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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 

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

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Din camera vienesă,
Tot mai mult se apropie monu

mentul, care va aduce decisiunea 
finală în cestiunea pactului econo
mic cu Austria.

Eri, Joi, s’a deschis în cele din 
urmă și sesiunea de tomna a par
lamentului austriac.

In doue privințe va fi de mare 
însemnătate sesiunea de față a 
Reichsrathului. Ea va ave se resolve 
mai întâiu cestiunea limbelor în 
Boemia și Moravia, dela care va 
aterna, după-cum stau a.c|i lucrurile, 
și soluțiunea pactului economic pe 
cale parlamentară. Va avd der ca
mera vienesă a-se ocupa de pactare 
în doue direcțiuni.

Ședința de erl a camerei vienese 
n’a lost tocmai de bun augur pen
tru deslegarea acestei îndoite și 
grave probleme. Eată pe scurt, după 
soirile, ce le-am primit acțl, ceea-ce 
s’a petrecut în acdstă ședință.

Mai întâiu ministrul de finanțe 
a presentat preliminariul budgetului 
pe anul 1903. Apoi a urmat o in
terpelație în afacerea notei nord- 
americane adresată puterilor în ces
tiunea Evreilor din România.

îndată după acesta s’a ridicat 
ministru-președinte Koerber și a fă
cut declarațiunî privitore la cestiunea 
limbelor și la negocierile pentru pact.

Guvernul, Zise Koerber, vrea să 
deslege acesta cestiune gravă pe ca
lea cea mai amicabilă, și nu-o va 
lua dela ordinea Zilei pănă când nu 
va fi resolvată în mod deplin mul- 
țămitor.

Afirmarea primului ministru, că 
guvernul nu merită Imputări din 
partea Cehilor, provocă mare sgo- 
mot și contraziceri pe băncile Ce
hilor.

„Nu-i adevărat**  dice mai de
parte ministru-președinte, „ce a afir
mat un deputat ceh dilele acestea 
într’o vorbire a sa cătră alegători, 
că guvernul lucrăză în contra inte
reselor poporului cehie. Din contră 
guvernul tot-deuna s’a nisuit a face 
să se respecteze drepturile ambelor 

*j Dr. Adolf Lendl, O călătorie în cercul
meu electoral (UtazAs a keriiletemben.)

popore**  (adecă a Cehilor și a Nem
ților).

Și acesta din urmă declarație 
a fost primită din partea deputaților 
cehi cu reprobări și cu mare sgomot.

A trecut apoi primul-ministru 
la afacerea pactului, declarând că, 
după cum stau lucrurile, cu tote 
greutățile ce s’au ivit și încă se 
ivesc, perfecționarea finală a pactului 
nu va întârzia mult.

După Koerber a vorbit condu
cătorul ceh Papak. El constată, că 
vorbirea ministrului-președinte, în 
loc să lămurăscă cestiunea limbilor, 
a înveninat încă și mai mult situa- 
țiunea**.  Nu voiesc să Zi°—continuă 
Pațak — că discursul primului mi
nistru este o infamie, der el e în
dreptat liotărît în contra poporului 
ceh și acesta îi va da în curend răs
punsul “.

Vorbitorul propuse se se des
chidă discusiunea. In fine fiice, că 
pănă când cestiunea nu va fi resol
vată, Cehii nu se vor feri nici de 
violentă!

Cuvintele acestea, cari au fost 
salutate cu aplause sgomotose de 
cătră deputății cehi, marchează în
ceputul unei campanie parlamentare 
desperate.

Nu sunt prospecte, că se va 
pute afla modalitatea de-a împăca 
pe Cehi cu Germanii într’un timp 
apropiat. De aceea situațiunea e așa 
de dificilă și de amenințătore.

Deja în presăra deschiderei 
Reichsrathului, clubul Cehilor a de
clarat, că va purta cea mai aspră 
luptă contra guvernului, cu tote mij- 
locele obicinuite în parlamentul 
vienes.

Germanii nu mai puțin se află 
sub o presiune, ce numai favorabilă 
nu pote fi resolvării cestiunei lim
belor.

Deputății pangermanl, cari, deși 
sunt cei mai estremi, dau tonul în 
cestiunile, naționale, au declarat lui 
Koerber, că nu vor lua parte la nici 
o consfătuire în afacerea naționalită
ților din Boemia, pănă când nu va 
fi asigurată introducerea, limbei ger
mane ca limbă a statului.

Este interesant, că un econo
mist de frunte maghiar, care cu- 
nosce bine situatiunea, susține într’o 
foiă maghiară din Pesta, că pactul 
de aceea nu pdte să fie finalisat, 
fiind-câ guvernul austriac nu e în 
stare să ofere garanția, că punctele 
lui, deja în total stabilite, vor fi apro
bate de cătră Reichsrath.

Mai mult, același bărbat distins, 
asigură sus și tare, că lucrurile au 
ajuns acolo, încât nu numai interesele 
materiale ale Ungariei, ci chiar esis- 
tența și posiția de putere a monarchiei 
aterna acli dela atitudinea parlamentului 
austriac.

E der esplicabil interesul cel 
mare, cu care se urmăresc cele ce 
se petrec de present în Reichsrath.

Revisuirea legii naționalităților. 
Asupra adresei comitatului Pojun de a-se 
modifica legea naționalităților, s’a discutat 
acum în urmă în congregațiile comitatelor 
Torontal, Turoț și Jaurin. T6te trei comita
tele au hotărît sprijinirea adresei din Po
jun. In congregația din Turoț Slovacii 
Pietor, Mudron și Vanovici au cerut ese- 
cutarea legei și au combătut revisuirea ei. 
Inzadar inse...

Szell despre pactul vamal. In 
ședința de Miercuri a dietei, Rakovszky a 
întrebat pe ministrul president, că de ce 
guvernul nu s’a declarat despre pact. — 
Szell a răspuns, că în sesiunea acesta pro
blema cea mai mare va fi resolvirea Ges
tiunilor pactului. Pănă acum nu s’a putut 
dobândi o înțelegere între guvernele ungar 
și austriac, der cât timp tratările nu sunt 
întrerupte, ci se urmeză încă, el nu va da 
semă, de ce nu s’a încheiat pănă acum 
pactul. Guvernul nu e legat de termin în 
privința alianței vamale, care se pdte în
cheia în 1903 și și în 1904.

Cum se apără. Foile din Buda
pesta spun, că „un distins bărbat de stat 
maghiar**  a scris în „Der Taga din Berlin 
un articol. în care încercă se arate mișca
rea „pangermană“. El încheie așa:

„Puterea și forța Ungariei se baseză 
pe unitatea națională. A conserva și a 
promova acesta, este prima condiție de 
vieță a statului ungar. Di de di vedem în 
Austria, ce urmări pot deriva din aceea, 
că Germanii nu și-au sciut menține rolul 
de conducători. Suferim pentru încurcătu
rile austriace și din causa criselor conti
nue, cari sguduesc statul. Și acum se pri
vim liniștiți, ca și în Ungaria să fie ame
nințată de o astfel de desvoltare a lucru
rilor?... Decă vor elupta (naționalitățile') 
egala îndreptățire națională, din statul 
maghiar va deveni stat de naționalități, 
care ar trebui să-și risipescă puterile pen
tru problemă, pe cari nici Austria n’a pu
tut să le resolve pănă acum".

Așa-der, după afirmarea „distinsului 
bărbat de stat maghiar**,  nu mai pdte fi 
vorba în Ungaria despre egala îndreptă
țire națională?

Urcarea listei civile. Diarul „N. 
Fr. Pr.“ aduce scirea despre urcarea lis
tei civile. Acest plan, după foia vienesă, 
se va realisa prin faptul, că în proiectul 
de budget, presentat eri în Reichsrath, se 
află deja posiția, în care se prevede ur
carea listei civile cu 2 milione corone. 
Tot cu atâta se va urca și din partea un
gară. Cu aedstă urcare suma totală a lis
tei civile va fi de 22 milione și 600.000. 
Proiectul austriac releveză în motivarea 
sa, că lista civilă de la 1872 încoce a fost 
în mod staționar fixată în suma de 18.6 
milione, cu tote că ar fi trebuit înoită din 
10 în 10 ani, dedrece într’aceea s’au în
mulțit cheltuielile representative și au 
trebuit urcate salarele funcționarilor de 
curte.

Muntenegrul mobiliseză ? In Bel
grad s’a răspândit scirea, că turburările 
din Macedonia și Serbia-vechiă, apoi in
cursiunile Albanesilor la granița munte- 
negrenă, au îndemnat pe principele Mun- 
tenegrului, să ordone mobilisarea trupelor. 
Mobilisarea se face în mare tăcere de 

câte-va săptămâni și s’au început lucrări 
la mai multe puncte strategice de-alungul 
graniței albanese.

Cehii și proiectul lui Koerber.
fCestiunea limbilor în Austria)

Comisia parlamentară a clubului de
putaților cehi a ținut Miercuri o confe- 
rență cu scop de a stabili răspunsul la 
proiectul de limbă, ce l’a presentat Marți 
ministrul president Koerber. Eri s’a întru
nit clubul, în plen și după o scurtă dis- 
cuțiune a primit unanim răspunsul, ce are 
să se dea guvernului. Resoluția e urmă- 
tdrea:

„Considerând, că grava nedreptate 
comisă contra poporului cehie nu s’a în
dreptat; nu i-s’au redat drepturile ce-i 
compet în virtutea legii; principiile fun
damentale (din proiectul guvernului) în 
loc să remedieze nedreptatea causată prin 
ordonanța de la 14 Oct. 1890, sunt pre- 
venitdre față de Germani în ce privesce 
stabilirea limbei de stat germane și în ce 
privesce preteusiunile lor periculdse sta
tului ; considerând mai departe, că prin 
acăsta se dă o dovadă despre aceea, că 
guvernul actual nu scie său nu vrea să 
satisfacă dreptele pretensiuni ale Cehilor; 
în fine considerând că guvernul actual 
atinge principiile egalei îndreptățiri în ță
rile coronei boeme și mai ales în Silesia : 
clubul declară, că va porni lupta cea mai 
violentă în contra actualului guvern cu 
țote mijldcele, ce se obicinuesc în parla
mentul vienes*.

Asta va să (jică obstrucțiune energică 
în parlamentul central din Viena contra 
guvernului. Se crede, că scenele furtu- 
nose în „Reichsrath1* se vor începe în
dată după deschiderea acestuia.

In cercurile bine orientate se crede, 
că Koerber e decis ca în momentul în 
care va depune pe biroul camerei proiec
tele referitore la pactul cu Ungaria, să 
pună pe Cehi în fața alternativei, ca seu 
să nu ridice piedeci în contra pactului, 
seu va disolva parlamentul.

Administrația si naționalitățile.
Am amintit despre broșura deputa

tului Lendl, în care el descrie miseriile po
pulației din cercul său electoral.

Diarul „Neues Politisches Volksblattu 
face acestei broșuri o apreciare, pe care 
o reproducem și noi în traducere, dedrece 
conține multe lucruri interesante. Etă ce 
scrie „N. P. V“:

„Avem înaintea nostră o broșurică*)  
abia de două cole tipar, scrisă de depu
tatul Dr. Adolf Lendl. Deputatul își con
duce cetitorii prin cercul său electoral, un 
cerc compus din o populație de diferite 
limbi, din comitatul Timișului, și ceea-ce 
observă cineva în călătoria acesta, merită 
atențiunea cercurilor conducetore în mă
sură mai mare, de cât tdte conferențele, 
adunările și congresele, arangiate în timpul 
din urmă de cătră patrioții zeloși în mă
sură mai mare, decât ar trebui.

Mai mult de câte ori când se aud 
în timpul din urmă plângeri asupra ne- 
mulțumirei naționalităților în Ungaria de 
sud. Aprope dilnic apar prin d’are articole 
vehemente contra „agitațiilor1* — der a- 
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prope nimeni nu și-a dat ostenela, să cer
ceteze, cari sunt motivele acestei nemul
țumiri. Se publică prin diare înjurături, 
bănuesc pretutindenea trădare de patrie, 
agitațiuni și a’te asemenea lucruri comode 
și se fălesc cu sentimentele proprii pa
triotice în frase bombastice. Expunerile 
broșurei acesteia vor deschide ochii mul
tora....

Era un timp, când după cum spune 
broșura — Șvabii din Timiș spuneau cu 
mândrie archiducelui Albrecht, că ei sunt 
Șvabi unguri. Ei au luptat împreună pen
tru libertatea și constituția Ungariei, se 
simțiau frați cu Ungurii, se simțiau acasă 
în Ungaria, ca cetățeni cu tote drep
turile în patria ungară.

E întrebare, decă astădi este tot 
așa. Și decă s’au schimbat lucrurile, 
trebue să ne întrebăm: de ce? înainte de 
a răspunde la acestă întrebare în sensul 
broșurei, trebue să ne mai întrebăm: Ore 
țăranul ungur a rămas pretutindeni ace
lași? Ore are el și acuma aceleași senti
mente, pe cari le avea pe timpul, când 
înarmat cu cosa și sapa eșia la luptă 
contra dușmanului? Ore nu emigreză sute 
și mii de Unguri peste Ocean? Nu, nici 
Ungurul n’a rămas același, și el își pără- 
sesce patria, pentru care, decă nu el în
suși, der tatăl său de sigur, era gata să-și 
dea vieța. Cu deosebirea, că Ungurului 
nu i-se pdte face reproșul lipsei de patrio
tism, seu mai bine reproșul, în sensul cum 
înțeleg șoviniștii patriotismul, s’ar pute 
justifica, der să feresc să facă acest reproș, 
ca să nu ajungă de rîs.

Tdte aceste simptome se cuprind în 
unul și același capitol. Broșura lui Lendl 
dă la t.dte aceste întrebări răspunsul, pe 
care noi de mult l’am dat, pe basa lo
gicei faptelor, care însă aici este confir
mat prin esperiențe, pe basa esemp'elor. 
Sarcinele publice atât de grele, relațiile 
economice atât de nefavorabile, au pus pe 
dmenii mici din Ungaria — țărani, comer
ciant! și industriași de-opotrivă — într’o 
luptă grea, deplorabilă și vecinie lipsită 
de resultate, lupta pentru eslstență. Aceia 
însă, a căror datorie ar fi să-i spriginescă 
pe acești dmeni, să le promoveze și asi
gure posibilitatea de a trăi, se ocupă cu 
politica, își consideră de problemă a vieții 
să facă servicii politice celor de la putere, 
și după ce miseria a ajuns la culme, vî- 
neză în tote părțile trădare și ca să scape 
de răspundere, spun că causa nemulțumirii 
este agitația. In ținuturile, unde locuesc 
naționalități, sunt agitatorii naționalităților, 
er în ținuturile, unde nu prinde acest pre
text, agitatorii socialiști sunt aceia, cari 
trebue să acopere nepriceperea puterni
cilor de la comitat.

Cătră acesta se mai adaogă o ad
ministrație nerațională. Șefii administrației 
comitatense de la notar în sus, numai 
arareori sunt la înălțimea lor, și cu cât 
sunt mai sus puși, cu atât mai puțin co- 
răspund. Omnipotența statului, hiperregi- 
mul, care în ultimii ani a făcut progrese 
enorme și urmăresce pe cetățen pas de 
pas, — se manifestă în comitate și la 
țâră, ca o șicanare brutală, care nu lasă 
de fel să iasă la ivelă ideea, că adminis
trația trebue se stea în serviciul binelui 
public.

Guvernului i-se trimit, să înțelege, 
raportele oficiale colorate și alcătuite după 
plăcere și trebuință, și aceste raporte ser
vesc apoi ca basă pentru măsurile, ce Ie 
ia guvernul. Resultatul este, că aceste 
mesuri și legi de obiceiu își greșesc ținta, 
nu se potrivesc cu împrejurările, risipesc 
forțele poporului și produc înstrăinare. Și 
decă stările bolnăviciose ies la ivelă, a- 
tunci aiureză despre renitență și trădare 
— și firesce poporul prin apărarea contra 
acestor simptome, se înstrăineză și mai 
mult, căci pe lângă tote miseriile și ne
voile, ce le sufere, mai este șicanat și cu 
tot felul de investigații patriotice și pedep
sit adesea pentru pretinșii agitatori.

Asemenea călătorii ar trebui să facă 
toți deputății, cari au la inimă interesele 
poporului și resultatele acestor călătorii ar 

trebui să fie isvorul, din care guvernul 
se scotă legile și ordinațiunile sale. Atunci 
am ave prospecte, că măsurile luate de 
guvern ar fi nemerite."

Corvin = „Hollos“?
Vorbind despre discursul ținut la 

desvălirea statuei lui Matia Corvinul în 
Clușiu de cătră primul ministru ungu
resc G. Szell și de respunsul ce i-l’a dat 
tînărul archiduce Iosif August, „Cronica14 
într’un articol semnat „Memor“ releveză 
câteva momente caracteristice:

Primul ministru Szell, dice „Cr.“, 
arătând spre statua regelui Matia Corvinul 
spune, că earepresintă pe un rege glorios și 
drept, care a lucrat și s’a străduit totă viața 
pentru nația maghiară. Din causa acesta 
nația maghiară își arată recunoscința sa 
ridicând o statuă regelui Matia Corbu 
(Hollos Mătyăs), în Clușiu, orașul lui natal.

Autorul articolului menționat face la 
acesta următorele observări:

Nu e adevărat că MateiO Corbu ar fi 
lucrat și străduit pentru națiunea maghiară 
ci el a lucrat și a stăruit pentru regatul 
apostolic ungar, cu diferitele sale popdre...

P’atunci nu esista ideea principiului 
de naționalitate, cum îl înțelegem noi adi. 
MateiCi Corvin a fost un rege alcătuitor de 
stat, în care favoriții Papei erau maghiarii. 
Regatul ungar nu s’a susținut numai cu 
forțele Maghiarilor ci și cu cele ale popo- 
relor nemaghiare, cum e cașul până în 
diua de adl. Și când după perderea inde
pendenții în bălțile dela Mohăcs. Maghiarii 
scapă de sub jugul turcesc tot cu ajuto- 
rul^habsburgilor și al poporelor nemaghiare 
au scăpat.

Fiul archiducelui Iosif, șeful honve- 
dimii, răspundând ministrului unguresc, in
sistă de trei ori asupra numelui român 
al regelui Mateiu Corvin (și nu Hollos 
Mătyăs cum îi die ungurii). A arătat apoi 
rolul civilisator care l’a jucat ca protec
tor al literilor și artelor, și l’a numit apoi 
pe Mateiu Corvin că a fost părintele po
porelor, că a fost însăși dreptatea.

Autorul întrebă apoi, că ce a urmă
rit d 1 C. Szell când a maghiarisat un 
nume universalmente cunoscut sub forma 
lui românescă, dicend Hollos în loc de 
Corvin? De sigur, că prin acesta n’a prea
mărit memoria fiului lui Ioan Corvin, nici 
n’a făcut ca Mateiiî Corvin, cel de viță 
română să fie de viță maghiară, nici des
ființat pe Români cu acesta. Apoi conti
nuă astfel:

Tertipuri de acestea sunt esplicabile 
la studenții din B. Pesta, cari la o lecțiune 
de istorie a profesorului Salaraon, fost di
rector al Monitorului Oficial unguresc 
(Budapesti Kdzlony) au făcut un scandal 
pentru că Mateiu Corvin a fost român de 
origine. In zadar le-a spus profesorul, că 
un fapt istoric nu se pdte anula cu stri
găte și sberete. La lecția următore stu
denții veniră la universitate în sală cu 
câni, pe cari îl călcau pe codă ca să chi- 
Iălăescă și să-l silescă pe profesorul să 
înceteze cu cursul lui asupra regelui 
Mateiu.

D'atunci înedee s’au pus Ungurii să 
traducă decumentele vechi scrise în lati
nește pe unguresce. In special au tradus 
ei documentele din colecția lui George 
Fejer, cari tote sunt privitore la români- 
tatea originii Corvinilor, astfel că adi nu 
le mai pdte cnnsulta nici un savant; de 
cât numai decă scie unguresce. Der câți 
savanți nu sein unguresce? Aprope nici 
unul.

Măsura acesta e fdrte jicnitore pen
tru erudiții streini, cărora nu li se mai 
dau textele latine, ci numai cele ungu
resc!. Unui savant frances, Al. Lefaivre, 
sosit în Ungaria acum trei ani ca să stu
dieze în B. Pesta și Cașovia documentele 
relative la epoca lui Rakoczy și Andreii! 
Bathory, archivarii i-au refusat documen
tele latinesc! dându-i numai traducerile 
lor unauresci. Observând scriitorul fran
ces, că nu le pdte utilise, de orece nu 
scie unguresce, archivarul de Ia B. Pesta 
i-a răspuns: „Destul de rău, decă nici la 
vîrsta d-tale nu scii încă unguresce!"

Iacă după ce exemple se ia primul 
ministru C. Szell.

Studenții italieni în România.
Marți d. a. s’a dat la Ateneul român 

al doilea festival, în ondrea studenților 
italieni. Sala era plină de un public ales.

Festivalul s’a început printr’o scurtă 
cuvântare a d-lui Benedetto de Luca, pu
blicist, care a făcut o privire generală 
asupra culturei italiene în țările streine.

D-l Giglio Tos și-a desvoltat apoi 
frumdsa sa .’conferență despre societatea 
„Dante Alighieri", care urmăresce cultura 
italiană pretutindeni în străinătate unde 
sunt italieni. Societatea acesta numără 
pană acuma 150,000 membrii și are su
cursale în tote părțile lumei. Conferen
țiarul termină făcând apel la italienii din 
Bucuresci se facă și ei o secțiune a aces
tei societăți.

După conferință au urmat diferite 
producțiunl musicale, conform programului.

Sera în sala de recepțiune a școlei 
italiene din str. Neptun, a avut loc ban
chetul oferit în ondrea studenților italieni 
de cătră d-l Lztigi Cazzavillan, directorul 
diarului „Universul14.

Sala era frumos decorată cu verdeță 
și drapele italiene și române.

Afară de ospeții italieni, au luat 
parte la banchet număroși representanți 
ai coloniei italiene și studenții români.

Asemenea au luat parte la banchet 
representanții tuturor diarelor dilnice din 
Capitală.

Banchetul a fost presidat de d-l Gr. 
Ștefănescu, dacanul facultății de sciințe. 
Musica bersaglierilor, sub conducerea maes
trului Colzi, a cântat pe rend imnul regal 
italian și imnul regal român, în aplausele 
furtunose ale tuturor învitaților și a entu- 
siasmului general.

In tot timpul banchetului a domnit 
apoi cea mai mare cordialitate; ospeții 
italieni aveau locurile lor fie-care între 
un student român și un representant al 
coloniei italiene din Bucuresci, cu cari se 
întreținau tot timpul. Sus, în balconul 
sălei numerose domne și d șore asistau la 
banchet.

D-l Luigi Cazzavillan a ridicat primul 
toast, rostind următorele:

Stimați domni,
Scumpii mei concetățeni,

Decă imensă a fost bucuria simțită 
de mine în diua când ați sosit printre noi, 
tineri studenți, nu mai puțin mare e bu
curia pe care o simt adl vădând întruniți 
în jurul nostru, la acest frățesc banchet, 
ațâți amici ai iubitei nostre Italii, atâtea 
persone distinse, cari în ori-ce împrejurare 
mi-au acordat cu mare bună-voință, valo
rosul lor sprijin pentru desvoltarea insti- 
tuțiunilor nostre în acestă Capitală.

Acum trei ani, d-lor, când am fost 
la Roma la congresul orientaliștilor, frații 
noștri români, cari au fost acolo, au depus 
o cunună la forul lui Traian. Ou aceea 
ocasie am pronunțat un scurt discurs, în 
care am spus, că noi Italienii în România 
nu suntem considerați ca străini, ci ca 
frați. Adi repet acesta, și mărețele și en- 
tusiastele demonstrații făcute vouă, voioși 
tineri, confirmă pe deplin afirmația mea. 
îmi amintesc, d-lor, că acum mult timp 
rugaiu pe M. S. Regina Elisabeta să bine- 
voiescă a asista la o representație dată în 
folosul societății de binefacere Umberto- 
Margherita', Carmen Sylva mi-a răspuns: 
„Italienilor nu le pot refusa nimic14.

Cum vedeți, d-lor de la Palat pănă 
la colibă, noi italiei) i suntem aci stimați 
și iubiți cu cea mai mare dragoste.

Primul nostru gând, scumpi cetățeni 
să ne ;fie deci îndreptat spre MM. LL. 
Suveranii României. în ondrea cărora vă 
poftesc a bea. Trăiască Regele Caroll 
Trăiescă Regina Elisabeta [ Trăiescă fa
milia regală 1

Se bem de asemenea, domnilor, pen
tru prosperitatea și mărirea nobilei țări, 
care ne ospăteză și în sănătatea amicilor 
Italiei, cari se află aci de față. Trăiescă 
România 1

După acesta d-l Cazzavillan ridică 
paharul în sănătatea iubiților Suverani 
italieni Victor Emanuel, tînărwl rege, care 
s’a revelat așa de repede ca un caraeter, 
o voință, și Regina Elena care cu nobleță 
inimei sale a sciut să câștige dragostea 
tuturor Italienilor, și pentru prosperitatea 
și bunăstarea scumpei și frumușei patrie 
Italia.

In fine invită pe ospeții săi a bea 
pentru sacra memorie a omenilor mari 
italieni: Garibaldi, Mazzini, Victor Ema
nuel II, Cavour și Umberto, ale căror bus- 
turi se aflau espuse în salon.

Cuvintele d-lui Cazzavillan, care a 
făcut o adâncă impresie, au fost des între
ruptă de aplausele furtunose. Strigătele 
de ,Trăiescă Italia și România14 au fost 

acoperite de sunetele imnurilor naționale 
italian și român, ascultate în picidre de 
întrega asistență.

Au urmat apoi un număr frumos 
de toaste, între cari amintim pe al d-lui 
Robescu vice-preș. camerei pentru Italia 
protectdrea statornică a României; al d-nei 
Olelia Bruzzesi. decana demnelor din co
lonia italiană pentru fiii Italiei și Româ
niei ; St. Sihleanu, directorul gener. al 
teatrelor pentru Margherita de Savoia și 
Carmen Sylva, Giglio Tos pentru d. Luigi 
Cazzavilan; Barbu Delavrancea pentru ti
nerimea italiană, Benedetto de Luca pen
tru tinerimea română ș. a. ș. a.

S’a expediat apoi următdrea telegra
mă d-lui conte de Gubernatis:

„Studențimea universitară română 
sărbătorind venirea fraților italieni în 
mijlocul lor, își amintesce cu drag de 
ilustrul filoromân contele de Guberna- 
tis, arătându-și și cu acestă ocasiune, 
sentimentele ei de vie recunoscințâ pen
tru serviciile mari ce a adus causei ro
mânismului".

Banchetul oferit în ondrea studenți
lor italieni de d. Cazzavillan a lăsat cea 
mai frumosă impresie tuturor celor cari 
au participat la. el.

Mercuri, la orele 10 dim., studenții 
italieni, cu drapelul federației „Corda 
Fratres44, însoțiți de studenții români cu 
drapelul albastru, și de câte o delegație 
din partea Ligei Culturale cu drapel și a 
societăței Macedo-Române cu drapel, s’au 
dus la cimiteriul Șerban-Vodă unde au 
depus câte o coronă pe mormântul mult 
regretatului V. A. Urechiă.

Corona studenților era de foi de laur 
cu panglica tricoloră italiană și cu ins
cripția în italienesce: „Tinerimea italiană 
lui V. A. Urechiă, 2 Oct. 1902“

Din partea ligei o mare coronă de 
foi de laur, cu panglici tricolore române 
și italiene, și din partea societății Macedo- 
Române o coronă de flori naturale cu 
panglici albe.

D. Remus Iliescu a ținut în italie
nesce o mișcătdre cuvântare în care a 
arătat nemărginită dragoste pe care o avea 
Urechiă pentru Italia și pentru universi
tatea italiană.

D. Persico, în accente vibrătdre și 
forte mișcat, a făcut elogiul fostului amic 
al Italiei, care și-a sacrificat totă vieța sa 
pentru causa latină.

Au mai rostit și alte frumose și miș
cătdre cuvântări: d. Al. Florescu din par
tea Ligei; d. Septimiu Mureșanu, în nu
mele studenților trnnsilvăneni; d. Pândele 
Musu din partea coloniei macedo-române 
și alții.

La întorcerea de la cimitir, ospeții 
italieni au visitat biserica Domnița Bălașa 
apoi palatul de justiție, și la orele 12 s’au 
dus la palatul poștelor.

Miercuri după amiadi avii loc la Ate
neul Român fondarea ligei italo-române; 
er sera fii banchetul de adio dat de „Uni
unea studenților44 în sala Bragadiru.

Studenții italieni au plecat la T.- 
Severin Joi dimineța.

*
Toți studenții universitari români pre- 

senți în Bucuresci, și-au depus Marți căr
țile de visită la legațiunea Italiei în semn 
de simpatie.

*

Mai relevăm, că la banchetul de Joia 
trecută dat la Cosman, pe bulevard, d-l 
Septimiu B. Mureșanu, advocat și delegat 
al Ligei, a rostit un frumos și entusiast 
discurs în numele Românilor din Transil
vania. In mijlocul unui entusiasin de ne- 
descris, d-l Mureșianu face un călduros 
apel Italienilor de a îmbrățișa cu totă 
inima causa Românilor asupriți, luptând 
din răsputeri pentru triumful ei, care în 
același timp e un trimf al ideii latine. 
Aplause entusiaste acoperiră discursul și 
oratorului i-se fac ovațiuni din partea Ita
lienilor.

D-l S. B. Mureșanu a ținut o vor
bire și la banchetul din Constanța, unde 
de asemenea a secerat aplause furtunose.Incidentul din Constanța.

„L'lndependance Roumaine“, organul 
oficios al guvernului publică următdrea 
comunicare:

Un incident din cele mai regretabile 
ni-se semnaleză din Constanța.

Consulul otoman al acestui oraș, 
Razim-bey, întovărășit de vice consul, de 
secretarul consulatului și de un cavas. a 
întrat Sâmbăta trecută cătră 7 ore și ju
mătate în prăvălia bărbierului1, Bedrosian 
supus român de oricine armână, și l’a so- 
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mat de a ridica de pe perete un tablou, 
care represintă un episod din timpul res- 
boiului.de la 1877: un sergent de venătorî 
în presența comandantului seu, maiorul 
Candiano-Popescu înclinând înaintea M. 
S. Regelui un drapel hiat de la Turci.

Bărbierul, natural refusând, Razim-bey 
Va amenințat că va da jos el singur cu 
bastonul tabloul.

Der în presența atitudinei energice 
a lui Bedrosian. care a răspuns că nu are 
de primit ordine de cât de la autoritatea 
română, consulul otoman a eșit din local.

El de sigur regretă acuma conduita 
sa inexplicabilă.

Iu fața confirmării acestui fapt de 
cătră un oficios al guvernului, diarele 
oposiționale bucurescene cer de la rainis- 
tru-președinte și de la ministru de externe 
se ia neamânat măsuri, ca să dea satis
facția cea mai strălucită amorului propriu 
românesc jicnit de un imberb turc, care 
se incumetă a da ordine în țera româ- 
nescă.

SOIRILE D1LE1.
— 4 (17) Octomvrie.

Monument marelui Traian. La ban
chetul care s’a dat la Brăila în sala tea
trului Rally, în urma propunerei profeso
rului Ohicireanu, s’a hotărît ridicarea unui 
monument marelui Traian în acel oraș 
pentru comemorarea visitei făcută de stu
denții italieni la Brăila. In fruntea listei 
de subscripție figureză Constantin Cociaș, 
deputatul Brăilei cu 1000 lei?și s’au subs
cris deja încă 1000 de diferite persane din 
localitate.

Cradja și studenții italieni. Câți-va 
studenți italieni s’au dus la debitul de 
tutun de pe calea Victoriei 40, vis-ă-vis 
de librăria Alcalay. Când au vrut să achite 
târguiala ce au făcut, d-1 Cradja, care e 
Român din Macedonia, n’a vrut să primescă 
banii: „Fericirea și onorea ce simt de a 
vede în prăvălia mea pe representanții 
tineretului italian, face mai mult pentru 
mine decât ori-ce plată", le dise d-1 
Cradja. Le-a mai oferit după asta mai 
multe pachete de țigări, ca să-și aducă 
aminte și de poporul român din Mace
donia. Studenții audind, câte a suferit d-1 
Cradja din partea comitetului macedo
nean, i-au făcut căldurdse manifestații.

Salarele profesorilor de la șco- 
lele secundare. Cu cât cresce mai tare 
miseria economică, și cu cât sunt mai 
grele birurile, cu atât se observă mai 
mult o tendință nenorocită pentru a urca 
salarele funcționarilor de stat. In legătură 
cu proiectul pentru urcarea salarelor func
ționarilor, se publică acum un proiect re
lativ la urcarea salarelor profesorilor se
cundari. Conform acestui proiect, lefa pri
mitivă a fie-cărui profesor va fi de 2600 
cor., care din 4 în 4 ani se va urca cu 
câte 400 cor., așa că ultimul salar, care 
începe cu al 28-lea an de serviciu, va fi 
de 5400 cor. Gradațiile de cinci ani se 
casseză, în schimb însă tot la patru anț 
se va face avansarea normală, așa că 
de la 1—4 ani lefa va fi de 2600 cor. 
De la 4—8, 3000 cor. De la 8—12,—3400 
cor. și așa mai departe. — Nu e vorbă 
și merită „salahorii națiunei", cari educă ti
nerele generații în spiritul binecunoscut 
al timpului, să fie retribuiri bine după 
munca lor.

Primirea studenților italieni în 
România dă prilej pressei italiene de a-și 
esprima satisfacția pentru ospitalitatea cu 
care Italienii au fost întâmpinați pretutin
deni în regat. Diarele din Roma mai ales 
constată cu bucurie strălucita primire, ce 
li-s’a făcut studenților italieni.

Proces de les-Maiestate. Lucru ne 
«mai audit pănă acuma: Un proces de les- 
Maiestate intentat unui diar koșutist! Soi
rea acesta ni-o aduce însu-și diarul dat în 
judecată, „Fiiggetlen Magyarorszăgu, care 
ne spune, că procurorul din Budapesta i-a 
intentat proces de les-Maiestate pentru 
articolul întitulat „A koronatanâcs“. și pu
blicat în numărul de la 2 Octomvrie.

Un monument, milenar primejduit. 
Monumentul milenar ridicat înainte de 
asta cu șese ani lângă Pannonhalma (corn. 
Jaurin) cu cheltuielă de 220.000 corone, e 
amenințat cu ruina. Fresctirile s’au stricat 
deja cu desăvîrșire, tot așa și tabloul cel 
mare de pe părete făcut de Lotz și care 
a costat 20.000 cordne, a fost ruinat de 
ploia, ce a pătruns în monument. S’a tri
mis o comisiune la fața locului, care a 
opinat să se facă reparaturi radicale, cari 
vor costa țera eră mai multe deci de mii 
de cortine! Avem de unde plăti!

Studenții italieni au plecat eri din 
România prin Vîrciorova. Direcțiunea căi
lor ferate române li-a oferit bilete de cl. 
II. Pănă la Vîrciorova au fost însoțiți de 
60 studenți. La Craiova și la T.-Severin 
s’au făcut mari pregătiri în onorea lor.

Suspendat. O telegramă din Cer
năuți spune, că deputatul român Lupu 
Florea a fost suspendat din funcțiunea sa 
de consilier la tribunal, pe motiv, că a 
atacat vehement, într’un meeting, pe boe- 
rii români ai Bucovinei, provocând ast-fel 
interpelări și atacuri în dietă.

Congresul III al Catolicilor ma
ghiari. In diua de 15 Octomvrie s’a des
chis în Budapesta al III congres al Cato
licilor maghiari sub președința contelui 
Ioan Zichy junior. Cu ocasiunea acestui 
congres s’a inaugurat și colegiul „St. Eme- 
ric“, care este un internat pentru studenți 
universitari. Acest' internat este situat în 
strada „UUo“, unde s’a cumpărat o casă 
cu 200.000 corone și s’a adoptat pentru 
trebuințele, pentru cari este menit. Aici 
este loc pentru 70 studenți, dintre cari 
fie-care plătesce 700 corone ‘pentru între
ținerea completă. Sunt însă locuri cu pre
țul de jumătate și chiar, gratuite. Fie-care 
intern are odaie separată.

Judecător de instrucție. Ministrul 
de justiție a însărcinat cu funcțiunile unui 
judecător de instrucție pentru circums
cripția tribunalului din Brașov pe d-1 jude 
de tribunal Mihail Arzi, er ca substitut 
permanent al d-lui Arzt a delegat pe ju
dele de tribunal Gavrilă Buday.

Perpetuum mobile. Diarul „Szekely- 
udvarhely“ aduce soirea, că un Săcuiu a 
inventat un aparat, prin care tot felul de 
mașine se vor pute pune în mișcare și 
ține în acestă mișcare în infinit, fără altă 
forță motrice, decât prin utilisarea puterei 
de gravitație. Acest Săcuiu genial ar fi 
învățătorul M. Szabo din Homorod Szt.- 
Păl. Din partea comitatului i-s’a acordat 
lui Szabd o subvenție, pentru-ca să-și 
pdtă scdte o patentă pe invenția sa. Dia- 
rele maghiare reproduc soirea (Jiarului 
„Sz.“ fără nici o observație.

Budgetul Franței. Ministrul fian
ces de finanțe Rowvier, a depus pe biroul 
camerei francese proiectul de budget pe 
esercițiul 1903. Cheltuelile sunt evaluate 
la suma de 3.575.000.000 franci, er veni
turile la suma de 3.575.500.000 franci, cu 
un excedent de 500.000 franci. Expunerea 
de motive constată, că pentru echilibrarea 
budgetului trebuesc create resurse nouă 
pentru o sumă de 207 milione franci. 
Evaluările venitului din impositul asupra 
zahărului sunt diminuate cu 41 milione 
pe anul 1903, căci impositul asupra zahă
rului va fi redus la 25 franci în urma su- 
primărei primelor.

Sfințirea unei prăvălii. Pe când 
pressa șovinistă, redactată în cea mai 
mare parte de neomaghiari, găsesce un 
teren bogat de agitație contra naționali
tăților, — „Chazariiu, cum le dice „Alk.“, 
profită de învălmășala produsă în opinia 
publică otrăvită și exploateză și se îmbo
gățesc. Puțini sunt aceia printre Maghiari, 
cari să observe manoperile acestea șirete. 
Aceia însă, cari le văd, au început de 
câți-va ani să se organiseze pe terenul 
economic, jformând așa numitele asociații 
creștine — de consum. O ast-fel de aso
ciație a deschis de curând o prăvălie în 
Ciongrad. Dumineca trecută s’a sfințit 
acestă prăvălie de cătră parochul de acolo ! 

Antoni Hegyi, care a ținut un discurs, în
demnând poporul să-și facă cumpărăturile 
numai din prăvălia acesta, unde va fi ser
vit cu cinste creștinescă.

Președintele societății slave de 
binefacere. Cerep Spiridovici, însoțit de-o 
deputațiune numărosă, va pleca dilele 
acestea din Petersburg Ia Roma unde este 
așteptat. El va trece prin Bucuresci. So
fia, Belgrad și Cettinje, înmânând diplome 
de membri onorari ai acelei societăți re
gelui României, regelui Serbiei, prinților 
Bulgariei și Muntenegrului și regelui 
Italiei.

Colera. Ultimul buletin sosit din 
Egipt asupra mersului colerei, arată pen
tru diua de 3 Octomvrie curent, 162 ca
șuri, urmate de 151 decese, dintre care 11 
cașuri, 9 decese la Alexandria; 2 cașuri, 
1 deces, la Cairo; 2 cașuri, 1 deces la 
Suez;, 7 cașuri, 7 decese la Damieta; 18 
cașuri, 17 decese la Roseta și 122 cașuri 
cu 116 decese în cele-lalte localități. La 
Gaza, în Siria, s’au produs cașuri de-o 
bălă care se bănuesce a fi coleră. S’a or
donat o carantină de dece cjile pentru 
vasele ce vin d’acolo.

Teatru german. Mâne Sâmbătă se 
va representa tragedia „Faust11 de Goethe. 
Cu rolurile principale distribuite între 
cele mai bune puteri ale societăți cum 
sunt d-nii Mauth, Seger, Liebesny și d-na 
Weiser.

6) Succes vindecător durabil. Durerile de 
reumatism, crucea spinărei și alte părți ale cor
pului se vindecă cu efect sigur folosindu-se spir
tul și sarea A. Moli. Prețul unei sticle 1 Cor. 90 fii. 
Se trimite diluic cu rambursă poștală de farma
cistul și lifcrantul curții c. s. r. A. Moli Vieua 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincii să se 
cdră Spirtul A. Moli, prove<jut cu marca de con
travenția și subscriere.

Din dieta ungară.
Deputatul 48-ist Nessi Pal seim că a 

interpelat pe ministrul president Szell cu 
privire la cele ce s’au întâmplat în Clușiu 
din incidentul desvălirei statuei regelui 
Matia Corvinui.

Nessi s’a plâns mai întâifi, că Majes- 
statea Sa monarchul n’a fost de față la 
serbare. Absența acesta am simțit’o dure
ros. Der din membrii casei de Habsburg 
(vr’o 30 bărbați) încă n’a fost de față de 
cât un archiduce și și acesta din ordinul 
regelui. Nu așa însă în Austria. Aici la o 
serbare fie cât de neînsemnată, participă 
familia regală. La desvălirea statuei ar- 
chiducelui Albrecht au fost de față toți 
membrii majorenî ai casei domnitore. Seu 
ddră archiducele Albrecht a fost mai mare 
om, de cât Matia? Sper că nu s’au pre- 
sentat cu toții numai fiind-că sciau, că 
pănă la mortea sa, Albrecht a remas duș
man neîmpăcat al acestei națiuni și patrii.

Vorbesce apoi despre imnul „Gott 
erhalte*,  care s’a cântat la Clușiu de mu- 
sica militară.

„S’a audit erăși acel cântec de noi 
de toți urgisit, când archiducele maghiar 
representantul regelui maghiar, a sosit 
la gară. Grație tinerime! și cetățenilor din 
Clușiu, din mii de guri s’a audit cântân- 
du-se atunci sfântul nostru imn național 
maghiar și prin ‘cântarea lui am înecat 
sunetele urgisite ale lui „Gott erhalte". 
(Br. Fejervary: Nu le-ați înecat!) De ce 
a trebuit să se batjocurescă acestă ser
bare națională cu sunetele lui „Gott er
halte “ ? De ce vreți se deschideți ranele 
abia cicatrisate? Cine are nevoie de acâsta? 
Cred că nici țâra, nici națiunea nare 
interes a-se ridica tot-deuna vălul sub 
sdranțele căruia vedem ranele națiunei 
maghiare, sângerând. Vedem fața palidă 
a primului ministru-psesident maghiar ucis 
fără vină; ne apar cei 13 martiri și apar 
miile de eroi duși pe câmpul de luptă și 
la eșafod prin calcar, a jurământului unui 
regeu.

Presidentul: Fac atent pe d-1 depu
tat; nu i-ain înțeles cuvintele în mijlocul 
sgomotului, a vorbit despre călcare de 
jurământ regesc.

Nessi P.: Despre călcarea de jură
mânt a unui rege (Sgomot. O voce din 

stânga estremă: Sunt și mai mulți.) Nați
unea s’a împăcat sincer cu casa domni- 
tore, i-a întins mâna de pace, der așa se 
pare că în Viena nu pot uita și în furia 
lor neputinciosă ne sciind ce să facă, vreu 
să umilescă acăstă sărmană națiune, când 
mereu îi pălmuesc consciința națională. 
Acesta e un joc periculos, d. president, căci 
de se va mai audi odată „Recrudescunt 
antiqua vulnera gentis Hungariae", la 
asta numai un răspuns pote să fie, că 
adecă „Kossuth Lajos azt izente“...

Coloman Szell (ministru-president) 
răspunde, că pe Maj. Sa nu l’au împede- 
cat a veni la Clușiil sentimentele și gân
durile ce și-le închipuesce Nessi, er archi
ducele Iosif n’a putut veni, fiind bolnav. 
(Thaly: La statua Iui Hentzi a fost) Ar
chiducele Iosif August n’a venit la ClușiQ 
ca archiduce și ca membru al familiei, ci 
ca representant al regelui și tot în numele 
regelui a vorbit la Olușiij. Musica militară 
a cântat „Gott erhalte" conform datoriei sale 
și a regulamentului de serviciu (Mare sgo
mot în stânga estremă. Br. Fejervary. Re
gulament! Regulament/—Kubik'fQ: Acum 
nu esci în casarmă.) Acolo unde nu sunt 
intenții de a insulta, și unde nimeni n’are 
de gând să insulte națiunea maghiară, nu 
pote fi vorba de plângere (Mare sgomot 
în stânga estremă. Deputății sași aplau- 
deză pe Szell. Strigări: Frumușică prie
tenie.)

Nessi se declară nemulțumit cu răs
punsul și dice, că decă n’a venit Maj. Sa, 
de ce nu a trimis la Clușiu pe moștenito
rul de tron ?

Când presidentul spune, că majorita
tea ia la cunoștință răspunsul ministrului 
president, cei din stânga estremă strigă: 
Hoehl Hoch!

NECROLOG. La 14 Octomvrie n. 
a. c. a răposat în Pagida tînărul absol
vent de teologie Pamfilie Barbu în etate 
de 23 ani. înmormântarea s’a făcut la 16 
Oct. în cimiteriul gr. cat. din Pagida. Pe 
răposatul îl jelesc Isidor Barbu și soția 
Iuliana n. Simonetti ca părinți, Aurel 
Barbu și soția Aurelia n. Pop, Romul 
Barbu și soția Eugenia n. Bereș, ca frați 
și cumnate.

ULTIME SG1R1.
BucurescT, 17 Octomvrie. In con

siliul comunal tinut sub președința 
d-lui B i b i c e s c u, acesta profitând 
de ocasia dispensării de taxe acor
dată unei școli israelite, a ținut un 
important discurs relevând toleranța 
poporului român față cu tote confe
siunile și veștejind campania ne- 
dbmnă îndreptată de cătră Evrei 
contra României.

Viena, 17 Octomvrie. Deputății 
români au anunțat o interpelație în 
Reichsrath în cestiunea suspendării 
deputatului Lupu de la funcțiunea 
sa de consilier la tribunalul din Cer
năuți.

Constantinopol, 17 Octomvrie. 
Sultanul stăruie pe lângă principele 
Ferdinand, ca se-i facă o visită la 
Constantinopol, sperând, că aedsta 
va calma mișcarea macedoneană. 
Principele încă n’a dat răspuns.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 16 Octomvrie 1902.
Pomul verde: Knappe, Bucuresci; D-na 

Kovâcs. Giula.
Europa: Teutschlânder, Rath. Komlos, 

Griinfeld, Pfaker. Heppenheimer, Griinhut, Viena; 
Joo, Friedrich, Jâszai, Zachas. Ramazedes, Buda
pesta; Gal, Cs. Tusnad; D na Morvay, Bartha, 
Covasna ; Michanek. Chemnitz; Szala, Clușiil ; Frdh- 
lich, Iaurin; Nemes, Gemi, Timișora; Knla, Bucu
resci; Kosetke, Neusatz,

Proprietar: Dr. Aurel JHureșianu.

Redactor responsabil: Traian JET. Pop.
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Deia „Tipografia A. Mureșiauu11 
«Sin 32ra^®v, 

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

ye lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
rscomandație.)

Monoioge de Antoniu Pop:
Nr. 1. Pe neașteptate . . . 08 b.
Nr. 2. Pentru ce am rămas

flăoău bătrân...................................... 16 b.
Nr 3 La anul nou .... 08 b.
Nr. 4. Ce nici prin minte nu

mi-a trecut........................................... 08 b.
Nr. 5. O psțanie........................08 b.

Tote la olalt-â 48 b. plus 10 b. porto.
Asupra situațiunei, articob și foișore de 

lonQ A. Lăpedat. P>eț. 40 b. pl. 10 b. porto)
lnfluința francesă în România de Al. 

Xenopol profesor la universitatea din Iași 
Cu 50 b. 5 b. porto.

Pribeag, ediția 1-ă de Ioan Iosif Ste- 
opul Preț. cor. 1. 50 b. pl. 1.0 b. porto.

Poesii de Ab A. Macedonski. Preț. 
3 cor. pl. 20 b. porto.

înfocata și nenorocita dragoste a Iui 
Filarot și Antusei, o povestire forte frum^să 
in versuri, păstrată din bătrâol. Preț. 24 b 
pl. 3 porto.

Prosă și versuri fabule de Gr. M. 
Alexandrescu prețul 30 b. plus 5 b porto.

Istoria lui Stan Pățitul. Partea a Il-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Tom 
Totan învățător, preț. 20 b. plus 3 b. porto

Scriitori', cetitori și crit cT de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b porto.

Lira Sionului seu cântarea sărbătoris 
j< r de :Aron Boca Velchereanu 50 b. plu- 
10 b. porto.

Buna chiverniselă, carte p»ntrn toți 
întocmită după ideile lui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păcățianu. 40 bani plus 5 b. 
porto.

Monologul! în versuri seria a 2-a după 
Auguste Vacquerie, Eugene Manuel, Uh
land, Emile Goudean, E. Grenet-Danoour 
și L. Ra isbonne de Nicol .e Țincu, 1 cor 
plus 5 b. porto.

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr. 
G. Pencescu, preț, 50 b. -|- 5 b. porto.

Cu verful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antoniu Pop 1 Cor plus 10 b. 
porto.

Poesii de Vâsle Rama Buticescu. 
Edițiunea „Amicului Familiei" Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Istoria legii noue scrisă de Dr. Victor 
Szmigelski. Tomul II: Jsus a pre or. Cu 
aprobarea Prea-venerat ului O dinariat me
tropolitan gr. cat. de Alba-lulia și Făgă
raș. Prețul 3 cor. 40 b. plus 20 b. porto.

Escursiunl pe munții Țerei Bârnei și 
ai Făgărașului din punctul „La om“ de pe 
„Buceel" păuă dincolo de „Negoiul". Des
coperii', întregire cu schițe istorice cespre 
Castelele și țâra Făgărașului de I. Turcu, 
protonotar peus onat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

„Castelul din Carpați* , roman din 
vieța poporului român din Ardeal, de Jules 
Ferm, tradus de d-1 Dr. Victor Owșor cu o 
prefață de Dr. Eliă Doiami (Tiparul „Tipo
grafia14 societate pe acțiuni Sibiiu). Oe află 
tiz vântule Iu T']K>grafi't .A. Muri și-.nu*

B>așov. Esemplarul broșat ediț. poporală I 
1 cor. 60, broșat ed. de lux 2 cor £0 (plus 
10 b. porto), legat 4 cor. (plus 20 b. porto). 
O carte forte interesantă, care n’ar trebui 
să Jipsescă de pe masa nici unui Român.

Din composițiunile pline de melodii 
românescl ale mult regretatului compositor 
român Giprian Porumbescu, tipărite șiedate 
în edițiunl poporale de d-na Mariora Rațiu 
născută Porumbescu, se află de vendare la 
Tipografia nostră următorele pieșe:

„Imn de urare11 cu două voci, „Hora 
Prahovei*,  „A cădul o rasă lină*  cu voce, 
„Fluturaș de nopte*  polcă, „Frunză verde 
mărgărit*  cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei“ polca mazurca, „Fata popii“ cânt 
poporal. Fie care bucată costă 1 cor. plus 
10 bani porto. „Basme lașene*  vals, 3 cor. 
plus 10 bani porto. „Potpouriu* , din opereat 
„Crai nou“ 4 cor. plus 10 bani porto.

„Clipe de repaus*  de Sorcovă. Un 
volum elegant, care pot-*  ocupa loc pe ma
sa orl-cărui salon. Prețul 2 corone (Pentru 
România 2 Lei 50 bani) porto e^tra. Cre
dem a fi de prisos a mai recomanda >n 
special acăs'ă nouă apariție literarii. 'In 
acest volum găsim un limhagiii frumos ro
mânesc și niște povestiri scrise cu atâ'a 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pni jos, păuă nu Jai cetit’o tbtft 
Se pote procura la Tipoerafa^ A. Mmeșianu 
pe lăngă trimit-rea prețului indicat pbs 
20 bani porto.

„Carnetul Roșu.*,  o interesantă no- 
w/M nju'/isW, tradusă din germană de Moșul. 
0 broșură de 104 pagini, format octav mic, 
Broșura oferă o lectură ușoră și distractivă. 
— „ Moșul*  e cunoscut cetitorilor noștri din 
numărosele sale lucrări publicate în foița 
diarului nostru. Pprețul cu posta 50 bani

Cursul la. bursa din Viena.
Din 16 Octomvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0...................
Renta de corone ung. 4% . • •
[mpr. căii. fer. ung. în aur 4'/20/0 .
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0.
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . •
Bonuri rurale croate-slavoue .
Impr. ung. cu premii...................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin .
Renta
Renta
Renta
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 715 50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 678.50
NapoleoudorI.......................................19.05
Mărci imperiale germane . . . 116.92’/2
London vista.................................. 239.20
Paris vista.......................................95 12'/2
Rente austr. 4% de corone . .95.12'/2
Note italiene..............................................

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

Pe teritorii! înamtea fostei portă a Vămei.

Twneta ca. fulgerul gso-Bia AustB*o-Ungtu*ia, România și Orient.

1150 Persone 150 Elefanți fTpO Cai 100 |

30 O muc, Corps de Ballet 30^ etc. yvyvvv

&stădî Sâmbătă, în IS Octombrie 1902» Ses*#?.  8a 8 6re_

W Mm representație
CU PROGRAM NOU.

Debut a călăreț ei de înaltă ș c 6 1 ă
------- Tecdcra cu calul ei englezesc.

Pentru prima 6ră Exilare lui

zrrzzz: în pustiile Ukraniei, :
Pantomină mare istorică executată de întreg personalul cu 30 cai.

Debut al tuturor artiștilor angajați.
Directorul cu socia lui, cu Ensemblul de cai, dresură extra

ordinară.
Intermezun convce de toți clowni.
M-r Riego, Jonngleur de forță, pe cal.
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97 60
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97.85
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. 15.84

Cursul pieței Brașov.
Din 17 Octomvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump.
99

TJ
n

n

71

V
Scris fonc. Albina 5°/,

Argint român. 
Napoleond’orl. 
Galbeni
Ruble RusescI 
Mărci germane 
Lire turcescl

18.90 Vend. 18 94
IK&) 18.88
19.04 n 19.07
11.20 71 10.30
2 54 n

—.—
117.25 n —
21.40 77 21.5 ’

; 101. - n 102 -

ale lui
Veritabile nuiiitil, «leeă lineare custiă ewte j»rovetțsată eu uinreu afie 

apernre a lui A. cu subserierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor jnai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bele femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încdce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificările se vor urmări pe cale juăecâxorescă.

Frana^rasmtweiiift și sare a lui Koil. 
»/hâlii nnmni decâ fiecare sriclă este-e rovâdută cu marca de scutire și 
VCFIldUJIU liUHidl, plumbul lui A. MoJI.

Franzbranntweln-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile d. șolilinâ și reumatism și a altor urinări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Coro- e 1.90.

Supun de copii a lid Moll.
Cel mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a p.ebi, cu deosebire penriu opii și adulțl. Prețul unei bu-cătl Coi.,—.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Pie-Care bucată de st|un, pentru c-pii e-te proveșută cu marca 
de apărare A. Moli.

Trlmtteren prineipaiă prin
fr'inrmucistul .fe. .VMJOLIL,

c. și r. furmsor ai carpi imperiale Viena, Tuciilanta S
Comande din provincia sc efectueza țlilnic prin raniliursă poștală.

La deposite se se ceră anumit ureparaLele priruedulc cu istMitura șt marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter 
și eugr os la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tariler.

H’B'cțsiS loeBBB'ilun*  ohifăsasaiî» HîBcepB#f.u! Sa S 6n*e  sera.
Prețurile vîndârei anteriâre a biletelor la Cassa circului.

§Vîâne EBiammecă în 20 Octpmvrâe I9O£,

b După amedî la orele 4V2 Mare extra Rep resentațiune. ■ 
La orele 8 sâra Pepresentațiune festivă.

DIRECȚIUNEA.
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(lângă Magazinul de co'oniale a lui Zintz

Hanța artificiali în K'utschuk, Aur seu Aluni uium.

O,

(Iu ciiHurî convenabile fără plăci pe ceriul guiii). 
Corone de dinți de aur. Dinți singuratici. Scote dinți fără dureri.

o 0-0-0 o ff’nmBBSiiHit, CBB prețBBB’B îeftinae. o-o 0-00
16 -20 ZFexrtrvi ori-ce lucru »e dă garanție. <rs9)

penl.ru COpÎB; precum și cioclii.

I

Antreprise de pompe funebre |
T-cLt-sefe» I

KErașov, Strada. JPm'țâi £2.
(Lipit de depoul de ghete al B-nuluî I. Săbădeanu.) H
Recomandă Ouor. public la casnrî de mdrte, așezământul H 

seu de înmormântare bogat asortat in 
atât sort.ele mai de rând, cât și cele mai fine, 
păta cu jsrețws'B ieftine.

Comismnc "și degjwai de sfiea,K3BE',B de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima lâbrieă din Viena

Fabricarea propriă a tuturor sScriurâlOB*  de de
metal și imitațium de metal și de lemn de stejari#.

Depou de cununi pentru monumeuie și plantlCl cu prețurile 
cele mai moderate-.

R,epresenr.aiițâ de ni'inumente

cari tote obiectele, 
se pot că -

R,eprese£ir.aiițâ de ni'inumenbe de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car*  funebru venet, 
penl.ru COpââ; pre<-nm și cioclii.

Comande întregi se esce,et.ă gaa’eaaagît ȘÎ leftÎMș iau 
asupră-mî și firaî&sjportwfl «0e morți an ’sti’eiBiățate.

La cașuri de morte a se adresa la
10_. E Tutsek.

Abonamente la 
„Gazeta, Transilvaniei" 

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

;-W" gazeta Transilvanieia 
cu numărul ă 10 fii. se vinde i

(la librăria Nic. I. Ciurcu și 
ila Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mur-eșianu Brașov.

penl.ru
penl.ru

