces
tiunea Evreilor. Corespondentul spune, că 
în numitele articole, — cari deși nesem
nate, au de autor pe d-1 Take Ionescu, 
fost ministru — se ridică protest în po
triva amestecului american în Gestiunile 
interne ale României, în același timp însă 
se desfășoră un adevărat program, un fel 
de proiect ă la edictul de Nantes în fa
vorul Evreilor din România (?)

Emigrările.
Rapdrtele camerelor comerciale și in

dustriale ne dau date interesante privitor 
la proporțiile mari ale emigrărilor din 
Transilvania și Ungaria.

Cinci dintre aceste camere se ocupă 
amănunțit cu cestiunea emigrării: camerele 
din Brașov, Tergu-Mureșului, Seghedin, 
Pojun și Timișdra; se mai ocupă cu ces
tiunea acesta și camerele din Mișcolț, 
Agram și Zengg.

Pe teritoriul numitelor camere emi
grarea e în crescere permanentă. Pe teri
toriul camerei din Tergu-Mureșului s’au 
dat anul trecut 10.845 pașapdrte (cu 847 
mai mult ca în 1900). Numărul certifica
telor valabile pe 15 (file a fost cam a tot
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File rupte dintr’un carnet.
(Eliminarea Evreilor din Stiria. — Teatru român 

— Petcnlescu. — „Luarea Griviței" la Beiuș. — 
Influența teatrului. — „Delendum esse“.)

Sâmbătă, 6 Septemvrie 1902.
In Stiria sunt vr’o trei sate, cari se 

numesc „Judendorf" și un oraș care pcSrtă 
numele de „Judenburgu, dovadă că în 
acestă țeră trebue că a fost odinidră o nu- 
mărosă populație ebree.

Unde au dispărut Evreii din Stiria? 
Căci, decă iai o statistică de dinainte cu 
două decenii, nu găsesc! între un milion 
și două sute de mii de creștini (germani 
și slavi) de cât vr’o 700 de Jidovi, nici 
măcar atâția, câți sunt într’un tergușor, 
care se respectă, din Moldova!

Au dispărut, lăsând ca amintire și ca 
semn, că au stat și au exploatat pe aici, 
numai numirile de localități.

Cura s’a întâmplat asta,—mî-a poves- 
tit’o un călugăr din mănăstirea Rein, care 

mănăstire a contribuit și ea la 1495 cu 
726 fiorini la suma necesară, pentru a se 
pute scdte din țeră Evreii.

Vedi — spunea călugărul — satul 
ăsta din vecinătatea nostră, era deja din 
secolul XII o colonie jidovescă. Într’un 
document din 1146 apare sub numirea „Ad 
Judaeos". Jidovii începură a se stabili în 
Stiria încă de prin secolul XI și s’au în
mulțit în scurt timp peste măsură. Și se 
îmbogățiră prin cămătărie și fel de fel 
de exploatări, așa că [populația storsă și 
asuprită, ne mai putând suferi estorcările 
neomenose, s’a resculat și și-a făcut sin
gură dreptate. Cronicele- secolului XIV 
raporteză despre repețite tulburări contra 
jidovilor și vărsări de sânge. împăratul 
Frederic III (V), fiind vecinie lipsit de 
bani, îi luase pe jidovi sub protecția sa, 
dându-le epitetul de „Kaiserliche Kammer- 
knechte“ și încassa de la dânșii pentru 
acestă protecție sume considerabile. Cu 
timpul însă se repetau din ce în ce plân
gerile populațiunei, așa că Maximilian I 
la 1496 Martie 3, s’a vădut nevoit a pu
blica un decret, în care se dă aspră po

runcă, ca Evreii să iasă din Stiria pănă 
la bobotăză 1497, er țâra să plătescă în 
schimbul contribuției date de jidovi suma 
de 38.000 fiorini. Poporul a declarat, că 
plătesce bucuros suma cerută, numai să-i 
sc'otă pe Evrei din țeră. Și așa s’a întâm
plat; că de la data amintită, nici un jidov 
nu putea să se stabilescă în Stiria, rămâ- 
hându-le numai favorul, de a pută veni 
de câte două-ori pe an, pe câte 14 dile, 
la târgurile din Graz. Interdictul acesta a 
durat pănă prin anii 60, din secolul 18. 
când „spiritul liberalismului" le-a deschis 
erășT tdte barierele. Acuma vedi, că au 
început erăși să se înmulțescă, să-și zi- 
descă în Graz un templu grandios și, isto
ria exploatărilor din evul mediu se va re
peta...

Așa mi-a spus călugărul și vorbele 
lui ar pute da multor politician! și guver
nanți și sociologi materie pentru o me
ditație seriosă.

Etă un buton perdut, cât material 
mi-a oferit, pentru a face un parantes, pe 
care mulțl îl vor ceti cu folos.

Der să ne întdrcem cu gândul la 
present. Stațiile se părîndeză una după 
alta. Ici colo se urcă noui pasageri, pe 
cari conductorul „înțelept14 îi plaseză prin 
alte compartimente. Tovarășii mei de 
drum îșî continuă somnul. Eu nu pot 
durmi. Medul nopții a trecut de mult, 
vântul a început să sufle mai rece. Eu 
tot la ferestră. Mă gândesc la teatru. 
Când am audit eu întâiu vorbindu-se de 
teatru?

Și suvenirile mele recapitulăză o 
epocă de aprdpe trei decenii. Trăia bu
nica, trăia mătușa și eu ședeam în gazdă 
la ele și învățam buchile la șcdla româ
nescă din Șomcuta. Era lume românescă 
atunci în districtul Ohioarului. Funcțio
narii toți Români și căpitanul Ujfalusy, de 
și Ungur, sciea românesce, ca ori-ce Ro
mân și deschidea congregația districtului 
pronunțând discursul de deschidere și în 
limba românescă.

Intr’o sără bunica se culcase, mă 
culcasem și eu. Mătușa nu venise încă 
acasă. In Șomcuta s’a întâmplat în acea 
(ji un eveniment mare. A venit un actor 
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atâta. Cele mai multe pașapdrte s’au dat 
în comitatul Trei-scaune (5171), apoi în 
Ciuc (3712).

Pe teritoriul camerei din Brașov s’au 
dat mai mult de 16,000 pașaporte și cel 
puțin 10,000 certificate. Cei mai mulți emi
grant au fost din cercul Săcelelor. Emi
grările s’au făcut mai ales în America. 
Din comitatul Făgărașului au emigrat în 
America 1240, în România 1903. Din co
mitatul Sibiiului au emigrat în America 
3773, în România 853, în Italia 182.

Emigrarea din comitatele Trencin, 
Neutra și Turoț e în crescere permanentă. 
După raportul camerei din Seghedin, pro
porțiile emigrării din Baclca sunt înspăi- 
mântătdre. In primele două luni ale anu
lui curent s’au dat 1831 pașaporte.

Cei mai multi emigreză însă din co
mitatele Torontal și Caraș-Severin. Din 
Torontal au emigrat 114 familii, din Ca
raș-Severin 102 familii. Multe comune sunt 
amenințate cu depopularea. Mai e de re
marcat, că în raportul camerei din Seghe
din se spune, că și micii industriași încep 
a emigra în număr însemnat.

Studenții italieni în România.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.1') 

Bucuresci, 12 Oct n.
Cum v’am comunicat deja pe scurt, 

Joi săra s’a dat un banchet de cătră Untu
nes studenților universitari români, la care 
a luat parte peste o sută de personej 
printre cari o delegație a Ligei culturale 
în frunte cu d-1 Al. Florescu.

Printre toastele ridicate, e de re
marcat toastul d-lui Persico Giovanni, care 
între altele accentua:

„Când ne vom reîntorce în Italia, 
vom căuta se arătăm tuturora modul cum 
am fost primiți în scumpa Românie".

D-1 Giglio Toss mulțumind comite
tului organisator pentru serbările făcute 
în ondrea lor, dise : :

„Nu putem crede realității și mai des 
ne închipuim, că visăm. Pe brazdele noue, 
pe cari le-am tras acum, am semănat plante 
și flori, flori din Garpați și Alpi, florile 
tinerei alianțe italo-române".

Și apoi mai departe :
„Beu în ondrea camaradilor mei, 

vice-presidențl Scurtu și Bolcaș, salutând 
din totă inima tinerimea română din Tran
silvania, și închin pentru principiul de națio
nalitate in „Gorda Fratres", pentru triumful 
apoteosei sale naționale".

D-1 Arturo Massai, student italian 
din Florența, a ținut următorul toast:

„De pe vîrfurile Apeninilor, prin 
marea azurie a Italiei, am venit la voi și 
am găsit în frumosa vdstră țeră același 
ceriu senin, ca și al Italiei. Pentru voi și cu 
voi adi se aprinde flacăra Romei eterne și 
indescriptibila forță a latinității. Se trăiți!"

D-I Dr. Formiggini, representantul 

consulatului din Roma. într’un toast plin 
de însuflețire <jise între altele:

„Nu voiil găsi cuvinte potrivite cu 
adevărul și nici frații mei din Italia nu 
vor pute să mă crâdă, deorece tot cedați 
făcut voi, întrece limitele de ceea-ce să 
crede, că să pdte face. Nu, vă mărturisesc 
că atunci când am trecut Carpații și m’am 
aflat între voi, mi a părut că am reintrat 
în patria mea, seu mai bine dis, că d-vdstră 
ați venit aci din Roma nu acum două mii 
de ani, ci eri, deorece ați conservat vir
gină si pură în limba vostră simpatică și 
dulce intipărirea sângelui latin..."

Vineri de dimineța ospeții italieni 
au visitat Facultatea de medicină și școla 
italiană. La Facultatea de medicină au 
fost primiți de decanul Dr. Măldarescu și 
de d-1 Dr. Antonescu. Italienii au răr^as 
uimiți de frumseța edificiului și de insta-* ■ ., • lațiile complecte ale facultății nostre.

La șcdla italiană li-s’a servit vermut.
S’au ținut mai multe toaste din cari 

nu voiri aminti, decât pe cel ridicat de d-1 
Iulius Magni, care între altele arată înru
direa între poporul italian și cel român, 
accentuând, că acesta din urmă de secole 
stă aci, ca o sentinelă neclintită a lati
nității.

După amiadi au visitat șcdla de po
duri și șosele. Studenții acestei șcdle i-au 
așteptat pe ospeți în curte, îmbrăcați în 
uniformă și purtând pe piept tricolorul 
italian. D-1 Mironescu, directorul șcdlei, i-a 
condus pe visitatori cu multă amabilitate. 
D-1 prof. Many a făcut mai multe expe
rimente, cari au reușit pe deplin. D-sa 
spune, că ar fi dorit să facă o experiență 
a lui Marconi, în semn de a glorifica ne- 
mul italian, însă resgândindu-mă am vecjut 
— spune d-sa — că ori-ce experiență de 
electricitate a-și face, tot glorific sciința 
Italiei, căci Volta este părintele electri
cității.

D-1 Mironescu pronunță un călduros 
discurs, glorificând latinitatea.

D-1 Persico, student italian, raulțu- 
mesce și încheie: Eviva Romanial Să tri
mit două telegrame: Una M. S. Regelui 
Carol și alta Regelui Italiei.

După-ce Ia șcdla de poduri și șosele 
s’a servit șampanie, ospeții au fost con
duși la Șosea, unde se organisase o splen
didă bătaie de flori. Era un tablou măreț; 
totă lumea, favorisată și de un timp ad
mirabilă, venise aci să salute cu căldură 
pe tinerii și drăgălașii dspeți. Flori ser
pentine și confeti, tote erau aruncate de 
frumosele d-șore bucureștene, cari strigau 
din tdtă inima: Eviva llalial

♦ *

*) A-se ved6 „Anuarul V. al societății pen
tru fond de teatru român pe anul 1901— 902.

Sera s’a dat la Teatrul național o 
representație de gală de un aspect cu 

totul sărbătoresc. Sala era iluminată în 
culorile drapelelor italiene și române. In
trarea studenților italieni a fost salutată 
cu: Eviva Italia! Sala era ticsită. Rar am 
vădut sala teatrului așa de frumos împo
dobită. Cea mai alesă lume s’a grăbit să 
asiste la acestă representație și cu două 
dile înainte nu se mai găsiau bilete. La 
intrarea ospeților, orchestra a intonat im
nul italian.

S’a representat întâi un dialog oca- 
sional între România și Italia. Scena re- 
presenta o căsuță țărănescă la o margine 
de pădure. România începe dialogul în 
felul acesta:

„Bine ai venit în țeră. Cu pane și cu sare 
Eșitu-ți-am ’nainte ca ’n di de sărbătore .*•

Apoi d-na Lucreția Brezeanu a cân
tat într’un mod neîntrecut de frumos doina 
șvAPamo Ancora.

D-na Ar. Romanescu a declamat în 
italienesce: „Gintea latină".

La fine s’a jucat poema nemurito
rului V. Alexandri: „Fântâna Blanduziei".

Toți artiștii au fost acoperiți de flori. 
Intre acte orchestra a delectat publicul 
cu cele mai frumose arii naționale.

După actul al doilea s’a servit șam
panie studenților italieni în foierul tea
trului. La 12 și jumătate representația s’a 
terminat și la eșire Italienii au fost viu 
aclamați de public.

Sâmbătă la 6 ore dimineța, studenții 
italieni însoțiți de un număr de escursio- 
■niști, au plecat spre Constanța.

Pe la tote stațiile pe unde au trecut, 
au fost aclamați cu entusiasm. La Cerna
vodă le-a eșit înainte tdtă populația în 
frunte cu d-șorele din oraș. D-șdra Ignat 
a ținut o caldă cuvântare. Au visitat apoi 
cu toții podul de peste Dunăre, care le-a 
făcut o minunată impresie.

Au pornit apoi în urale entusiaste 
spre Constanța.

„Casa naționa!ă“ din Arad.
Duminecă s’a inaugurat „Casa națio

nală" aradană, ridicată prin jertfele aduse 
de societatea română.

La actul sfințirii, care s’a făcut Du
minecă d. a., au luat parte toți Românii 
din Arad. Sfințirea s’a făcut prin Cuvioșia 
Sa R. Ciorogariu asistat de preoții Vațan, 
Bodea și Nicorescu. După sfințire d-1 Cio
rogariu â ținut o predică arătând, că nu
mai prin credință și dragoste pot drnenii 
să realiseze lucruri folositore. Casa acesta 
s’a ridicat prin stăruințele fruntașilor din 
Arad, și aduce laude d-lui Dr. N. Oncu, 
președintele comitetului parochial, care a 
lucrat mult, pentru-ca se se realiseze înfiin
țarea acestei case.

După-ce corul seminarial a cântat un 
imn, d-1 Dr. N. Oncu a rostit o vorbire, 
în care a esprimat dorința, ca Casa Na
țională aradană să fie templul concordiei, 
altarul de jertfe și de cult al iubirii de 

neam și patrie. In numele comunei bise
ricesc! mulțumesce din inimă tuturora, 
cari însuflețiți de dorul și iubirea lor de 
limbă și de lege, au contribuit în fel și 
chip la ridicarea și împodobirea acestei 
case, apoi încheie cu cuvintele: „Casa na
țională o închin lui Dumnedeu, bisericei 
și neamului men“.

A mai vorbit d-1 Tr. Vațian, mulțu
mind tuturor celor ce au contribuit la 
înălțarea casei. In numele tinerimei a mul
țumit învățătorul I. Vancu. Cu intonarea 
unui cântec din partea corului, s’a termi
nat partea oficiosă a serbării.

A urmat apoi petrecerea cu joc, care 
a durat pănă sera. Sera a urmat petrece
rea meseriașilor

Monumentul regelui Matia 
Corvinul.

Despre acest monument, ridicat în 
piața Clușiului și inaugurat Dumineca tre
cută, „S. D. Tageblatt" face următorea 
descriere amănunțită:

Monumentul, întru cât se pote ju
deca după prima impresie, e maiestos și 
reușit. Piedestalul cuadrat pe care se ri
dică statua ecuestră a marelui rege turnată 
în bronz în mărime naturală aprope în
doită, representă un bastion flancat de 
nisce puternice parapete eșite puțin în 
afară și purtate de columne combinate 
tote din motive architectonice, împrumu
tate de la castelul din Huneddra al Hu- 
niadeștilor. Calul, care pare a fi fost chiar 
în momentul acela oprit, se jocă cu capul 
închinat puțintel spre drepta cu frânele, 
er piciorele dinapoi piezișe încă ’lasă a se 
recunosce ultima mișcare și a se presu
pune, cea - ce ar fi urmat. — Astfel 
greaua problemă a sculpturei, de a întrupa 
mișcările în materia neîsuflețită pare aici 
a fi resolvată. Pe spatele nobilului armă
sar se ridică eroicul rege cu peptul scos 
și îmbrăcat în puternice zale cu corpul 
întreg ferecat și cu sabia întinsă în latul 
ei pe spatele calului. Trăsăturile feții 
sunt i.de o puternică energie și măre
ție: nas achilin pronunțat, frunte lată și 
gura împrejmuită de aceai caracteristică 
mișcare ironică, aprcîpe batjocuritdre a 
buzelor, ce îmblăndesce în parte privirea-i 
severă și ce o surprindem la mai tăte sta- 
tuele regelui Matia. Pe pletele, ce se re
varsă în bogate unde, zace corona de 
laur. Bastionul pe care zace statua rege
lui, portă în față marca Ungariei *în  mij
loc cu insigniile regelui Matia, corbul, er 
de-asupra inscripția turnată în aur: „Re
gele Matia". In drepta și în stânga bas
tionului să înalță figurile a patru răsboi- 
nici, câte doi în fie-care parte, privind în 
sus spre regele cu ochii plini de însufle
țire. Cei doi ostași de cătră centru își 
ridică spre rege stindardele, dintre cari 
unul portă cei doi vulturi, altul leul boem 
cu coda bifurcată și altele între acestea cele

român și a dat la școlă o representație. 
Și când a venit acasă mătușa, ne-a tre
zit pe toți și ne-a spus despre actorul ro
mân, câte „comedii" a făcut, cum s’a îm
brăcat în haine de femeie, a cântat, i-a 
făcui pe toți să rîdă, cu un cuvânt „a 
făcut multe comedii", Și ne-a tot poves
tit mătușa, câte a audit și vădut în acea 
seră, pănă au început se cânte cocoșii, și 
abia atunci am ațipit. In somn mi-a apă
rut un domn, care se îmbrăca în haine 
de femeie și cânta și făcea comedii...

N’am aflat, mulți ani de dile, cine a 
fost acel actor, care a venit prin Chioar 
șă facă „comedii", ca să aibă omenii de ce 
rîde, întâmplarea a făcut, mai anțerț, să 
fac cunoscință în Moldova cu un bătrân 
artist cu numele G. Popescu. Era atât de 
simpatic și venise cu o mică trupă la 
Bârlad, și se lupta cu multe neajunsuri. 
Pe lângă lipsurile materiale, de caria su
ferit tdtă vieța, îl lovise la bătrânețe 
și damblaua. Cu ocasia unei representații 
în Turnu-Severin, fiind curent pe scenă, 
l’a ajuns curentul și i-a paralisat jumătate 
corpul. Și totuși își păstrase temperamen
tul vesel. Și am mâncat împreună într’o 

seră la „Plevna". Atunci mi-a spus, că el 
a fost acela, care a făcut atunci „comedii" 
la Șomcuta. Venia dela exposiția din 
Viena și a făcut un turneu prin diferitele 
centre românescl.

Și vorbia cu atâta drag despre pri
mirea cordială și despre sprijinul, ce l’a 
întâmpinat la frații de peste Carpați.

N’am avut însă ocasie să văd teatru 
românesc pănă la 1883, când Petculescu, 
primul director de teatru ambulant în 
Transilvania și Ungaria, a venit în turneul, 
său la Beiuș. A dat dece representații și 
am fost la tote. Studenții plătiau 30 cr., 
afară de piesa „învingerea Griviței de 
cătră armata română", la care „spesele fi
ind mari", prețurile s’au urcat și studen
ții au trebuit să plătescă și ei 40 cruceri.

Majoritatea trupei era compusă din 
artiști din România și noi sofbiam fie-care 
cuvânt al lor. Ne plăcea limba aceea cu
rată, și din acel moment, mai mulți am. 
luat hotărîrea să vorbim românesce așa, 

I cum am audit la teatru. Par-că îl văd și 
| acuma pe Dobriceanu, care, pe semne o 
i fi fost Moldovean, căci pronunța pe scenă 
I „vroiam" în loc de „voiam", și când pro

nunța acest cuvânt se uita jos în parter 
l.a d-1 losif Roman, pe atunci directorul 
dominiului episcopesc, singurul în tot au
ditoriul, care fusese în România și putea 
să aprecieze graiul de dincolo. Și d-1 
losif Roman, dădea din cap în semn de 
aprobare și plăcere.

Nu se pdte descrie efectul estra-or- 
dinar, ce pdte să-l aibă teatrul asupra pu
blicului er, meritele, ce și le-a câștigat 
Petculescu cu trupa sa, ducând graiul cu
rat românesc pănă pe la; periferiile Ro
mânismului, sunt neperitore. De aceea mă 
asociez și eu la desideratul esprimat de 
d-1 Dr. Valeriu Branisce, care dice, că va 
veni vremea, ca să putem ridica o piatră 
sepulchrală potrivită în cimitirul din Lu- 
goșiu, unde artistul-pantofar, „Hans Sa- 
chs“-ul Românilor, își dorine somnul de 
veci, având la. mormânt numai o cruce de 
lemn, cufundată în pământ pănă la brațe*).

Der nu-mi pot reaminti stagiunea 
teatrală din Beiușiu a lui Petculescu, fără 
să nu se amestece în amintirile mele și o 
picătură de pelin.

La „Luarea Griviței", Petculescu 
avea nevoie de un personal numeros și a 
apelat la directorul gimnasiului, fie ierta
tul P. Mihuțiu, să dea voie la un număr 
de studenți, ca să facă pe soldații români 
și turci. Directorul își avea motivele sale, 
și l’a refusat. Petculescu și-a recrutat sol
dații dintre calfele române din „Burgun- 
dia". Și cu tote acestea denunțurile s’au 
pornit contra gimnasiului, că studenții ar 
fi cooperat la „representația daco-romană" 
și s’a pornit cercetare și.... de atunci i-s’a 
adus caracterului românesc al gimnasiului 
sentința: „delendum esse", care, intețin- 
du-se pe urmă mereu denunțurile minci- 
nose, s’a și esecutat spre nespusa pagubă 
a culturei naționale.

Când rai-ain încheiat meditațiunea 
acesta, destul de tristă, etă că se des
chide ușa compartimentului și tovarășii 
mei de călătorie eșiră în coridor.

Sorele răsărise și noi sosirăm la 
Clușiu.

Delaleten. 

i.de
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turcesc!, sunt înclinate spre pământ. Figu
rile soldaților voiau să represinte tipuri 
din oștirea regelui și mai ales din „armia 
cea negră“. Stindardele sunt alusiuni la 
faptele răsboinice ale lui Matia. Astfel 
întregul monument are caracter curat răs- 
boinic, pentru ceea-ce s’au făcut și re
proșuri artistului.

In ceea ce privesce pe artist, acesta 
este cunoscutul loan Padrusz, fiul unui 
meseriaș din Pojun. Artistul acum în 
etate de 44 ani, s’a făcut cunoscut numai 
în timpul din urmă. La început calfă de 
fierar, er mai tardiu cioplitor în petră, cu 
ajutorul mai multor mecenat! a putut fre- 
cuenta academia de belearte din Viena. 
Cea mai mare operă a sa este monumen
tul Măriei Teresiei, inaugurat la 1897 în 
Pojun.SOIRILE BILEI.

— 1 (l-t) Octomvrie.

Comisiunea europenii a Dunării 
a trimes deja învitațiuni pentru inaugura
rea tăeturei brațului Sulina. Principele și 
Principesa Maria a României, împreună 
■cu suita lor vor presida acestă frumdsă 
serbare. Altețele Lor de asemenea și în- 
vitații comisiunei se vor îmbarca la Ga
lați pe frumosul vapor român ^Princi
pesa Mariau, pus la disposiția comisiunei 
de direcțiunea acestui serviciu. D-l colo
nel Coandă, directorul general al serviciu
lui militar, se va duce Vinerea viitore la 
Galați, unde se va înțelege cu d-l gene
ral Pencovicî, delegatul României în co- 
misiune, pentru a organisa recepția Alte
țelor regale, pe vapor în voiajul pănă la 
Sulina și înapoi. Inaugurarea va ave loc 
în dilele de 6 și 7 Octomvrie.

Mari delapidări de bani în Praga. 
Din Praga se anunță, că s’au descoperit 
— în urma rnorții unui funcționar de la 
banca „Sanct Wenceslav44 din acel oraș,— 
mari delapidări. Președintele Băncei Erozd, 
și comptabilul casei Kohvut, au fost ares
tați. Se bănuesce, că multe persone ar fi 
implicate în acestă afacere. Diarele spun, 
că sumele delapidate s’ar ridica la doue 
milione corone. Ancheta făcută a consta
tat însă, că s’a sustras o sumă de trei 
milione și că delapidările au început acum 
20 de ani.

Desertori împușcați de gendarmi. 
Luni sera recruții Gâl Istvăn, Mate Ist
van, Telkes Mihăly și Csiki Lorincz, Să- 
cui din comitatul Ciucului, cari trebuiau 
să se presente pe diua de 1 Octomvrie 
la regiment, voiau se deserteze în Româ
nia. Necunoscend drumul, s’au rătăcit în 
munți și după mult înconjur au sosit în 
fine la trecătdrea Ghimeșului. Aici a dat 
peste ei o patrulă de gendarmi. La so
mația gendarmilor, să stea pe loc, au 
luat-o la fugă. Gendarmii au împușcat 
după dânșii. Gal și Csiki loviți de glonte, 
căfiură raorți la pământ. Cei-lalți doi au 
fost grav răniți. S’a pornit cercetare.

Petiție de grațiare refnsată. Pa- 
rochul catolic Anton Hegyi din Osongrad 
a fost condamnat pentru insultă la trei 
luni închisore. El a făcut petiție la Maj. 
Sa, se fie grațiat, înse fără resultat. 
Atunci a înaintat a doua petiție, pe care 
a sprijinit-o și episcopul conte Gsăky din 
Vaț, înse și acâsta a rămas fără resultat. 
Părintele Hegyi a fost înseiințat, ca pe 
diua de 5 Noemvrie să se presente la în
chisore.

Secretar fugar. Bartos Gyula, se
cretarul societății „cassa bolnavilor" din 
Alba-Regală, după-ce a defraudat mai 
multe sute de corone, a luat tălpășița. 
Poliția îl urmăresee.

Fuga unei prințese. După o tele
gramă primită de „Universul", logodnica 
prințului Nicolae al Greciei, marea du
cesă Elena, a fugit cu un tînăr. La cur
tea grecâscă și cea rusă scirea a făcut 
enormă sensațiune, căci nimic pănă atunci 
,nu da de bănuit despre purtarea marei 
.ducese, care e forte frumdsă.

Călugărul jesuit, conte Eugeni» 
Eszterhazy, părăsind călugăria și întorcân- 
du-se la vieța lumescă, a dat în judecată 
ordinul jesuiților, care refusă de a-i îna
poia suma de patru sute de mii de fi. 
pe cari i-a încredințat-o, când a fost con
sacrat călugăr.

Turburări Ia granița serbescă. O 
telegramă din Belgrad spune, că o bandă 
de arnăuți, pătrundând pe teritorul sâr
besc, a fost respinsă. Banda a lăsat pe 
teren trei morți.

Arendaș dispărut. Arendașul Vale
rian Soper din Timișora, după-ce a încasat 
avansuri considerabile pe cereale, a dis
părut.

Arderea unui oraș chinez. Se te- _ î I
legrafeză din Petersburg, după o tele
gramă sosită din Vladivostoc, că orașul 
chines Amoy, port la Oceanul Pacific, în 
fața insulei Formosa, a ars. Cartierul eu
ropean și cel chines au fost distruse, 250 
de mii de omeni au remas fără adăpost. 
Sunt vr’o sută de victime.

Nuntă în flăcări. Într’un sat de 
lângă Moscova se serba o nuntă țărănescă 
într’o șură mare, în care se afla și mult 
fân. Erau de față vr’o 400 de persone. 
De-odată șura a luat foc de-o țigaretă 
aprinsă. Focul s’a comunicat cu o iuțelă 
groznică; s’a născut printre nuntași o 
spaimă de nedescris. Toți s’au îmbulzit 
spre ușe. Peste 100 de nuntași au ars de 
vii, alții au fost striviți. Miresa și mama 
ei s’au făcut scrum. Ginerele a scăpat ca 
prin minune.

Un tată vitreg bestial. Nicolae 
Căprar din Orczydorf (Bănat) și-a aruncat 
Sâmbăta trecută copilul seu vitreg în 
fântână. Copilul era în etate de 3 ani. 
Căprar s’a însurat nu de mult, luând o 
văduvă, care avea acest copilaș. Din pri
cina copilului s’au întâmplat adese-orî 
certe între bărbat și femeie. Nicolae Că
prar, într’un moment de furie, a aruncat 
copilul în fântână. El a fost arestat.

Cloțani incendiari. Poliția din Eper- 
jes a făcut <Jilele acestea o descoperire 
interesantă, anume, că în magazinul unui 
comerciant a isbucnit un incendiu și că 
focul a fost pus de nisce cloțani. Cum 
s’a făcut descoperirea? Etă cum: Focul 
a isbucnit într’o Duminecă sera pe la 
orele 7, va sS di’că într’un timp, când ma
gazinul era închis și nimeni nu umbla 
acolo. Mirându-se de acâsta, au cercetat și 
au găsit mai multe pachete de chibrituri, 
rose de cloțani. Poliția nu și-a putut alt
fel esplica lucrul, decât că chibriturile 
frecându-se în timpul, ce le rodeau clo- 
țanii, s’au aprins și au produs ast-fe 
focul.

Teatru german. Mâne Mercur! se 
va representa pentru prima oră aici ope
reta nDie drei Wunschd1 de E. W. 
Ziehrer.

Convocare.
Subsemnatul, însărcinat din partea 

Comitetului central al „Asociațiunei“, eu 
reorganisarea despărțământului Zernesci, 
convocă prin acesta adunarea generală a 
despărțământului Zernesci pe Duminecă 
în 13 (26) Octomvrie a. c. în comuna Zer
nesci,, edificiul șcdlei gr. or. române.

La acesta adunare sunt poftiți a 
participa toți membrii despărțământului, 
cum și toți Românii doritori de progresul 
culturii poporului românesc.

Zernesci, 1 (14) Octomvrie 1902.
Dr.Iancu Mețianu, 

delegat.

Literatura.
A apărut

„Ciirs sistematic de gramatica 
limbei române*,  întocmit pentru școlele 
secundare, după cele mai nouă recerințe 
ale instrucțiunei, de Nicolae Sulică, prof, 
la gimnasiu. Edițiunea IV. volumul I. (Eti
mologia) Brașov. Editura librăriei Zeidner. 
Prețul: 1 cor. 80 b. Pentru România 2 lei.

NECROLOG Intristații: Maria Danie- 
lopol, soție: Zoe Maria și Carolina fiice; 
Dumitru și Maria Danielopol, S-lt Gabriel 
și Alice Danielopol, Nicolae și Marius Da
nielopol, fii și nurori; familiile George și 
Zoe Danielopol, frate și cumnată; Alexan
drina soră, Ecaterina Gepescu, mătușe; 
Sofia și Vasile Protopopescu, George și 
Elisa Danielopol, Dumitru, Nicu, Alexan
dru, Daniel, Nicolae și Zoe Danielopol, 
nepoți; Paulina Cuillerier, cumnată; fa
miliile Olimpia și Dumitru Alexandrescu, 
Vasile Alexandrescu, Eliade Rădulescu, 
Ceppscu, Gabriela Danielopol, Ecaterina 
Danielopol și Moșoiu au durerea a vă 
anunța mortea prea iubitului lor

Doctor Demetriu Danielopol
Medic primar al județului Prahova, Oficer al Or

dinului-Steua României, Cavaler al Ordinului 
Coroana României și posesor al mai mul

tor ordine străine.

Decedat în vîrstă de 61 ani, în diua 
de 27 Septemprie ora 4 a. m.

Și vă rdgă să luațl parte la slușba 
religioși, ce se va face Duminecă 29 Sep
temvrie ora 3 p. m. în Biserica sf. Vineri.

înmormântarea va ave loc apoi în 
cimitirul Viișdra.

■ Sinaia, 13 Octomvrie. Primirea stu
denților italieni aici a fost din cele mai 
afabile și entusiaste. Au eșit la gară șco
lile de băieți și fetițe, primăriul, un comi
tet de d-șdre și un public forte numeros. 
După primire banchet splendid la hotelul 
Caraiman. Apoi escursiune la Castelul 
Peleș.

Aici însuflețire enormă la vederea 
Maj. Sale Reginei, care a apărut pe bal
con și primea cu multă afecție aclamările 
publicului. Au vorbit representantul italian 
Persico și Remus Iliescu, aducând omagii 
augustei regine. I-s’au aruncat o mulțime 
de flori pe balcon, precum și o cunună 
cu treicolor italian și românesc. Maj. Sa 
era atât de emoționată, încât a lăcrimat. 
A învitat pe d-nii Persico și R. Iliescu

Acest curs de gramatică a fost scris 
de la început de repausatul profesor N. 
Nlțiâ’și ediția acesta a revidat-o și am
plificat-o d-l Sulică. Pilția dăduse prea 
mare'importanță dialectului, pe când d-l 
Sulică a delăturat ori ce urme dialectele, 
a introdus o terminologie gramaticală mai 
corăspundătore, precum și defînițiunl mai 
clare și mai potrivite, er părțile defectuose 
e-a complectat cu materialul necesar. In 

urma acestei revisuirl radicale, din cele 
32 capitole, cari compun volumul I. (eti
mologia), aprdpe de jumătate (15 capitole) 
e cu totul nouă, er restul de 17 capitole 
este astfel modificat, încât să nu mai ofere 
nici o greutate pentru înțelegerea celor 
cuprinse în ele.

Suntem veseli, că putem anunța, de 
la apariția manualului de psichologie al 
d-lui Dr. Blaga la interval așa de scurt, 
aparițib unui nou manual de gramatică 
română, eșită din pena unui activ profe
sor de la gimnasiul nostru din Brașov.
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abonam^
LA

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

s’a deschis nou abonament, la care Invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

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

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

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRÂȚIUNEA.

• *ii «L'*.'i*iJ*Ji*i<  *ii*ii »ii *n*ti  *ii*ii *u  *ii*ii • ii*ii *ti«n*n*ii  «ii* nțji*ii*ii*ii*n  *ii* ii*•

Pioasei, Septemvrie 1902.

pe balcon și i-a primit cu multă afabi
litate.

Momentul acesta a fost eternisat prin 
fotograful curții regale. Apoi a fost foto
grafiat grupul întreg de public, care era 
de față.

Intre urale generale lumea părăsi 
Peleșul și conduse pe studenți la mănăs
tirea Sinaia. Aici fură conduși studenții 
italieni în interiorul mănăstirei, apoi li-se 
arătă museul mănăstirei și biserica cea 
nouă. Urmă în fine visitarea orașului și o 
gustare de vin la d-l comerciant Matheescu. 
La orele 6 sera studențimea se reîntorse 
la Bucuresci între aclamările generale ale 
publicului.

Clușiu. 13 Octomvrie. La ple
carea arcbiducelui iosif August din 
Clușifl, s’a făcut erășl demonstrație 
în contra imnului casei domnitore 
(„Gott erhalte44). Musica intonâ im
nul, când archiducele trecu pe dina
intea companiei de onore. Tinerimea 
universitară maghiară adunată pe 
piața Nadas și în strada Francisc 
Iosif a început se cânte „Himnusz“-ul 
așa de tare, încât s’a aucjit pănă la 
gară. Pe archiducele, care nu se aș
tepta la acdsta, l'a atins estraordinar 
de neplăcut demonstrația. Când archidu
cele se urcă în vagon, musica în- 
tonâ din nou „Gott erhalte14, la ceea- 
ce tinerimea maghiară a respuns 
drăși cu cântarea „Himnusz“-ului. 
După plecarea trenului, ei intonară 
„Kossuth nota44. Musica militară s’a 
reîntors în oraș, încunjurată de cor
don polițienesc. Miniștri, temendu-se 
de demonstrație, numai după înce. 
tarea acesteia s’au reîntors dela gară.

Sofia, 13 Octomvrie. Guvernul 
a declarat starea de asediu pe tâta 
întinderea graniței dinspre Macedo
nia, concentrând în același timp trupe 
numerose.

— Sâmbătă s’a ținut aici un mare 
meeting în contra închiderei șcdlelor 
bulgăresc! din Dobrogea.

Diverse.
Dinții și mistuirea. Lehmann pre

ședintele institutului de higienă de la uni
versitatea din Wiirzburg, a făcut cerce
tări asupra acestui lucru. Se scie, că ome
nii, cari nu mestecă bine ci înghit în grabă, 
sufer adese ori de băle de ale mistuirei. 
S’a veșlut de asemenea, că punând cuiva 
dinți îl tămăduim de asemenea boli. Leh
mann a pus albuș de ouă vîrtdse, carne, 
brânză, mazăre, pane negră, plăcintă, mere, 
morcovi, cartofi, macarone, în bucățele 
mai mari seu mai mici într’un tub de sti
clă și le-a cercat cu suc gastric din sto
mac. S’a dovedit, că mistuirea se face cu 
atât mai ușor, cu cât bucățelele sunt mai 
mărunte. Pentru plantele zăhărdse e de 
mare folos și fiertul, care preface amido
nul celulelor în scrobelă fiartă și deci îl 
face să potă fi mistuit. Prefacerea în za
hăr a legumelor fierte se face de 5 ori 
mai repede, decât a celor crude. Prin mă- 
runțire ca la piuarea de cartofi seu de 
mere se sporesce prefacerea în zahăr de 
30 până la 100 de ori! De aici se vede 
de ce folos e să avem dinți buni și să 
mestecăm bine bucățelele, apoi că la bol
navi și la omeni slăbiți e bine să le dăm 
bucatele forte tare mărunțite.

Sosiți ui Brașov.
Pe diua de 13 Octomvrie 1902.
Pomul verde Fișier, Schmid, Pesta; Sil- 

beruagel, Bregenz.
Europa: Sikora, Viena; Kovâcs, K. Vâ- 

sârhely ; Giller, Arad ; Blau, Sighișdra; Ebergenyi, 
Covasna; Guber, Stiegler, Pesta; Rosnoveanu 
Bucuresci.

Bucuresci: Pârvulescu, Konig, Kielhau- 
ser, Viena; Veer, Rîșnov; Moldovan, Peclca ; Ke-, 
lemen, judecător la tribunal, KollC, judecător de 
instrucție. T. Mureșului ; Kozma, Laibach ; Eder, 
Miinchen, Sabarianu, Bucuresci.

Proprietar: Dr. Aurel Alureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena,
Din 14 Octomvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/0......................120.25
Renta de corone ung. 4% . . . 97 85
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 • 90.20
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/20/o- 97.70
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.—
Bonuri rurale ungare 4% .... 204.25
Bonuri rurale croate-slavone . . . 160.85
Impr. ung. cu premii......................100.85
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.65
Renta de argint austr........................120.55
Renta de hârtie austr..........................100.05
Renta de aur austr.............................. 92.17
LosurI din 1860................................. 150.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.93
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 726.—

NapoleondorI . ... ................................. 19.02
Mărci imperiale germane . . . 116.97*/ 2
London vista.................................. 239.42
Paris vista.............................................95.15
Rente austr. 4°/0 de corone . . n'95.—
Note italiene..................................—.—

Cursul pieței Brașov.
Din 13 Octomvrie n. 1902.

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

AVÎS PBIAIOIL
Sebscrisul are onore a face cunoscut Onor, public, că CU 

începerea (lela 1 Octomvrie st. v. a. c voiu deschide un
* 1n

Specialitate: „arficoSe de Srierct84, en gros și detail, 
firma

GEORGE G. RENȚIA 
„LA MAGAZI1W& de COSWF 

în Strada Orfa^sBor nr» 3, (în fundul curții).
Asortiment nou și bogat. Calitatea mărfurilor ireproșabilă, 

prețurile mai convenabile ca ori și unde, mă face se sper, că

sub

CU
nimeni nu va per de ocasiunea de a visita magazinul meu 
spre a se convinge.

Rugândul totodată pe on. public a-ml da binevoitorul său 
concurs.

2-6

Cu totă stima
George G. Bienția, 

Strada Orfanilor nr. 3.

FUBLICAȚIUNE.
Pentru tdte realitățile aparținătore moștenitorilor defunctului Dr. 

Otrobân Nândor s’a fixat cțiua de vendare

pe 20 Octomvrie st. n. a. c. dimineța la 9 ore 
în cancelaria d-lui rotar public regesc Schnell Kâroly (strada Vămii nr. 15) 
și unde nu se va lăsa nimic din prețul strigărei. Oferte se vor primi
și în scris.

1) Casa de lemn, în Brassd (Scheiu) Podu Crețului nr. 107 Cortine, 
nou (676 vechiu) indusă în cartea funduară nr. 2660, n-rii
top. 3348. 3349........................................................................................... 700

2) Villa din Predeal, cu tot mobilarul din ea și cu aranja
mentul, indusă în cartea funduară din Brassd, nr. 10,961 A f 
25.404/12 nr. top........................................................................................... 10,000

3) In Bâcsfalu, casa cu nr. 446. cu 9 apartamente de locuit 
cu o grădină de pdme, odăile folositore pentru locuință de vară, 
dimpreună cu mobiliarul, indusă în cartea funduară nr 598 A f 
1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 n-rii top. . 12,000

4) In Bâcsfalu casa nr. 445, cu patru locuințe și grădină,
indusă în curtea funduară nr. 589 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 
1361/2, 1363/2, 1364/2 n-rii top.......................................................... 5 000

5) In Elâpatak stațiune balneră așa numită „Villa Zona“
cu întreg aranjamentul, cu mobilele din ea, cu dreptul la băi, 
la apa minerală, indusă în cartea funduară nr. 318 A f 1535, 
1546/1, 1546/2, 1546/3, 1547, 3744 nr. top...........................................8,000

6) Oasele din Brasso, Strada Porții nr, 16 și cel vechiu 
488, indusă în cartea funduară nr. 2560 nr. top 5434. și casa 
din strada Spitalului nr. 11 nou și cel vechiă 475, nr. top. 5420, 
două case legate una de alta (fost Hotel Baross.)..................... 80,000

7) Imobilul din Apâcza loc de zidire, indus în cartea fun
duară nr. 1011, n-rii top 1601/2. 1602/2, 1603/3 ........................... 100

8) Livadea diu Tușnad nr. 976 indusă în cartea funduară
nr. A f 12,508/12...........................................................................................1,000

9) Realitatea aflătore în Bolon nr. 634 indusă în cărțile
funduare sub nr. A f 2759/3 .......................................................... 2' 0

10) O șură afiătdre în Agostonfalva.......................................... 800
11) O baie de fer în FehO-Râkos,........................................... 600
12) Realitățile aflătbre în Bardocz sub nr. 674 și 736 in

dusă în cartea funduară sub nr. A f 263, 266 și 267/1, 267/2 1,400
Din prețul strigărei ofertanții au a depune un vadiu de 10% 

bani gata seu în hârtii de valore.
Iuformațiuni se pot lua în cancelaria d-lui advocat Dr. Zakariâs 

Jânos (Brasso, Strada Spitalului militar nr. 3) unde se va lua în con
siderare condițiunile date de d-1 notar public regesc Schuell Kâroly..

Brasso, în 2 Septemvre 1902.

Szabo Alexandru,
660,9—9 esecutorui oficial al rămasului D-rului Otroban Nândor.

Acț,ii de-ale Băncei austr. de credit. 684.25

Nr. 215—1902

Pe terâtorul înaintea fostei portă a Vămei.

w Numai pentru B 8»

Elefanți
wwv? 30 Somnie, Corps de BalSet 30, etc. vwwv

1150 Persone 150

Asftădî Mercur! în 95 Oct» £902

Prima la 4f|« ore după ametji.
Representații pentru elevi și copii.

Program istructiv alcătuit anume 

pentru tinerime.

Representația de după amâc]I 
constă din 66 msmere și se ese- 
cută la lumină electrică întocmai 
ca sera.

La repre sentațiile de după 
amtitji elevii și copii plătesc în tote 
locurile prețuB jumetate adulții 
prețuri întregi

Fiecare adult are însă dreptul 
a Introduce gratis un copil.

La representațiile de după 
amecji cei mai buni cai de școlă și 
dresați îo Sâheirtate.

Debutul tuturor artiștilor 
și artistelor.

Debutul corpului de ballet.
Elefantul uriaș Blondin.■

Intermezun comice a tuturor 
clownilor și Auguștilor celor 
proști.

Program sensațional.
Prețul locurilor: Locul I parchet 1—2rîndurl numerotat 3 cor. 

Locul I. a 3—4 rîud (nenuraărotat) 2 cor. Locul II, 5 — 9 riud (nenu- 
mărotat) 1 cor. 20 bani. — Galerie 60 bani. Studenții prin legitimație, 
Militari (dela sergent-major în jos] și Copii [pănă la etate de 10 am] 
plătesc cu escepție de representațiile de sera, de Duminecă și serbători, 
la Locul I 1 cor., la Locul II 80 bani., Loc de stat 40 bani.

Prețurile vîhcțârei antenore a biletelor la «Sassa circului.
Cu stimă.

HENRY,
proprietar și director.

/CC 
X

X~ xx x: x:

v. a n

XP\
X

w A V I S! "W
Subscrisul aduce la cunoscința On. public, că a înființat 

m de

Văpsitorii
în Brașovul-vechili, Strada lungă Nr. 134.

Orî și ce Garderobă (vestminte) de bărbați și dame 
din mătase, catifea, lânuri, uniforme militare, stofe de 
mobilă, panglici, dantele, perdele, umbrele etc. se curăță 
în 12 6re așa de perfect, că devin ca nouă.

Specialități; din stofe de Kam^arn curată cu 
desevîrșire glanțul, ce se ivesce.

Văpsitorie de blănuri, pene de Struț și mănuși glace de pele.

La cas de necesitate, mă rog a face încercare cu stabili
mentul meu.

• Comande d’afară se esecută prompt și ieftin

Josef Schmitz
(665,9—10.)

X 
vx

văpsitorie și spălătorie chemică 
BBrașovuS-vecliiii, str. 5tm"A nr. 134

X —-

Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și re- 
înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.

Domnii abonenți să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca 
■espedarea să li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murit și să arete și posta ultimă.

Administrat. „Gaz. Trans*.
Tipografia A. Mureșianu Brașov.


