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aBONAaQ^
LA

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

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

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

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

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Veleități medievale.
Serbarea desvSlirei statuei eques- 

tre a regelui Matia Corvinul a ofe
rit bărbaților conducători maghiari 
de tote partidele o binevenită oca- 
siune pentru a-și da pe față veleită
țile medievale, ce se potrivesc așa 
de bine cu poftele estravagante ale 
șovinismului, de care sunt afii cu 
toții predomniți.

Vorbitorii dela serbarea inaugu
rală din Clușiu au tras paralele în
tre epoca Corvinilor din secolul al 
lo-lea, care s’a ilustrat prin eroismul 
legendar al lui Iancu Huneadi și prin 
gloriosa domnire a fiiului seu Matia, 
și între timpul de față. Ei au vrut 
se stabilescă o legătură strînsă între 
ideile conducetore de atunci și în
tre cele de astăfil, luându-le tot
odată pe acele ca directivă pentru 
problemele viitore ale regalității un
gare.

„Vrem ca în secolul acesta se 
devenim o Ungariă cum am fost, 
amesurat timpului de atunci, în se
colul al cinci-spredecelea“ — esclamă 
unul din fiiarele, cari de mult cântă 
pe acestă cordă orgoliosă. „Tocmai 
așa voim se ne opunem — continuă 
acest fiiar — influinței Nemților cum 
regele Matia a sciut să respingă 
pretensiunile necuviincidse ale împă
raților germani. Așa nu vom suferi 
agitațiunea panslavă, cum el n’a su
ferit pe Cehi în Ungaria. Așa de 
mare se fie cultura n6stră națională, 
cum n’a fost întrecută în cultură 
epoca lui Matia de nici o altă na
țiune europenă. De puterea și de 
vafia lui Matia s’a temut mândra 
cetate a Vienei, teme-se ddr din nou 
de Ungaria și de regele maghiar11.

Constată mai departe foia ma
ghiară, că din vorbirile ținute la 
Clușiu, răsuflă acâstă ideă, și ’și es- 
primă speranța, că o vor realisa 
regii habsburgici, cari ca moșteni
tori ai coronei și țărilor sf. Stefan, 
„trebue se ințelega și să urmeze 
politica antecesorilor lor.“

Tote acestea sunt vorbe fru- 
mose fier umflate, și mai ales nu se 
potrivesc de loc nici cu esigențele 

presentului, nici cu pietatea și res
pectul datorit trecutului de a falsi
fica istoria, identificând așa fiisa 
ideă de stat șovinistă de astăzi cu 
idea de stat din epoca medievală a 
Corvinilor.

Pe timpul regelui Matia nu 
esistau persecuțiunl pentru limbă și 
naționalitate ca astăfil, ci, pe lângă 
așefiămintele medievale, domnea la 
curtea regelui un spirit de echitate 
și de dreptate, care i-a și câștigat 
atributul de Matia cel drept. Și 
acest spirit de sigur, că nu era spi
ritul de intoleranță, ce încunjură acjl 
palatul dela Buda.

Se susține, că Regele Matia 
vorbea la curtea sa cu predilecțiune 
limba maghiară. Se scie însă din 
istoria, că Matia cunoscea mai multe 
limbi și înainte de tote sciea bine 
latinesce, care limbă era pe atunci 
cea diplomatică. Ce vrea se fiică 
der afirmarea, că vorbea bucuros 
unguresce, în ceea-ce privesce ideia 
conducetdre de guvernare? I-a trăs
nit ore prin gând Corvin ului un mo
ment măcar se facă Maghiari din 
Români, Slavi și din Sași?

Aici e punctul, unde poftele de 
afii ale șoviniștilor unguri îșl caută 
un razim în instituțiile medievale, 
pe când nu esista principiul națio
nalității și mai vârtos nu esistau 
principiile umanitare și ale dreptului 
omului, pe cari revoluțiunea francesă 
le-a făcut să învingă și să se lățâscă 
peste tot continentul lumei vechi și 
pană peste ocean, în lumea nouă.

Inchipuiți-vă de esemplupe fiia- 
ristul Bartha Miklos, care la ser
barea din Clușiu, în ședința festivă 
a societății literare maghiare din 
Ardeal, într’un discurs despre regele 
Matia, fiice următorele:

„Familia Huneadescilor după totă 
probabilitatea a fost de origine va
lahă. Ce e asta? Și ce e, decă pe 
Ludovic Kossuth îl declară slovac, 
pe poetul Petofi șerb, pe Zrinyi 
croat și pe Munkacsi nemț de ori
gine? Acă3ta însemnă, că pe acest 
pământ deja de-o miie de ani nu
mai prin consciința națională ma
ghiară, numai prin cultura națională 
maghiară, numai în cercul politicei na
ționale maghiare se pote ridica ori 
și cine între figurile mari istorice. 
Decă Matia a fost de origine ma
ghiară: atunci avem noi laudă că 
puterea de creațiune a rassei nostre 
l’a produs. Decă a fost de origine 
valahă: atunci tot nouă ni-se cuvine 
lauda, că puterea contopitore a ras
sei nostre l’a făcut Maghiar11...

In aceste puține cuvinte se cu
prind tote rătăcirile, tote imboldu
rile rele și tote înclinările spre es- 
clusivism și intoleranță pătimașă, de 
cari se fac culpabili conducătorii de 
afii maghiari cu ideile și veleitățile 
lor medievale de predominațiunepri
vilegiată.

piaristul numit, când reclamă 
tot progresul din țările coronei 
Sf.-lui Ștefan numai în favorul pu- 
terei și a culturei rassei maghiare, 
uită, că dela 1848, de când își da- 
teză și Maghiarii epoca lor de rege- 

rare națională, s’a schimbat radi
cal starea lucrurilor și națiunile, 
cari pănă atunci erau privite numai 
ca domeniu al clasei privilegiate 
sțăpânitore, reclamă afii în mod 
egal tote drepturile ce isvoresc din 
libertatea individuală; uită, că de un 
secul și mai bine, ear’ mai ales de 
când s’au redeșteptat naționalicesce 
aceste popore, ele au deja figurile 
lor istorice, cari nu se pot esca
mota prin aceea, că Bartha cu ai 
săi refusă a le recunosce înal
tele calități.

Trăim în alte vremuri, cari pre
tind cu totul altă rânduială, nu cum 
șl-o închipuesc șoviniștii cei cu gree- 
ruși în cap.

In contra legei naționalităților. 
Am semnalat deja erî, că representanța 
comitatului Tipiiș a primit propunerea co
mitatului Pojun de a se cere dietei mo
dificarea legii naționalităților.

După un raport al lui „Fiiggetlen 
Magyarorszâg” (de la 14 Octomvrie) co
mitetul permanent a propus simpla luare 
la cunoscință a rescriptului comitatului 
Pojun. Deputatul Fiildp Barabas a cerut 
ștergerea art. de lege 44 din 1868 și înăs
prirea §-lui 192 din codul penal. Vargics 
Imre crede a fi de ajuns, dâcă comitatul 
Timiș va părtini reșcnptul comitatului 
Pojun printr’un rescript asemenea. Legea 
naționalităților e coptă pentru modificare, 
însuși Deak a dis, că legile nu se aduc 
pentru vecinicie, ăr în legea naționalități
lor se cuprinde așa-dicând negarea statu
lui maghiar. Iosif Gali, membru în camera 
magnaților, nu doresce se se atingă le
gea naționalităților, în esecutarea acestei 
legi nu vede nici un pericol, căci ea în- 
tregesce libertatea publică și oferă razim 
activității elementelor moderate. Deputatul 
dietal Blaskovics cere modificarea legei, 
fiind că cuprinsul ei întreg se contradice 
cu primul ei paragraf, care vorbesce despre 
stat național unitar. Cu legea acesta ajun
gem acolo unde se află astădi Austria. 
Trebue se ne înarmăm în contra agitato
rilor din afară, cari se nisuesc a ațîța pe 
conaționalii germani. Protopopii români 
Pepa și Pinciu pretind esecutarea legii 
naționalităților. — Adunarea a primit cu 
50 contra 40 voturi propunerea lui Var
gics prin care se cere modificarea legii 
naționalităților.

Tot astfel a procedat și representan
ța comitatului Pest-Pilis-Solt-Kiskun, ți
nută alaltaerl. La propunerea protonota- 
rului Fazekas, representanța a enunțat, că 
avend în vedere „munca de subminare a 
agitatorilor păcătoși, nu pote să se pună 
pe alt punct de vedere de cât, că legea 
(naționalităților) trebue modificată — fără 
nici o considerare — în spirit național ma
ghiar”.

ftegele Carol în Tergoviște.
La 29 Septemvrie v. s’a inaugurat 

podul „Mihaiu Vitezu” de peste rîul Ialo
mița, în apropiere de Tergoviște. La inau
gurare a asistat Maj Sa regele Carol, 
însoțit de principesa Maria, care purta în 
mâni doi porumbei albi, legați cu panglice 
tricolore, principele de Meiningen și prin
cipele Ferdinand. La sosire suveranul și 
principii au fost primiți în sunetul imnu

lui regal și în aclamațiunile mulțimei. So 
lemnitatea s’a deschis printr’un serviciu 
religios, după care prefectul județului a 
făcut istoricul podului. Regele a răspuns 
prin cuvinte binevoitdre pentru Tergoviș- 
teni, reamintind trecutul glorios al orașu
lui Tergoviște.

După solemnitatea inaugurării podu
lui regele și principii au plecat la mănăs- 
sirea Dealului, unde au fost primiți de 
cler și de comandantul șcdlei copiilor de 
trupă, căpitanul Constantinescu. S’a cele
brat apoi un Te Deum, după care toți 
s’au dus să visiteze craniul lui Mihaiu 
Vitezul.

Reîntors în oraș, Regele s’a dus la 
gimnasiu, unde a fost primit de corpul 
profesoral. A visitat apoi palatul primă
riei, prefectura, spitalul și penitenciarul. 
La penitenciar regele a grațiat pe con
damnatul Dumitru Oprea, care s’a pros
ternat înaintea M. Sale. Scena a fost miș- 
cătdre.

Sera M. Sa a oferit, în sala arsena
lului, un banchet de 160 tacâmuri ofițeri
lor corpului 2 de armată. La șampanie 
Regele a rostit o cuvântare, în care a dis 
cam următdrele:

„Sunt trei-deci de ani, de când pen
tru întâia dră un corp de armată, format 
din contingente din totă țâra, a fost în
trunit pentru mari manevre, cari au luat 
sfîrșit aci, în. Târgoviște.

„Am vorbit atunci despre răsbdiele 
din secolii trecuți ca pilde de imitat, și 
am insistat asupra necesității pentru sol
dat de a fi tot-dăuna gata să răspundă 
datorielor sale sfinte cătră Patrie.

„De abia cinci ani au trecut după 
concentrarea din 1872 și a isbucnit răs- 
boiul: puterea și valdrea armatei au fost 
puse la încercare. Armata a câștigat re
pede un loc de onore printre vechile ar
mate și a stabilit astfel renumele său.

„Sărbătorim anul acesta cu mândrie 
a două-deci și cincea aniversare a lupte
lor și victorielor, cari ilustreză istoria 
nostră.

-Laurii pe cari armata ndstră i-a do
bândit prin vitejia ei, sunt pentru dânsa1 
cea mai frumosă răsplată. Der ea n’are 
dreptul și n’are timpul să se odihnescă, 
căci cerințele militare au sporit- așa de 
considerabil, încât oficerii sunt siliți se lu
creze fără încetare cu cea mai mare grije 
și cu cea mai mare abnegațiune.

„La inspecții și Ia manevre se pot 
aprecia sforțările lor și mai ales decă trupa 
corespunde tuturor cerințelor tactice.

„Salut concentrările din tdmna acâsta 
cu o îndoită satisfacțiune. Mai întâiu Mă 
găsesc din nou în mijlocul scumpei Mele 
armate, care mi-a dat și anul acesta atâ
tea dovedi de dragoste și devotament. 
Inima Mea e profund mișcată. Apoi, pot 
esprima mai de-adreptul corpului 2 de ar
mată viile Mele mulțumiri pentru mane
vrele, cari au avut loc și cari au fost ese- 
cutate în chip satisfăcător sub direcțiunea 
distinsului lor comandant.

„Având convingerea, că armata va 
sci să răspundă pururea la așteptările țâ
rei, ridic paharul în ondrea sa și în spe
cial pentru corpul 2 de armată.

„Ridic al doilea pahar pentru Tergo- 
viștea, vechea capitală a domnitorilor, 
plină de amintiri istorice, pe caii noi le 
păstrăm ca o moștenire scumpă tuturora.

„Mulțumesc din totă inima pentru 
primirea căldurdsă, ce mi-s’a făcut Mie și 
armatei în județul Dâmbovița și în capi
tala lui, și urez județului și orașului des- 
voltare și progres necontenit, er popula- 
țiunei sănătateu.

*
A doua di Regele a trecut în revistă 

trupele. Defilarea și ținuta trupelor a fost 
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admirabilă. O mulțime imensă a salutat 
cu entusiasm trupele în trecerea lor și au 
făcut suveranului și armatei cele mai ini- 
mose ovațiuni.

După acesta regele și principii au 
părăsit Tergoviștea mergend cu trenul re
gal spre Sinaia.

Studenții italieni în România.
Sinaia, 13 Oct. n. 1902.

Primirea studenților italieni în Sinaia 
a fost una din cele mai splendide. Re
giunea pitorăscă și înfățișarea drăgălașe a 
orășelului a făcut, ca impresia ce a lăsat'o 
în inimele ospeților se fie cu atât mai 
gingașe și încântătdre.

Gara din Sinaia era ticsită de public, 
în frunte școla de băieți și de fetițe, cea 
mai mare parte în costum național și pur
tând în mână stăguri române și italiene. 
La intrarea în gară a trenului separat cu 
care veniau studenții din Ploești, puternice 
urale isbucniră din pieptul tuturor și pă
rea că nu se mai sferșesc.

Lângă eșire era aședat un mic podiu 
de-asupra căruia 2 domnișore îmbrăcate în 
costum național — d-șdra Ionescu și Ma- 
nolescu — țineau o panglică lată, pe ju
mătate din tricolor italian, pe jumătate 
din tricolor român cu inscripția Trăiescă 
Italia — Trăiescă România!

Pe acest podiu se urcă primarul Si- 
naiei, d I Manolescu, și ține un frumos dis
curs de bineventare la adresa Italienilor, 
dicându-le „Bine ațî venit" și sfîrșind cu 
„Trăiescă studenții italieni". In numele 
tinerimei bineventeză dspeții, domnul Bidu 
student în medicină.

După un răspuns înflăcărat al d-lui 
Persico, lumea se pune în mișcare și con
duce pe studențî în apartamentele marelui 
hotel „Caraiman", unde studenții italieni 
și români sunt presentanri d-lui primar și 
domnișorelor din comitetul arangiator.

După aceea urmeză banchetul la 
mesele cu mult gust arangiate din ho
telul „Oaraiman", servindu-se un menu es- 
celent.

După banchet și în decursul acestuia 
s’au ținut mai multe discursuri entusiaste 
pentru M. Sa Regele și Regina, pentru 
frații italieni și casa domnitore italiană, 
pentru ishânda causei naționale, pentru 
Societatea italiană Dante Alighieri, care 
are aceeași menire ca și liga culturală la 
noi etc.

Din partea studenților italieni încă 
s’au rostit mai multe vorbiri de mulțămită 
și de devotament față de publicul româ
nesc — în special cel din Sinaia. In de
cursul banchetului o musică alesă a de
lectat pe meseni cu cântece naționale 
române și italiene.

După banchet copiii de școlă în 
frunte cu bravul și simpaticul învățător 
și învățătore din localitate așteptară pe 
dspeți înaintea hotelului, esecutând mai 
multe cântece de totă frumsețea, din care 
remarc în deosebi „Gintea latină1* și imnul 
regal.

In fine plecarăm să visităm castelul 
Peleș; înainte mergeau copiii de școlă cu 
stegurl, apoi urmau studenții și cetățenii 
din Sinaia. Când ne apropiarăm de castel, 
copiii începură să cânte imnul regal, er 
bărbații cu pălăria în mână, isbucniră în 
urale nesfîrșite.

Cu toții erau încântați de frumseța 
palatului și posiția feerică a lui, și ca bu
curia înălțătdre să ne fie perfectă, mai 
aveam numai dorința de a pute zări pe 
Regina, odorul scump al poporului româ
nesc, despre care sciarn, că se află în 
palat.

Ne-a sciut, să vede, dorul și ne-a 
ghicit gândul. Abia sosiți. Maj. Sa Regina 
se arată pe balcon acompaniată de da
mele de onore și funcționarii curții. O! 
cât de simpatică era și câtă bunătate în 
fața ei! Și cât de dulce ne zîmbia mulțu
mind la ovațiunile nostre entusiaste.

Se părea că nu mai încetă uralele 
ce răsunau cu enormă însuflețire din ini
mele tuturor celor de față.

In mijlocul entusiasmului general d-1 
Remus Iliescu, presidentul comitetului de

recepție pășesce înainte și aduce Reginei 
omagiile studențimei române sfîrșind cu 
cuvintele: „Să trăiască Regina adorată, 
trăiescă Maj. Sa Regele, trăiescă familia 
regală 1“

După d-1 Iliescu vorbesce în numele 
studențimei italiene d-1 Persico, vice-pre- 
sidentul secției italiene al federațiunei 
studențesc! „Corda fratres". Intr’un lira- 
bagiu italian avântat, asigură pe Maj. Sa 
Regina de admirația poporului italian, căci 
cunoscută e în totă Italia buna și geniala 
„Carmen Sylva".

După discursul d-lui Persico, o ploie 
de flori se înalță din public spre adorata 
regină. Intre altele i-se aruncă și o cu
nună cu tricolorul român și italian, pe 
care Regina o stringe cu multă căldură la 
piept și emoționată își șterge lacrămile.

Aclamările își ajunseseră culmea.
Intre aceste, vine jos mareșalul curții 

și poftesce atât pe d-1 Persico, cât și pe 
d-1 Iliescu la M. Sa Regina.

In mijlocul continuelor urale apar 
pe balcon cei 2 representanți ai studen
țimei și M. Sa îi primesce prea.grațios și 
cu multă afabilitate. Momentul acesta de 
recepție la M. Sa Regina a fost eternisat 
prin o fotografiare din partea fotografului 
curții regale, care încă era de față.

Asemenea a fost fotografiat în grup 
întregul public, care venise la castel.

Apoi între aclamațiunî entusiaste am 
părăsit Peleșul cu inimile pline de o can
didă emoție și cu convingerea, că mo
mentele petrecute în vederea iubitei re
gine, nl-au fost cele mai sublime din viață 
și nu ni-se vor șterge nici când din me
morie.

De la castel am fost conduși la mă
năstirea Sinaia. Aici preacuvioșia Sa d-1 
stareț al mânăstirei a binevoit a conduce 
pe studenții italieni în locălitățile călu
gărilor; apoi ni-s’a arătat museul frumos 
al mânăstirei, unde am găsit multe lucruri 
istorice de valore și ne-am înscris în al
bumul mânăstirei. Asemenea am visitat 
biserica cea nouă, al cărei interior acum 
să zugrăvesc? și promite a fi o cap d’operă 
de artă.

De la mănăstire plecarăm să visităm 
orașul. Ajungând la d-1 comerciant Mathe- 
escu, li-s’a oferit studenților o gustare cu 
vin și a vorbit d-1 primar Manolescu, pre
cum și d-1 Matheescu în limba italiană și 
română.

Intre aciamațiunile generale ale pu
blicului ajunseră studenții la gară și la 
orele 6T0 părăsiră Sinaia, plecând spre 
BucurescI și ducend cu sine cele mai fru- 
mose și plăcute amintiri.

Rep.
*

Etă telegrama studențimei ieșene, cu 
ocasiunea sosirei în Capitală a ospeților 
italieni:

„Studenții universitari din Iași, stră
buna Capitală a falnicei Moldove, salută 
pe frații lor italieni. Suntem mândri, că 
vă putem ave, pentru câte-va momente 
măcar, în mijlocul nostru. Fie însă ca 
aceste câte-va momente se fie nisce mo
mente de adevărată înălțare sufletescă, 
momente de închegare a unei vecinice prie
tinii între tinerimea celor două popore 
surori; momente când pe întinsa zare a 
timpurilor presente să nu se vadă, decât 
blânda pace împărțind darurile ei bine- 
făcătore". *

Prințul de Colonna, primarul Rohlei, 
a trimis eri următărea telegramă primăriei 
Bucurescilor:

„Salutări cordiale nobililor cetățeni 
cari, glorificând originea lor romană, ospă- 
teză în mod fratern pe studenții italieni."

*
Studenții italieni și prințul Carol. La 

Constanța înainte de plecare, studenții 
italieni mergend în oraș cu musica în 
frunte pe bulevard, au întâlnit pe prin
cipele Carol, căruia studenții i au făcut 
ovații strigând „Trăiescă". Mai mulți stu
dențî italieni au îmbrățișat pe Prințul 
oferindu-i un steag italian și buchete de 
flori. *

Marele festival de la Atheneu. s’a 
amânat pe eri Marți 1 Octomvrie v. ora 
2 p. m. precis.

D-l Giglio Tos a anunțat, că va ține 
o conferență despre Cante Alighieri.

Serbarea s’a terminat cu predarea 
statuetei de bronz a Minervei, simbolul 
federațiunei „Corda Tratres^, dăruită de 
studențimea italiană camaradilor români 
și fondarea ligei italo-române.

Statueta Minerva este făcută în mar
moră, și e de dimensiuni pwțin mai mici, 
decât cele adevărate. Pe coiful deiței să 
văd nisce rainure de măslin, cari arată, că 
numai în pace pot înflori sciințele.

*
Liga culturală a oferit studenților 

italieni mai multe lucrări naționale din 
publicațiunile ei, er secretarul ei le-a îm
părțit un resumat al cestiunii Românilor 
din Transilvania, făcut anume de d-sa 
pentru studenții italieni, cu o prefață en- 
tusiastă de salut în limba latină.

•
Direcțiunea fabricei de tutun a Re

giei monopolurilor statului a oferit stu
denților italieni 100 cutii cu țigări special 
fabricate, purtând inscripția „Corda Fra- 
tres" cu litere aurite și marca statului 
italian. Aceste țigări s’au distribuit Luni 
după întorcerea studenților din escursiune.

Masa studenților români din 9
Brasov.9

— Anul al 5-lea de gestiune. —

Brașov, 2 (15) Octomvrie 1902.
Eri, în 1 (14) Octomvrie, s’a inacti

vat pentru anul școl. 1902/903 masa stu
denților de la școlele nostre medii și su
perior© române din Brașov, servindu-se 
primul prânz în asistența comisiunii ad
ministrative a mesii studenților tot Ia ve
chia gazdă din anul trecut: D-1 și d-na 
loan Avrigeanu, atât de bine meritați prin 
serviciul lor prompt, consciențios și pe 
deplin satisfăcător.

A fost o grea problemă pentru cor
pul profesoral a stabili în acest an, care 
este al cincilea de la înființarea mesii, 
lista școlarilor, cari aveau să fie benefi
ciari cu prânz gratuit la masa studenților. 
Greutatea problemei era în împrejurarea 
numărului restrîns de locuri la masă, mai 
bine dis în insuficiența mijldcelor finan
ciare pe de-oparte, er pe de altă parte 
în numărul cel mare al petenților, dintre 
cari un mare număr de școlari buni și să
raci trebuiau respinși. Pus în față cu 
acesta greutate, corpul profesoral, punân- 
du-și din nou totă nădejdea în ajutorul 
nesecat al publicului nostru și în deosebi 
în munificența binecunoscută a băncilor 
nostre, a ținut semă și de astă-dată mai 
mult de glasul umanității și a milosteniei, 
decât de vocea rigidă și nerailosă a cifre
lor și a primit la masa studenților pe 
acest an școlar cu 2 elevi seraci mai mult 
ca în anul trecut. Ast-fel numărul celor 
primiți acum la masa studenților se -urcă 
la 32 școlari, față cu numărul 30 din 
anul precedent.

Publicăm aci lista școlarilor primiți 
la masa studenților pe anul școl. 1902/903:

1. De la gimnasiu.
1) Romul Cosma cl. III gr. or. din 

Ariușd (Trei-scaune).
2) Traian Stămileț cl. IV gr. or. din 

Săsăuși (Sibiiu).
3) Simeon Turtea cl. IV. gr. or. din 

Săsăuși (Sibiiu).
4) Dumitru Cazac cl. V gr. or. din 

Satulung (Brașov).
5) Ioan Danciu ol. V gr. or. din Bu- 

cium-Cerb (Alba-de-jos).
6) Ioan Dandea cl. V gr. or. din 

Câmpeni (Turda-Arieș).
7) Cornel Albu cl. VI gr. or. din 

Gyanta (Bihor).
8) loan Ciora cl. VI gr. or. din Dri- 

diff (Făgăraș).
9) Petru Debu cl. VI gr. or. din Șăr- 

căița (Făgăraș).
10) Ioan Modroiu cl. VI gr. or. din 

Rîșnov (Brașov).
11) George Tilip cl. VI gr. or. din 

Satulung (Brașov).
12) Alexandru Boboia cl. VII gr. or. 

din Veneția-sup. (Făgăraș).
13) Nicolae Boeriu cl. VII gr. or. 

din Grid (Făgăraș).
14) Alexe Sulică cl. VII gr. or. din 

Turcheș (Brașov).
15) George Giuglea cl. VIII gr. or. 

din Satulung (Brașov).

16) Victor Muntean cl. VIII gr. or. 
din Ofenbaia (Turda-Arieș).

17) Voiau Nițescu cl. VIII gr. or. 
din Turcheș (Brașov).

18) Onisifor Soră cl. VIII gr. or. din 
Săliște (Sibiiu .

11. De la școla reală.
19) loan Brătulescu cl. III gr. or. 

din Zărnescî (Făgăraș/.
20) George Dineu cl. III gr. or. din 

Dobolii-de-jos iTreiscaune).
21) Eugen Sibiian cl. III gr. or. din 

Dobîrlău (Treiscaune).
22) Nicolae Vulc cl. IV gr. cat. din 

Telechi-Recea (Făgăraș).

III. De la școla comercială superidră.
23) loan Cornut cl. I corn. gr. or. 

din Sân-Miclăușul șerb. (Torontal).
24) Petru Manole cl. I corn. gr. or. 

din Bacifalii (Brașov).
25) George St.roe cl. I corn. gr. or. 

din Bacîfalu (Brașov).
26) loan MafteiH cl. II corn. gr. or. 

din Paloș (Tîrnava-mare).
27) Valeriu Pop cl. II corn. gr. cat. 

din Vad (Făgăraș).
28) Dumitru Serbu cl. II coin. gr. or. 

din Derste (Brașov).
29) Nicolae Suciu cl. II corn. gr. or. 

din Bogata (Făgăraș).
30) Vasilie Bertian cl. III corn. gr. 

or. din Satulung (Brașov)..
31) Vasilie Muntean el. III corn. gr. 

or. din Ciclova-mont. (Caraș-Severin).
32) Nicolae Țirea cl. Ill coin. gr. or. 

din Brașov (c. Brașov).
Greutățile materiale, cu cari are să 

se lupte acestă instituție românescă hu- 
manitară de primul rang a șcdlelor nostre 
sunt cu atât mai mari, cu cât pe lângă 
sporirea beneficiarilor s’au mărit și chel
tuielile de întreținerea mesii, ridicându-se 
plata pentru întreținerea unui elev de la 
12 cor. cât a fost pănă acum, la 13 cor. 
pe lună.

Ast-fel der budgetul mesii ne pre- 
sintă la erogațiunl în acest an circa 3800 
corone, față de care venitele sigure abia 
se urcă Ia 2000 corone. Deficitul de 1800 
corone va trebui să-l acopere erăși dărni
cia publicului nostru și în deosebi con- 
teză corpul profesoral la sprijinul și mai 
departe al băncilor nostre româneștii. cari 
decă vor ajuta masa studenților măcar 
numai așa ca în anul trecut, deficitul va 
fi de bună semă acoperit. In decursul 
acestei luni încă, direcțiunea gimnasiului 
nostru va lansa apelul său anual cătră 
direcțiunile băncilor române din patrie și 
noi suntem pe deplin convinși, că acest 
apel nu va fi nici de astă-dată în zadar!

Ineheiil acest raport cu frumosele 
cuvinte din rugăciunea, ce se rostesce 
dilnic la masa studenților din Brașov, și 
care după o pausă de 3 luni de dile s’a 
putut audi adi erăși de pe buzele mulțu- 
mitore ale celor 32 elevi săraci ai mesii:

„...er pe binefăcelorii mesii acesteia, 
„vii și morțl, pomenesce-i Domne întru Im- 
„perătia Ta! — Amin!u

Amic.

Arestarea redactorului Schroff.
Diarul „Kr. Ztg." scrie următdrele: 
„Arestarea fostului redactor respon

sabil al diarului nostru Hermann Schroff 
a produs în populația orașului nostru cea 
mai mare sensație. Din tdte părțile ni-se 
adreseză scrisori, în cari suntem întrebați 
asupra motivelor arestării, dedre-ce nu se 
pote admite, că intentarea unui proces de 
pressă să fie motiv suficient pentru ares
tare. Și totuși pare, că e așa. Regretăm, 
că nu putem servi cu detailuri în privința 
acesta, căci d-1 Schroff n’a avut ocasie să 
comunice ceva cui-va asupra motivelor 
arestării sale.

„Foile maghiare par a fi mai bine in
formate asupra afacerii enigmatice. „Bras- 
sdi Lapok" d. e. raporteză, că Schroff 
fiind dat în judecată pentru delict de 
pressă, ca supus străin — Schroff este su
pus german — era bănuit, că va fugi și 
de aceea a fost arestat. Cum s’ar pute 
motiva acestă „bănuielă de fugă", se în
țelege, noi nu putem să aflăm, deore-ce 
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Schroff îndată după interogatoriu a fost 
irestat.

„Din parte oficială nu s’a publicat 
ncă nimica asupra acestui cas neesplica- 
iii, er Schroff e condamnat la tăcere în do
sul zidurilor închisorii, așa că trebue să 
așteptăm pană se va lămuri întunericul. 
Moi stăm în fața unei enigme, pe care nu 
ai-au putut-o resolvi nici cei mai price
put! juriști, pe cari i-am consultat/'.

Foile maghiare sunt forte satisfăcute 
de măsura luată contra lui Schroff. Așa, 
„Budapesti Hirlap“ sub titlul „Otrăvitorul 
de la Brașov" spune, că „Kr. Ztg.“ în nu
mărul seu de la 19 Septemvrie și în alte 
cinci numere consecutive a atacat pe că
pitanul poliției din Timișora pentru espul- 
sarea lui Cramer, a criticat și timbrat de 
nedrepte verdictul juriului din Timișora 
și sentința Curiei, prin cari a fost con
damnat Cramer pe motiv de agitație, a 
spus, că sentința este barbară și că este 
un product al șovinismului maghiar, a 
glorificat procederea lui Cramer și a în
demnat pe Germani la luptă contra Ma
ghiarilor.

„Bp. H.“ continuă ast-fel:
„Procuratura din T.-Mureșului,Ici or

din mai înalt, a propus să se pornescă 
cercetare în potriva numitei foi pan- 
germane.

După-ce descrie sesisarea manuscrip
telor incriminate, „Bp. H.“ (jice, că din 
cercetare a resultat, că Schroff Hermann 
este originar din ducatul Baden, de unde 
din cause necunoscute, la 1896 a emigrat 
în România, și în Bucuresci a lucrat, ca 
diarist. La 1900 a fost condamnat și ex- 
pulsat din România pentru un articol de 
les-maiestate. Schroff n’a așteptat esecu- 
tarea sentinței, ci a plecat la Brașov, 
unde a luat redacția (Jianului „Kr. Ztg.u 
De atunci și-a câștigat pânea scriind con
tra Maghiarilor, fără ca căpitanul poliției 
din Brașov, să-l fi tras la răspundere, că 
de unde a venit și cu ce drept mănâncă 
pânea pământului maghiar și propagă ura? 
Schroff n’a făcut nici un pas pentru ob
ținerea naturalisării și totuși îi ataca pe 
Maghiari, ba a atacat și persone private, 
din care ciiusă i-s’a intentat proces, care 
se va judeca la tribunalul din Brașov în 
diua de 21 Noemvrie a. c. Judecătorul 
de instrucție Kdllo fgnâcz a ordonat 
arestarea preventivă a redactorului pan- 
german pe motiv, că Schroff nu e supus 
ungar, n’are ocupațiune stabilă și că stă 
în cercetare penală, în decursul căreia a 
făptuit o nouă faptă punibilă".

Meetingul Dobrogean din Sofia.
Cetim în „Cronica* de Marți:
Alaltăeri s’a ținut în Sofia în sala 

Pozitano un mare meeting pentru a se 
protesta în contra închiderei școlelor bul
găresc! din Dobrogea.

încă de vreme, o mare mulțime îm
păna stradele de prin prejurul localului 
ele întrunire.

Primul ia cuvântul I. Dimitrov, fost 
profesor în Tulcea. Basându se pe art. 1, 
21, 53 și 54 din legea instrucțiune! din 
România, caută să demonstreze, că profe
sorii bulgari din Dobrogea au dreptate 
și că purtarea guvernului românesc ar fi 
nelegală.

Bulgarii din Dobrogea ar fi avut 
după orator deplină libertate pentru școli 
și religie încă din 1846, de când și-au 
avut bisericile lor și episcopul lor. In basa 
tractatului din Berlin ar ave drept se în
vețe în limba lor, au voie se se bucure 
de drepturile politice, căci au făcut jertfe.

Oratorul acusă *.pe guvernanții ro
mâni, că aceștia caută să învrăjbescă două 
popore, persecutând pe grădinarii și lu
crătorii bulgari. Spune mai departe, că a 
fost internaționalist, der vădând persecu
țiile fraților săi, a devenit naționalist.

După Dimitrof vorbesce Marco Mar- 
cof, care arată cum de vecurî poporul 
bulgar și cel român au trăit până acum 
în concordie și cum Dobrogea n’a fost 
dată Românilor după voința lor, ci a fost 
impusă de diplomația streină. Poporul ro
mân nu are nimic contra Bulgarilor, face 

apel la inteligența și la presa română, ca 
să nu excite șovinismul poporului și se 
caute a păzi interesele ambelor popore 
dunărene.

După aceea cetesce resoluția urmă- 
tore:

Se protesteză contra pnrtărei guver
nului român, care a închis școlile bulgă
resc!.

Se protesteză contra pagubelor, cari 
se aduc prin acesta intereselor ambelor 
popore dunărene, precum și contra perse
cuțiilor lucrătorilor bulgari.

Se cere, guvernului bulgar se inter- 
vie pentru redeschiderea școlilor din Do
brogea și după esemplul guvernului ame
rican să intervie pe lângă marile puteri, 
ca să se aplice art. 44 din tractatul de la 
Berlin, acordarea drepturilor la Dobrogeni 
fără dinstincție de naționalități.

Se face apel la presă pentru a rea
duce vechia prietenie rornâno-bulgară, che
zășie a bunei stări a ambelor țări și a 
apărărei lor contra ori-cărei încercări de 
robire.

— 2 (15) Octomvrie.

Inundările din comitatul Solnoc- 
Dobâca. Se scie, că prin Iunie Someșul a 
inundat, nimicind cucuruzul pe un terito
riu de mii și mii de jughăre. Pentru a 
chibzui asupra mijldcelor, prin cari să fie 
ajutorați cei păgubiți, s’a constituit un 
comitet, care a ținut dilele acestea o șe
dință în Deșiu. Președintele a declarat, 
că etă a sosit timpul să se facă o miș
care mai intensivă pentru adunarea con- 
tribuirilor menite a alina miseria cea mare 
a locuitorilor. După ce s’au pertractat mai 
multe petiții, in cari se cer ajutore, co
mitetul la propunerea fișpanului, care pre- 
sida ședința, a luat hotărîrea, ca se se 
facă apel la cele două societăți a diariș- 
tilor din Budapesta, precum și la societa
tea generală a Ziariștilor din provincie, ca 
se inițieze o mișcare mai intensivă în fa
vorul celor lipsiți. Tot la propunerea fiș- 
panului s’a luat hotărîrea, ca în localită
țile, unde recolta a fost bună și vor fi 
întâmpinați cu bunăvoință, se facă apel, 
pentru a-se aduna bucate, er după ce se 
vor consolida prețurile, se vor cumpăra din 
isvore eftine bucate, astfel ca ajutdrele 
să se împartă în natură și nu în bani. 
S’a primit și propunerea directorului fi
nanciar V. Nagy Pal, ca să se facă apel 
la căile ferate pentru acordarea favorului 
de taxe reduse de transport, precum și la 
proprietarii de mori, ca să-și dea și ei 
obolul. Președintele a raportat, că mai 
mulți pictori au oferit tablouri, cătră cari 
se va adăoga și restul de tablouri de la 
exposiția, ce s’a deschis de curând în 
Clușiu și tote aceste tablouri vor fi puse 
la loterie în favorul inundaților.

Magliiarisări de nume. După cum 
reiese din raportul ministrului de interne, 
in primul semestru al anului 1902 și-au 
maghiârisat numele 2148 persone. Intre 
cei maghiarisați sunt forte mulți, cari mai 
nainte se numiau: Blau, Braun, Schwarz 
și Weiss, er din familia Kohn și-au ma- 
ghiarisat numele nu mai puțin de 95 de 
individl.

Ofițeri bulgari Ia manevrele ro
mâne. „Nov-Vek*, organul stambnloviș- 
tilor, anunță că au fost trimiși la mane
vrele române oficerii Papadopov și Nere- 
sof. Diarul laudă mărinimia Românilor, 
cari primesc pe oficerii bulgari la mane
vre, pe când guvernul' bulgăresc n’a invi
tat pe Români la Șipca.

Adunarea polonă din Lemberg a 
stabilit definitiv un program de acțiune. 
In prima di se va presenta raportul des
pre situația Polonilor din Germania,Rusia 
și Austria și în urmă va discuta rolul 
presei polone, înființându-se și o secție de 
informații pentru presa europenă.

Mortea surorii lui Kossuth. Alal- 
tăerr a repausat în Budapesta sora mai 
mare a lui Ludovic Kossuth, d-na Luisa 
Ruttkay.- Repausata a petrecut timp în

delungat lângă fratele său Ludovic, când 
acesta trăia în exil voluntar la Turin. Ea 
a murit în etate de 89 ani.

Mortea unui fanatic adversar al 
ceremoniilor bisericesc!, in biserica an
glicană, o parte considerabilă a preoților 
au introdus în biserici cu forte puține 
modificări, ritualul roman, țadmit cultul 
Maicii Domnului și al sfinților, ordinele 
călugăresc!, prapori, iedne și tămâie. Me- 
tropolitul primate a luat măsuri contra 
acestor lucruri. Iohn Kensit însă, librar în 
Londra, nu era mulțumit cu măsurile lu
ate de metropolit și de vr’o șese ani înedee 
a inițiat pe socotăla proprie o campanie în 
potriva ritualiștilor. El mergea. însoțit de 
un număr de aderenți de ai săi, prin bi
serici, unde făcea scandal, demonstrând 
contra introducerii ceremoniilor romane. 
Cu ocasiunea unei asemenea demonstrații 
într’o biserică din Liverpool, a fost de 
curend crunt bătut și în urma rănilor, 
ce le-a capătat din acest incident, a mu
rit dilele acestea.

•Circul Henry a dat aseră prima 
representație cu succes splendid. Acesta 
societate în intervalul, de când n’a mai 
fost în orașul nostru, a introdus mari ino- 
vațiuni amăsurate progresului timpului. 
Deja din depărtare zărirăm, că circul de 
astă-dată este iluminat cu electricitate.
Programul representației de eri ne oferi
cea mai interesantă variațiune. 
seină, călăreți și călărețe, apoi 
escelențl, cari s’au distins cu 
nea „Pălăriile sburătdre“, apoi 

Artiști de 
jongleu ri 

producțiu- 
clowni cu

escelentele lor producțiuni comice, musi-
cale, cântăreți și dansatori ruși, ballet și 
pe lângă acesta producțiuni cu cai mari 
și mici minunat dresați, prestațiunea rară 
a călăreței M-lle Henriette în toaleta de 
salon pe un cal neînșeuat, în fine baletul 
jucat de 20 de dame; tote aceste au fă
cut ca partea I a programului să 'fie viu 
aplaudată. In partea a doua s’a distins d. 
Sitte ca Jokey și trupa Benedetty-Nava 
cu jocurile ei icarice. Ou elefanții se vor 
face producțiuni în representațiile urmă- 
tore.

Teatru german. Mâne, Joi, se va da 
pentru prima oră drama „As lebe clas Le- 
ben*, de Hermann Sudermann.

Procesul lui Baruch Gelber.
Luni în 13 Octomvrie, s’a început la 

curtea cu jurați din Budapesta procesul 
lui Baruch Gelber, care își mai dicea și 
Bela, și care în Decemvrie a. tr. a asasi
nat pe Teresa Miiller, fată cu moravuri 
ușore. Asasinul a fost prins de poliție a 
doua di după făptuirea omorului și de atunci 
a fost în prevenție.

Acusatul fu introdus în sală de doi 
gendarmi înarmați. Gelber nesciind nici 
un cuvânt unguresce, ascultarea s’a 
făcut prin mijlocirea unui interpret. Bela 
Gelber, la întrebările președintelui, răs
punde, că s’a născut în Varșovia la 1881, 
părinții i-au murit, e supus rusesc, de re- 
ligiunea israelită. a absolvat 3 clase civile 
și a fost vătaf într’o usină de fer.

Președintele: De ce ai venit în Un
garia ?

Acusatul: Am fugit de armată. — 
Ai mai fost pedepsit? — Da, pentru furt 
în două rînduri, în Cracovia. — Din ce 
trăiai aici în Ungaria? — Am avut cinci 
sute de corone de la tata și am mai pri
mit șepte sute de la un domn cu numele 
Adler. — Ge ai căutat în Mtmeaeiu ? — 
De lucru, — Der în Tisza-Adony ?. — 
Acolo am dat lecții de limba germană la 
eopiiî a două familii. —

După acestea s’a cetit rechisitorul.
După rechisitor, președintele ascultă 

pe- aeusat mai departe:
Ar audit cu ce ești aeusaț? Te simți 

vinovat în aceea, că ai omorit și jefuit 
pe Teresa Miiller? — Nu f — Der,. că ai 
furat pe soțul, cu care erai în chirie și 
pe Schlesinger, te simți vinovat? — Da. — 
Ai avut relații eu Teresa Miiller. Mergeai 
des la ea? — Da. — Spune ce s’a întîm- 
plat în ndptea respectivă? — M’am dus 

Ia ea pe la medul nopții și am jucat 
cărți împreună până pe la orele 2. Jucân- 
du-ne așa, veni vorba de cele 50 corone 
pe care i-le dădusem împrumut. Fata mi-a 
cerut îndărăt inelul și brațeleta, pe cari 
i-le luasem ca zălog în schimbul împru
mutului. Eu i-am refusat acesta. Atunci 
ea a început să mă lovescă cu cuțitul. — 
Unde era cuțitul? — Pe masă. — Și ce 
s’a mai întîmplat? — Cuțitul mi-a tăiat 
mâna, er eu m’am încercat să i-1 smân- 
cesc din mână. Am început să ne hărțuim 
și într’aceea am doborît lampa de pe masă. 
Remânend în întunerec, am cădut amân
doi. Atunci am dat cu cuțitul spre dânsa. 
— Unde era atunci fata? — Pe podele.

La întrebările președintelui ;acusatul 
spune, că după hărțuială, el a aprins lampa 
și luând dela fată un galben de 20 cor. 
aplecat. — Și ce ai mai făcut. — Am în
chis ușa. — Și unde te-aidus? — La baia 
„Hungariau, er de acolo la spital, să-mi 
bandajez mâna. — Ce ai spus acolo, din 
ce a provenit rănirea? — Am spus, că 
m’am rănit lucrând la mașină. — D-ta ai 
și jefuit fata, lându-i două inele de aur și 
21 cor. — Acestea erau ale mele. — Pre
ședintele îi arată cuțitul sângeros. — Acesta 
e cuțitul pe care l’ai cumpărat? — Nu, 
acesta este cuțitul Teresei Miiller. — Las’ 
că martorii vor dovedi, că acest cuțit l’ai 
dus d-ta înfășurat în hârtie. —

După acestea au trecut la pertracta
rea procesului pentru furtul de 1270 co- 
rdne, comis în paguba lui Iaham Adler. 
Se ascultă Solomon Weber, la care locuia 
Gelber, fără să-și achite chiria; se mai 
ascultă Gabriel Schlesinger, pe care l’a 
furat, și Friedmăndie, la care ședea cu 
chirie pe timpul făptuirei omorului. Gelber 
tăgăduesce totul.

Pe urmă s’au ascultat martorii până 
pe la orele 2, când ședința s’a suspendat 
pentru 2 cesuri. La orele 4 s’a continuat 
ascultarea martorilor, ale căror deposiții 
răstornă afirmațiile lui Gelber. Sentința, 
despre care încă n’avem scire, s’a pro
nunțat a doua di.

ULTIME SCIRI.
Berlin, 15 Octomvrie. Lui „Voss, 

Ztg. “ i-se telegrafăză din Sofia, ca 
după soirile comitetului macedonean 
resculații bulgaro-macedoneni seceră 
victorii pe malul stâng al rîului 
Struma.

Sofia, 15 Octomvrie. Ministrul- 
president Danev a declarat uuui di
arist, că situația e seridsă, dâr că soi
rile din Macedonia se esagereză.

Censiantinopi}!, 15 Octomv. Tru
pele tureesci au nimicit lângă Kru- 
sova (vilaetul Monastir) o bandă bul
gară. Din Salonic și din alte locali
tăți au fost trimiși 2300 soldați turci 
la Dedeagaci.

Belgrad, 15 Octomvrie. Aici s’a 
ținut un meeting la care au partici
pat 5000 persdne. Meetingul a adop
tat o liotărîre esprimând indignațiu- 
nea pentru actele de violență comise 
de Turci contra Șerbilor din Mace
donia și vechea-Serbie. Guvernul sâr
besc e invitat de a face tot posibi
lul pentru ameliorarea situațiunei în 
ținuturile numite, la cas contrar nu 
ia răspunderea pentru cele ce vor 
întâmpla.

Sosiți m Brașov.
Pe diua de 14 Octomvrie 1902.
Europa: Contele Iankovich, Z Egerszeg ț 

Vogler, Szegszărd; Riesz, Goldenberg, Deutsch, 
Viena : Adorjân, Spitz, Pesta.

Bucuresci; Schunberger, Veneția de jos 
Fest, Clușiii; Dr Kâllay, Majzik, Eger; Fleissig, 
Tauglich, Făgăraș; Samson Salonta; Gairinger, 
Ioanovrts, Viena; Fischer, Varga, Fonyo, Hermann, 
Pesta; Massoff, Bucuresci.

Proprietar: Aurel Mureșianu.
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...................
Renta de corone ung. 4% . . .
Impr. câiJ. fer. ung. în aur •
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2%- 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii...................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin .
Renta de argint austr.......................

120.10
97 80
90.25
97.90
98.—

204.25
160.90
100.80
100.60
120.60

de hârtie austr. 
de aur austr. . 
din 1860.

. 100.30
. 92.05
. 150 65

15.86

Renta
Renta
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 722.—
Acții de-ale Bâncei austr. de credit . 682.75
NapoleondorI................................ 19.07
Mărcî imperiale germane . . . 116.92l/2
London vista . .............................. 239.35
Paris vista.......................................95.15
Rente austr. 4°/0 de corone . . 95.05
Note italiene...................
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IPgr* Schimbare de local.
Am ondre a aduce la cunoscința On. public, că mis-sam 

permut Atelierul ie lăcătușeiie vileTi"*!» 
în Strada Castelului de sus nr. 28, casele proprii.

EUGENlff PRECUPtj
o^o Băcătiașeiie ai’tistâcă șa de ecmstrwetliie.

lDSt^lâ>țîUHl‘. 93Z aerian, CONDUCTE de apă în odăi
—... de scaldă. Closete cu apă, Canalîsațîum pen

tru Closete, pentru apa de curte, pivniti și stradă, cu garanție. 
—= K°ircBBBBBBB»aH,e tîe sgjese s§ âMforesfiafisaBaH ga’atâs. ==—

Stă la disposiție. În permanență d e gB © «a B cu tot felul de 
masăm de gătit bucate (Sparherde său sobe) pentru bucătării 
particulare și Restaurante, dela 10 corone până la 400 corone 
bucata. — Comande după plac.

Asemenea tot feliul de sHegaaa’atMr’i prompt șt ieftin.
Deci rog pe On. public pentru sprijinirea și încrederea de 

până acum. totă stima
EyOEKHBO raEC&SPO, 

nsîuestrras lueutus. 
Strada Castelului de sus nr. 28.

Pe tentorul înaintea fostei portă a Vămei.
SS53S3E

Ti

^||fe0||M> 400=0-11^ <^||O=O||H»Sfe

ÎNTINDE NOROCULUI MÂNA! -w
n

Turneu ea fsaBgersaS gwfina Aassfta’w-Sjsagaa-sa, Etoaaânia șâ Crâcni

150 Persons 150 Elefant I j 100 Cai 100 I 

Oanwe. Corps de (SsalBei 30, etc»

fâstădî J o â, bhî tS Oc^omvB’ăe OSOS»

W* Mare represents^ de gală. “W 
PROGRAM O U. P i* i m w 8 debut.

M lie Fedora călărbță de înaltă școlă, pe calul iei propriu, pur sânge. 
Ivî-r Victor R i g o, Jonngleur de forță, pe cal, diferite figuri de sensație. 
Gacda ricacuBuB, Ballet orig, esecutat de corp de Ballet 
Sign. Zavatta, artistă de force, pe Trapez aerian.
M lie Henrieta, celebra călăreță, ca Damă modernă, în toualetă de bal. 
D-na ESicectora cu Ensemblul de cai, dresură originală.
Jașsoma mare Pantomină fantastică, în diferite Tablouri și Balleturl, 

esecutat de personalul Circului.

JJ

Multi au fost favorisați de noroc cumperând un los dela noi!
de cîassă reg1. wng;. privi!.

Oferă cele mai bogate șanse de câștiguri. Din

110.000 LosurI 55.000
Cel mai mare câștig eventual

i.000,000 Coti#».
1 Premiu 600.000, I câștig â 400.000, 200.000, 2 â 100.000, 1 ;i 90.000,
2 i\ 80.000, 1 ă 70.000, 2 â 60.000, 1 â 50,000, 40 000, 5 îl 30 000, 3 â 25 000,T
8 îl 20.000, 8 ti 15.000, 36 ti 10.000, 67 ti 5000, 3 â 3000, 437 â 2000,' 
803 ti 1000, 1528 ti 500, 140 ti 300, 34450 ti 200, 4850 ti 170, 4850 a 130, 

100 ti 100, 4350 ti 80, 3350 ti 40. Adecă:
14,459.000 cor., Paîris-spre-tjece milione 459.000 corone. | 
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* GLOCKSXALEKDER. <■

Prețul loeuriloi' obicinuit. Besceamtull 2a 8 ore sera.
Preturile vînțărei anteribre a biletelor la Cassa circului.

r Sffiâne Vmeră îm 07 Octomvrâe BOT®,
Primul ZZigrlx-Life, 

rend!e®-v«ms kE JEHUei «EEbb ESjmșwv și «2bsb EmgH°ejm-aBiiii<m
Cu stimă

jpB’wjpHetaB' .și <lii*ectoi*.
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P. PAVEL, CROITOR WASHES 
că vb B si luHUai*.

Am onorea a aduce la cimosciuța On. public, că ate
lierul meu de

Croitorie ie uniforme și haine civile, 
ce-’l avem sub Bucum Nr. 15 Fam mnatat dela 30 Sep
temvrie 1902 în Strada Michael-Wcess W. SHL

Atrag atenția p. t. Domni, cari servesc anul de vo
luntar. că la mine se pot că pe ta cu @24 corone urmă- 
torele obiecte de uniformă:

fl niantn, £ fiwnîeîi, 1 paBttalon, 1 Sjîwsă, fi baionetă 
, fl g8s“nrerÎBsă BaiîitwK!, fi ciravintă.i elegantă cu curea dnpA plac,

Tote aceste haine se eonfecționeză din st.flțfc fiâsne după mă
sură și regulament. Tot-deuna sunt provedut cu slofe englezesc!.

Rugând pe Ou. public de binevoitorul său concurs, subsemnez
cu tdtă stima

(2“12-) â3 A V E ÎL,

Toi atei se primesc 2 laceEsâr.E jjesuts1»» ci’Ootei’ăe cu cosidi-» 
țttsmSe reeerute: jse 3 asoi șs <08 fl., pe 4 aest mumie.

In urma unei cărți posts le, msrg în persona a lua satură
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... I! > " ® ■ , p Jeder versuche sein Gluck mit dor an seincm Geburtstage ver-
slatWN Mnhft Llfl’iîrlvL'SH f zeichnelen Nummer. In die-en Kalcnder is an jedem Tage des
esfillss îi! Uliiijul Imflll ! Jahres eine Nummer verzeichnet, welche bei umgohender Beslel-ilJtJb lUII MUMlHi.Ui.Uy» IIlnR von uns bcz0Ken wcrdcn kann, so dass Jedem die Wahl 
seiner Nummer freistehL Solite die Nummer inzwischen vergriffen sein, so senden Ilmen eine ăbnliche.

Intrâga întreprindere e pusă sub supravegherea statului. 
Prețul original al loswslltf»a’ stabilit după planul Clasa I.:

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

Se trimet cu ramburs sâu pe lângă trimiterea surnoi înainte. Liste oficiose se es- 
ped6ză după tragere. — P'anurl oficiose gratis.

Ne rugăm ca comande de locuri originale a s° trimite direct la H0Î pănă în
26 QetomwS® a. o» *^g 

A. TOROK & Co.
c»«a «fie Sdabbcă

Budapest, VI Theresienring 46/a
întreprindere de Loterie de ciasă. szzsescskss

Multe și fdrte mari câștiguri am solvit noi prea stimaților noștri cliențl și 
anume in t'mp scurt peste nouă milione de corone.

Filialeie:
WaStaaeerB’BBE^ 4. 
jVSuzeBsmring bbb-. 0S. 
EBisabetlBB’iflflȘ 

lUiMMWJjUWiWMtfa Ce IA ROB ai EtîaS’O

Scrisore de comandă de tăiat.

ÎCVTJ

CC5
Domnului â. T O R O â O®’» Budapest
Binevoi! a trimite Leșuri originale clasa I. a Loteriei de clasă

reg. ung. împreună cu i.bauul ofi.-ial.
Sun.a de fl. > a se lua on fan'bnrr, ur- ț

i meza cu mandat, postal. J

(Ce nn convine 
sfi ștergeț-l).

Tipografia A. Mureșianu Brașov.
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