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Crisa m Serbia.
De câte-va cjile crisa ministe

rială din Belgrad atrage atențiunea 
cercurilor politice în măsură estra- 
ordinară, fiind că ea este refleesul si- 
tuațiunei dificile, în care se află de 
present Serbia.

De vre-o doi ani, de când cu 
însurătorea regelui Alexandru, poli
tica esteribră a Serbiei și-a întors 
fața cu totul spre Petersburg. Mai 
mult a contribuit la acesta, cum 
seim, faptul, că ambasada rusescă 
din Belgrad a sprijinit planul de că
sătorie al regelui Alexandru cu d-na 
Draga Mașin. Primul secretar al le- 
gațiunei rusesc! a fost cel mai zelos 
promovător al acestui plan. Lui i-a 
și succes de-a face nu numai ca Ța
rul se primescă a fi nașul părechei 
regale, der se-i adreseze și o tele
gramă cu cordiale felicitări din par- 
te-i și se-i trimită reginei Draga un 
cadou în adevăr împărătesc.

De atunci încoce curtea, regală 
sârbâscă a stat în cele mai intime 
relațiunf cu ambasada, rusescă din 
Belgrad și s’a bucurat de binevoi- 
torea protecțiune a guvernului din 
Petersburg. Cabinetul sârbesc rusofil 
Vuicî a căutat se tragă cât mai 
mult folos de aici. Situațiunea. di
năuntru a, Serbiei, din causa c.risei 
economice, a greutăților întâmpinate 
la contractarea unui împrumut și a 
luptelor vehemente dintre partide, 
era destul de nefavorabilă. Ministru- 
președinte Vuicî șî-a pus dâr fotă 
speranța în șansele ce părea că le 
are politica esterioră sârbescă.

I-a și succes lui Vuicî a do
bândi cu ajutorul Rusiei consacrarea 
archiepiscopului sârbesc Firmilian. 
Ceea-ce a dorit însă mai mult pri
mul ministru și ceea-ce putea se-i 
întărescă posiția pentru timp forte 
îndelungat, era de a face posibilă 
primirea regelui Alexandru și a re
ginei Draga la curtea rusâscă.

Era lucru firesc ca după tote 
cele petrecute, după ce au primit 
atâtea dovedi de înaltă bunăvoință 

I de la. împăratul Rusiei să fie dorința 
I cea mai fierbinte a părechei regale 
1 sârbesc! de a fi primită la curtea 
I rusescă, prin care fapt s’ar fi astu
pat pentru tot-deuna gurile rele, 
cari și a<Ț încă critică alegerea ce 
a fâcut’o regele Alexandru, luându-șî 
de soție o damă burgesă.

De multă vreme s’a tot vorbit 
în anumite intervalurî despre visita 
regelui și reginei Serbiei la Peters
burg. In timpul din urmă s’a anun
țat chiar în mod oficial din partea 
sârbescă, că părechia regală va fi 
primită negreșit de Țarul și de Ța
rina la Livadia.

Tocmai cțilele acestea era să 
plece regele Alexandru cu regina 
Draghina la Livadia. In ultimul mo
ment însă s’a sistat călătoria. S’a 
cerut amânarea ei — ca și mai 
’nainte, tot pe cuvânt, că starea să
nătății împărătesei Alexandra nu 
permite acesteia a fi de față la pri
mirea părechei regale sârbescî.

Amânarea acâsta din urmă â 
fost însă așa de bătătore la ochi, 
după-ce tote erau pregătite pentru 
a-se face visita—conform asigurărilor 
celor mai solemne ale ambasadoru
lui rusesc Ciarikov, că regele cu 
soția sa este așteptat la Livadia, — 
încât ea a devenit sinonimă c’un re- 
fus definitiv.

, Ce s’a întîmplat? De ce minis- 
tru-președinte Vuicî n’a avut noroc 
să facă posibilă primirea suverani
lor săi?

Cei ce pretind a fi bine infor
mați despre cele ce se petrec, 4>c> 
că Rusia a favorisat căsătoria rege
lui Alexandru cu Draga numai fi- 
ind-că avea mare interes de a delă- 
tura pe regele Milan din Serbia. 
După mortea lui Milan Rusia nu 
mai are nevoe de regele'Alexandru, 
căci se mulțămesce cu simpatiile 
rusesc! ale poporațiunei Serbiei.

Vuicî și cabinetul seu au căcjut 
fiind-că visita la Livadia ce au pre- 
gătit’o nu s’a putut realisa. Etă ade
văratul motiv al crisei ministeriale, 

care, pănă acjl nu este încă re- 
solvată.

Regele Alexandru a însărcinat, 
pe generalul Țințar-Marcovici cu 
misiunea de a forma noul cabinet 
și aeâsta se consideră ca o cârnire 
ă politicei esteriore sârbesc! spre 
Austro-Ungaria.

Relațiile cu Viena se răciseră 
de tot. Cu Bulgaria și cu Munte- 
negru Sârbii o duc rău, er cu Turcii 
și cu Albanesii ei se îneaeră apropfe 
cjilnic.

Cumcă acum și prietenia intimă 
a regelui Alexandru cu Rușii s’a tur
burat, resultă și de acolo, că primul 
secretar al legațiunei rusesc! Mansu
rov, care representase pe Țarul la 
nunta regelui Alesandru și care de 
atunci și pănă acum a jucat un rol 
deosebit la curtea sârbescă, a pă
răsit deja Belgradul pentru tot-deuna, 
er despre al doilea secretar și despre 
ambasadorul însu-ș! se vorbesce, că 
vor fi strămutați și ei cât de curând 
din Belgrad.

In asemeni împrejurări, regele 
Alexandru are o situați une forte 
grea, mai ales că nu găsesce ușor 
bărbați destoinici, cari se vrea să 
între în guvern.

In contra legii naționalităților. 
In congregația de la 10 Oct. a comitatu
lui Turda-Ar ieș s’a desbătut și faimosa 
adresă a comitatului Pojun. Membrii ro
mâni, prin rostul preotului român din Le- 
chința-de-Mureș loan Boeriu au declarat, 
că resping propunerea comitetului perma
nent de a-se sprijini adresa injuridsă din 
Pojun, și au cerut, ca în vederea binelui 
'locuitorilor comitatului și ai țării să se 
esecute în întregul ei legea de la 1868. 
Propunerea Românilor însă a cădut. — 
Adresa din P.ojun s’a pus la ordinea di- 
lei și în congregația comitatului Arva, 
locuit în majoritate de Slovaci. Contra 
propunerii comitetului permanent de a-se 
sprijini adresa din Pojun, au vorbit con
ducătorii naționali Slovaci: Pivko, Krcs- 
raeri, Droba, Novac și Laczo. Majoritatea 
congregației a primit însă propunerea co
mitetului permanent.

Conferență episcopescă. Sâmbătă 
s’a ținut, în palatul din Buda al primate- 
lui, o conferență episcopescă la care, afară 
de numeroși episcopl romano-catolici, au 
participat și archiereii români uniți: me
tropolis Dr. V. Mihalyi (Blașiu), episco
pul Dr. D. Radu (Lugoșiu), episcopul Dr.
I. Szabo (Gherla) și vicarul episcopesc Dr. 
A. Lauran (Oradea-mare).

După deschiderea conferenței, prima
tele Vaszary a amintit cu regrete despre 
mdrtea episcopului Mihail Pavel, apoi a 
raportat despre disposițiunile, ce ș’au fă
cut după încheierea congresului pentru 
autonomia catolică. Primatele a raportat 
Ia Roma în cestiunea autonomiei, de unde 
a și venit răspunsul prin secretarul de 
stat, cardinalul Rampolla. Roma va ad
mite o autonomie, care se nu atingă câ
tuși de puțin sfera de drept a episcopilor. 
Sf. Scaun doresce înainte de tote să vadă 
statutul definitiv al organisării autonomiei 
și atunci se va pronunța în merit. Epis
copul Mailath din Alba-Iulia a raportat 
în cestiunea revisuirea catechismului. In 
scopul acesta se va convoca o anchetă 
în care vor fi representate tdte diecesele. 
S’a mai vorbit și despre emigrări și des
pre reforma învățământului teologic.

Crisă ministerială in Serbia. Re
gele Alexandru a primit demisiunea cabi
netului Vuicî. Regele a conferit cu mai 
multe personalități politice din deosebite 
partide. Formarea unui ministeriu de coali
ție, compus din progresiști, neutri, radi
cali, liberali și moderați, pare iminentă. 
După ultima scire cabinetul ar fi compus 
astfel: Generalul Zinzar Markovici preșe
dinte al consiliului, fără portofoliu; Teodo- 
rovici la interne; Tuzakovici la finanțe ; 
Stoikovici la culte; colonelul Antonici la 
răsboiu, Kapetanovici la lucrările publice; 
Lozanici la esterne; Marinkovici la co- 
merciu. Decă acestă listă se va aproba, mi- 
nisteriul ar cuprinde trei radicali moderați, 
doi neutrali, doi liberali și un progresist. 
Se svonesce de asemenea, că noul mi
nistru de esterne va fi Cristici, actual
mente ministru la Viena. Colorea în ge
nere a cabinetului va fi cu totul neutră.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Faust de Goethe.
(Representat în Brașov în sera de 18 Octomvrie).

Publicul român din Brașov frecuen- 
teză cu plăcere representațiile trupei ger
mane, er noi le dăm atențiune și facem 
recensiuni mai ales pieselor classice, cari 
au devenit comdră comună a literaturei 
universale.

In săra de 18 Octomvrie s’a dat de 
cătră trupa Leo Bauer classica tragedie a 
lui Goethe, „Faust“, asupra căreia trebue 
să ne oprim, analisându-i conținutul, care 
ne presentă o problemă universală a ome- 
nirei și ca atare ne intereseză și pe noi.

Faust a preocupat pe principele li
teraturei germane timp de două genera- 
țiuni și Goethe era în etate de 82 de ani, 
când a terminat partea a doua. Aici însă 
nu ne ocupăm, decât de partea I, a tra
gediei, care se dă pe scene și la care 
Goethe a lucrat timp de 30 ani.

In tragedia acesta ni-se desfășură 
înaintea ochilor luptele uriașe sufletesc! 
ale omului și în special lupta între cre
dință. și sciință, între natura sensuală și 
spirituală a omului. Faust este omul stă
pânit de-o sete nestinsă după cunoscerea 
lucrurilor. El a scrutat tdte domeniile 
sciințelor fără să găsescă mulțumire. In 
cele din urmă, după-ce studiase dreptul, 
medicina, filosofia și teologia, se ocupă 
cu magia. Nici acestă sciință nu-i dă însă 
cheia pentru aflarea primului isvor al 
esistenței. Ajuns la acest punct, se hotă- 
resce în desperarea sa a-se otrăvi. In mo
mentul însă, când duce otrava la buze, 
aude sunetul clopotelor de la catedrala 
vecină și cântecul de Pasci: „Christos a 
înviat!" Acestea îi readuc în amintire anii 
fericiți ai copilăriei, când sufletul lui gă
sise pacea — în credință, și renunță la 
gândul sinuciderei. El caută a-și reclădi 
credința în revelația divină. Der îndoiela 
din nou îl chinuesce și nu e capabil a în
țelege granddrea simplă, a cuvîntului re
velat. Faust ajunge prada diavolului, care 

se face stăpân asupra lui. Ii apare Mephis- 
tophel în forma unui scholast ambulant 
și îi promite, că îl va face fericit în a- 
cestă vieță, — decă prin obligație în scris 
își vinde lui sufletul. Faust iscălesce con
tractul cu propriul său sânge, er Mephisto- 
phel îl conduce prin diferite locuri, unde 
i-se ofer plăceri sensuale. Der nici acestea 
nu-1 mulțumesc. Mephistophel îi vrăjesce 
atunci înaintea ochilor imaginea Marga
retei, de care se amoriseză. Faust se sfor- 
țeză a rămâne la înălțime ideală, pornirile 
rele însă triumfeză și eroul se cufundă 
în noroiul plăcerilor sensuale. Margareta 
se abate de la calea nevinovăției, ma- 
mă-sa măre de soporiferul, pe care, la sfa
tul lui Faust, însăși i-l’a dat să-l bea, fra
tele ei măre ucis, blăstămându-și sora. 
Margareta alergă la icona Maicii Domnu
lui, cerend mângâiere, dăr paharul neno
rocirilor încă nu s’a umplut: Ea nasce un 
copil, pe care îl ucide, justiția o urmă- 
resce și ajunge în temniță unde înebu- 
nesce. Aici o visiteză Faust, pe care însă 
în cele din urmă îl respinge cu cuvintele: 

„Heinrich mi-e grdză de tine“. Ea cade la 
păment, victimă a justiției pămentesci, der 
fiind-că se pocăise, o voce de sus anunță, 
că e salvată: Sie ist gerettet.

In acestă tragedie Faust, după-ce a 
scrutat tdte domeniile sciinței și după-ce 
a gustat tdte plăcerile sensuale, totu-și ră
mâne nemulțumit.

Care este așa-dăr problema, pe care 
o trateză aici Goethe și a cărei resolvire 
o lasă cetitorilor?

Problema este aceea pe care a es- 
primat’o H. Kurz în istoria literaturei ger
mane, că omul căutând adevărul pe căi 
nedrepte ajunge în cursele diavolului.*)

*) ...„mass der Mensch dem Bosen verfăllt, 
wenn er das Gute auf unrechted Wege zu er- 
reichen strebt11.

H. Kurz „Leitf. zur Gesch. der d. Lit.“

Și scăparea?
Acesta ni-o aduce partea Il-a a tra

gediei, în care Faust prin muncă grea și 
în sudorile feței sale, ajunge din ce în ce 
mai independent de spiritul necurat, care
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Adresa episcopatului francos. 
Episcopii și archiepiscopii francesi au adre
sat deputaților și senatorilor un memoriu, 
în care apără congregațiunile și în ter
mini obiectivi, der resoluți, condamnă as
primea guvernului în cestiunea congrega- 
țiunilor. Memoriul este semnat de 72 epis
cop! și archiepiscopi. Numai archiepiscopul 
de Rouen și trei episcopl au refusat sem
narea memoriului. Se dice, că guvernul 
are de gând a-i pedepsi pe episcopii sem
natari cu oprirea salarului; foile radicale 
cer, ca guvernul se denunțe concordatul. 
— Ministrul președinte Combes a declarat 
alaltăeri în cameră următorele: „Noi stăm 
la un punct epocal al istoriei nostre. Țera 
se va prăpădi (1), decă va da îndărăt în 
cestiunea congregațiunilor. Vrem să pu
nem stavilă invasiunei călugărilor". — 
Majoritatea a dat vot de încredere guver
nului.

„Corda Fratres" în România.
Craiova, 4 Oct. 1002.

După modelul congreselor internațio
nale politice, al căror scop și însemnă
tate stă în susținerea equlibrului între 
state, au început în vecui al 19-lea a se 
face congrese sciențifice, literare artistice 
seu de altă natură, menite a desbate fe
lurite cestiunl, a stabili principii și a lua 
hotărîrî pentra punerea lor în practică. 
Cele mai nouă sunt congresele internațio
nale de pace și congresele federațiunei 
internaționale a studenților „Oorda Fra- 
tresu.

Tendința congreselor de pace este 
de a înlătura resboiele dintre popdre, 
acestă rămășiță a timpurilor barbare în 
mijlocul civilisațiunei, aducătore tot-dâuna 
de pustiiri de vieță și de avere. Aceste 
nobile și salutare 'nisuințe ale congrese
lor de pace vor rămâne însă fără resul- 
tat, câtă vreme un tribunal suprem inter
național n’ar pute avă la spatele sale o 
putere esecutivă destul de mare, ca se 
potă garanta esecutarea arbitragiului.

Mult mai promițătore și mai practice 
pentru stabilirea armoniei între națiuni 
sunt congresele tinerei și nobilei federa- 
țiuni „Corda Fratres". Scopul acestei ali
anțe a tinerimei universitare, cum arată, 
însuși numele ei, este înfrățirea popdrelor 
prin cultivarea simțămintelor de simpatie 
și de solidaritate și prin punerea în prac
tică a principiului de dreptate pentru toți 
Acesta se pdte însă numai prin drepta 
deslegare a problemei naționalităților. 
De la triumful principiului de naționali
tate, aternă pacea și buna înțeleger- între 
națiuni, de la el atârnă viitorul poporelor 
încă nelibere, și în special viitorul scum
pei nostre patrii.

Pentru triumful acestui principiu lu- 
crâză și luptă generdsa tinerime italiană 
cu soții lor de alte naționalități, membri 
ai federațiunii „Corda Fratres". Acest 
principiu Fa avut în vedere și-l urmăresce 

îl urmăria, și ast-fel este și dânsul salvat 
prin grația divină.**)

**) „Faust hat in einem thătigen Leben 
seine edle Kraft bewăhrt und im sauren Schweisse 
der Arbeit sich von dem ihn begleitenden bosen 
Geiste burner unahhăngiger zu machen gestrebt, 
und so wird er von der gdttlichen Gnade ge- 
rettet“.

I)r. Kiuge „G. der d. National-Lit."

In tragedia „Faust44 găsim elemente din 
cartea poporală germanădin s. XVI, în care 
se trateză o veche legendă despre Dr. Faust 
apoi elemente din propriile lupte sufle- 
tesci ale lui Goethe, în total însă avem 
un tablou, care vecinie se repetă și care 
representă rătăcirile omenesc! în sforță
rile îndreptate spre căutarea adevărului.

Representația de Sâmbătă sera a 
durat 4’/2 dre și artiștii s’au achitat cu 
ondre de rolurile grele, ce au avut a-le 
interpreta.

In special relevăm pe d. Karl Mauth 
pe care cu o săptămână înainte l’am ad
mirat în rolul lui Shylock, er acuma a 
făcut pe Mephisto cu o măestrie ne în- 

cu zelul unui adevărat apostol valorosul 
și eruditul june italian, d-1 Dr. E. Giglio- 
Toss, acest nobil crin (giglio) al Italiei, 
întemeietorul numitei Federațiunî.

Decă, pe lângă acestea, ținem sămă 
de faptul, că Românii au avut tot-dăuna 
o deosebită simpatie pentru Italia și pen
tru Italieni, cu cari semănă mai mult de 
cât cu alți Neo-latinI atât prin firea, cât 
și prin limba lor, vedem cât de înteme
iate sunt simțămintele de eutusiasm și de 
iubire, cu cari au fost primiți în România 
studenții italieni, toți vice-presidenți și 
secretari ai secțiunilor italiene ale Fede
rațiunii „Corda Fratres", în frunte cu 
iubitul lor president, d-1 Dr. Giglio Toss.

Prin acestă primire Românii, fără în
doială, au voit să răspundă cu acestă oca- 
siune și generosei ospitalități, cu care au 
fost primiți ei de atâtea ori în Italia. Der 
mai mult de cât o simplă politeță, Româ
nii au ținut să manifeste calda lor simpa
tie pentru Italia, pentru frații lor de ace
lași sânge, pentru națiunea italiană, soră 
mai mare a națiunei române; și în ace
lași timp ei și-au esprimat entusiasmul și 
via lor dorință prin triumful principiului 
de naționalitate, principiu al adevărului și 
dreptății, ai cărui nobili representanți și 
înflăcărați apostoli sunt tinerii italieni, 
membrii ai Federațiunii „Corda Fratres44.

„Glas de soră, glas de frate,
Trec hotare depărtate 
Și s’adună, se ’mpreună 
Ca două raze de lună“.

Fericitul întru memorie filo-rornân 
Vegezzi Ruscala din Turin, scrisese o in
teresantă disertațiune întitulată Italia e 
Romania, în care esplica frumosul nostru 
cântec poporan, „Surorile", din care cita
răm aci ultimele versuri (vedl colecțiunea- 
Alexandri p. 400), ca o alegorie a iubirii 
frățesc! dintre poporul italian și cel ro
mân. Țărîna lui Vegezzi Ruscala ar fi 
tresărit de bucurie, când ar fi aucjit stri
gătele entusiaste de Trăescă Italia, Ev- 
viva Romania, cari se repetau dilele aces
tea pretutindeni în România, pe unde 
treceau studenții italieni, ca o salutare 
frățescă, scosă din adâncul inimei, între 
aceste două națiuni.

De când au pus piciorul pe pămân
tul României libere, de la Predeal pănă 
la Bucuresci, de aci pănă la Constanța, 
și înapoi pănă la Severin, primirea tine
rimei italiene a fost asemenea unui triumf 
și cele opt dile, câte le-a petrecut între 
Români, au fost frumose și vesele sărbă
tori naționale atât pentru unii cât și pen
tru alții. Era revederea și îmbrățișarea a 
două națiuni surori:

„Iubitdre cântătdre, 
Născu’e la foc de sore“,

după o despărțire de multe veacuri, 
„din copilăria lor". Și era entusiasmul 
unui popor gelos de libertatea patriei 
sale, care saluta pe tinerii apostoli ai li
bertății și înfrățirii poporelor.

trecută. Er d-șora Lori Weiser, a fost la 
înălțime ideală atât în interpretarea nai
vei și candidei Margarete înainte de că
dere, cât și a Margaretei sdrobite și sfâ
șiate de mustrările consciinței, după că
dere. Interpretarea Margaretei cere un ta
lent nu de tdte dilele, căci întrunesce 
două personalități, una destinată pentru 
rolul de naivă, er a doua pentru rolul 
unei tragediene de prima forță. Feste tot 
tragedia Margaretei este cea mai perfectă 
creațiune a lui Goethe, er scena din tem
niță este o adevărată capo-d’operă tragică 
unde Margareta se presentă ca o vred
nică rivală a Opheliei și a Lady Mac-, 
beth,— decă nu le întrece chiar. Acesta o 
recunosc chiar și istoricii literari cum e 
Lindemann (ed. VII adăogită de P. Anselm 
Salzer. 1898),’) cari dealtminterl găsesc lui 
Faust, mai multe cusururi, în special din 
punct de vedere teologic. Ei bine, ajunge 
să spunem, că Lori Weiser s’a achitat în 
mod demn de tdte aceste dificultăți. Ri-

3) Lindemann Dr. Salzer „Gesch. der d. 
Litt.“ Fr. i. B.

Pe la tdte gările împodobite cu ver
deță, le eșiau înainte tinerimea școlară cu 
învățătorii în frunte, poporul în haine de 
sărbătore și autoritățile locale; și erau în
tâmpinați cu rausici, cu discursuri, cu mii 
de buchete de flori și cu cântări de im
nuri naționale, române și italiene ; și unde 
rămâneau mai mult, cu mese încărcate și 
cu banchete.

Eri dimineță plecară din Bucuresci, 
ca să se întdrcă acasă pe la Vîrciorova. 
Nici-odată nu s’a vădut pe la gările nds- 
tre atâta mulțime de popor și de frun
tași ai orașelor și satelor, cari întâmpinau 
pe tinerii ospeți cu vorbiri solemne, cu 
cântări și cu flori. La Pitesci și la Sla
tina li-s’a servit dejun și șampanie în res
taurantele gărilor. Cu dre întregi înainte 
de sosirea trenului gările erau înțesate 
de lume.

La Craiova, trenul care trebuia să 
vină la 3 ore și 25 de minute, a sosit de 
abia la 5 ore p. m., cu două mașini, luân- 
du-se tdte măsurile, ca să nu se întâmple 
accidente. Elevii de la tdte șcdlele, cu 
stegulețe române și italiene în mâni și 
cu profesorii lor și stindardele școlei în 
frunte, cum și mulțime de alte persone, 
în trăsuri și pe jos, plecară la gară de pe 
la două dre. La 3 dre se aflau în gară și 
în jurul ei deci de mii de omeni, în frun
tea lor autoritățile municipale, Liga pen
tru unitatea culturală a tuturor Români
lor, societatea meseriașilor, a lucrătorilor 
italieni, a artelor grafice ș. a., fie-care cu 
flamura sa. In gară se aflau musica mili
tară și trei coruri, două ale Liceului și 
unul al bisericei catedrale Madona-Dudu. 
Imbulzela era așa de mare, încât și co- 
perișul peronului și ale vagonelor din gară 
erau pline de dmeni de tdte etățile. Ar fi 
trebuit o întregă trupă de sergenți ai ora
șului seu chiar o trupă de soldați, ca să 
se pdtă ține o bună ordine. Din causa 
îmbulzelii, la gară nu s’a putut esecuta 
decât o parte din programa comitetului 
de primire. Multe domne și domnișore ră
maseră cu buchetele în mână, neputen- 
du-se apropia de mulțime. Numai d-ra 
Lelia, fetița inginerului V. Ștefănescu, 
president al comitetului de primire și con
sul al secțiunii Oltenia a federațiunii, a 
putut presenta buchetul său d-lui Boduan, 
care ținea locul de president al d-lui Dr. 
Giglio Toss, rămas la Bucuresci pentru a 
fi primit în audiență de M. S. Regina.

Studenții italieni fură luațl pe sus 
pănă la eșire, unde se urcară în trăsurile 
destinate lor, însoțiți de autoritățile locale 
și de membrii comitetului de primire. De 
aci un șir lung de trăsuri, peste 50, per- 
curseră calea Carol I, strada Justiției și 
calea Unirii, printre mulțime de popor, 
pănă afară la parcul Bibescu, unde fură 
întîmpinațl cu musica militară.

Tdte stradele, pe unde treceau, erau 
înfrumsețate cu verdeță și cu tricolorurî 
române și italiene. De prin ferestre și bal- 
oonele caselor se aruncau flori și se tri
miteau mii de salutări ospeților iubiți.

chard Liebesny a făcut bine pe Faust, de 
asemenea și restul personalului și-au fă
cut bine rolurile. In general e de obser
vat, că trupa d-lui Bauer dispune de pu
teri mai bune decât anul trecut și că și în 
alegerea pieselor se ține cont de gustul 
publicului.

Public a fost număros, mai ales din 
generația tânără. Serii întregi de scaune 
erau ocupate de tinere domnișdre, venite 
să vadă pe Faust și mai ales pe Gret
chen, a cărei sdrte tristă le-a mișcat pănă 
la lacrimi. Aplausele n’au lipsit.

Totuși n’a fost aglomerație atât de 
mare, ca la „Neguțătorul din Veneția14 
(asupra căruia în curând vom reveni); 
ceea ce se pdte atribui împrejurării, că 
un circ forte bun a început să facă con
curență teatrului, și, pdte și împrejurării, 
că pe Faust publicul îl vede mai des, pe 
când pe Shylock mai rar, și pe acesta 
erau curioșisă-1 vadă forte mulți, fără de
osebire de naționalitate.

Delnletea.

Săra la 8 dre, li-s’a dat în sala tea
trului un banchet de 150 de tacâmuri, cu 
un mare festival. Teatrul era împodobit 
ca de sărbătdre, cu corone de verdeță și 
cu tricolorurî române și italiene. Când a 
început șirul toastelor, începh și o ade
vărată ploie de flori de prin loji și be- 
noare, cari erau pline de cel mai ales pu
blic al Craiovei. Intre personele, cari au 
luat parte la masa de ondre, erau și câ- 
te-va studente ale universității din Bucu
resci, dintre cari una, d-ra Fințescu, a ți
nut în limba francesă un admirabil toast 
pentru dspeții italieni. Artiștii și artistele 
teatrului, îmbrăcați în costume naționale 
românesc!, au declamat felurite poesii și 
anecdote ; și la urmă au jucat danțul Mu- 
reșanca, cu care s’a încheiat serbarea la 
orele 11.

Dimineță, cu trenul de la 8 dre, 
după-ce luară o gustare servită de pri
mărie în restaurantul gării, studenții ita
lieni plecară spre Severin, însoțiți de-o 
mulțime de studenți români de la univer
sitate și de alte persone din Craiova.

.V. Străjan.

Supărarea jidano-maghiariîor.
N’a fost după gustul șoviniștilor ji- 

dano-maghiari primirea atât de simpatică 
și strălucită, ce s’a făcut studenților ita
lieni în România. Nu se putea să nu-și 
verse puțintel veninul foia hahamului Dr. 
Falk, „Pester Lloyd", care într’un articol 
al corespondentului seu din Bucuresci face 
nisce observări ironice și răutăcidse asupra 
acelei primiri.

Se părea — dice „P. Lloydu — că 
regele Italiei seu cel puțin un prinț italian 
a făcut Bucurescenilor onorea de a’i vi- 
sita; — der nu erau decât studenții ita
lieni, cărora li-se făcea primirea grandidsă. 
Delegaților români la congresul studen
țesc din Veneția le insinuă, că „prin an
tisemitismul lor ar fi făcut ca mulți dintre 
studenții italieni să renunțe de a merge 
la Bucuresci, așa că de la Fiume numai 
17 studenți au plecat împreună cu dele
gații români pănă la Bucuresci.

„Pester Lloyd" arătând apoi cât de 
entusiastic și simpatic au fost primiți stu
denții italieni în România, continuă c’o 
vădită tendențiositate:

...Tdtă acestă profusiune de discur
suri de procesiuni, de representațiuni, de 
banchete, de bătăi de flori etc., nu putea 
cu nici un chip să înșele pe observatorul 
nepreocupat(??!) că acestă primire pom- 
posă la care au luat parte în afară de 
studenții și de rectorul universității de 
aici și representanții orașului, Liga Cul
turală și partidul de la putere etc., n’a 
putut să cârpescă ruptura (?) pe care an
tisemitismul naționalist al unei părți a 
studențimei rornânescl a causat’o federa
țiunei studențesc! abia chemată la vieță.

După ce au silit secțiunea maghiară 
să contramandeze acest congres din ca- 
usă că țineau ca secțiunile studențesc! să 
se formeze nu după state, ci după națio
nalități, și din causă că aveau intențiunea 
să facă pe o scară întinsă politică națio
nală la congresul studențesc, care era să 
se țină în anul acesta la Budapesta, de
legații români au continuat și la congre
sul din Veneția, care a fost îinprovisat 
pentru a înlocui pe cel din Budapesta 
a-și manifesta veleitățile lor antisemite, 
respinse de cea mai mare parte de Fran
cesi și Italieni și a compromite prin acesta 
bunul mers al abia formatei federațiunî 
studențesc!.

Și decă unele diare de aici declară, 
că în urma retragerei Ungurilor federațiu- 
nea studenților capătă un caracter pro
nunțat de confederațiune a studenților de 
origină latină și ca atare are să formeze 
piatra fundamentală a confederațiunei po- 
pdrelor de limbă latină, dorită de Alec- 
sandri și Urechiă, asta nu este de cât o 
frasă și nimic mai mult. Și într’adever 
studenții români numai lor înșiși au a-șl 
reproșa că prin curentele antisemite, cari 
domnesc în sînul lor, au zădărnicit tot 
așa de bine o mai apropiată unire a stu
dențimei din țările latine, precum prin 
încercarea lor de a introduce prin contra
bandă o nepermisă politică de naționali
tăți în desbaterile congresului, a silit pe 
studenții unguri, ca să contramandeze 
acest congres14.

„Nepermisă politică de naționalitate 1" 
Par’ că ar vorbi Herr Max Falk cătră ale- 
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getorii săi, seu ministrul Wlassics de pe 
catedră. Din norocire la congresele inter
naționale aceștia nu mai au trecere cu 
„principiile lor reacționare". în cestiunea 
naționalităților, care este mareacestiune a 
libertății și a umanității timpului de față.

Studenții italieni în România.
Despre festivalul pentru înființarea 

Ligei italo-române, ce s’a ținut Miercuri 
la Ateneul din Bucuresci, ni se mai rapor- 
teză următorele:

înființarea Ligei italo-române.

După-ce corul seminariului central 
de sub conducerea d-lui Teodorescu a 
cântat imnurile „Trăescă Regele" și „La
tina ginte", ia cuvântul presidentul comi- 
siunei de recepție d 1 R. Iliescu și dă ce
tire unui entusiast apel întitulat Cătră 
frații noștri de pretutindeni*  și prin care 
se cere înființarea unei ligî italo-române.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

Liga italo-română îșî propune:
I. Cultul Romei gloriose și eterne, 

legănul civilisațiunei latine.
II Apropierea raporturilor pentru re

ciproca și cât mai deplina cunoscere între 
cple două țări surori, din punctul de ve
dere al existenței, desvoltărei și menirei 
lor în omenire.

III. Propagandă estinsă și energică 
pentru îndrumarea campaniei de redeștep
tare a simțământului latin în masele po
porului celor două națiuni.

IV. Secundarea reciprocă și neșovă- 
elnică în tote luptele dictate de sfintele lor 
aspirațiuni naționale.

V. Solicitudinea escepțională față 
de supușii aflători în țera suroră.

VI. In fine mai apoi apropierea și 
întreținerea unor relațiuni cât mai frățescl 
între celelalte națiuni coborîtdre din ma
rea și neperitdrea familie latină.

Ori-ce informațiuni privitore la acestă 
Ligă se vor da pe țadresa Remus Iliescu 
,(calea Victoriei 122.)

*

D. Giglio Tos simpaticul președinte 
al federațiunei „Corda Fratres", în frumdsa 
conferință, ce a ținut’o după acesta, a 
arătat prin câte a trecut România și cu 
tote acestea limba ei rămase aceeași și a 
relevat marile lupte purtate de Mihaiu 
Vitezul pentru menținerea întregității te- 
ritorului lăsat de Traian.

In partea a doua a conferinței d-1 
Giglio Tos spune, că se simte fericit, că 
astădi s’au pus basele Lisei italo-române 
și că va lupta din t<5te puterile pentru rea- 
lisarea acestui mnre scop.

Termină prin următorele cuvinte ale 
nemuritorului Mureșianu: „Petrunșl însu- 
flet de sfânta libertate, jurăm că vom da 
mâna se fim pururea frați 1“

Salve’de aplause și strigăte entusiaste 
se aud din tote părțile.

In acest moment d-1 Iliescu vine pe 
scenă cu drapelul albastru al Ligei Cul
turale și d-1 Giglio Tos depune pe el un 
splendid tricolor italian.

Atunci fu ceva grandios. Toți se 
sculară în piciore și aclamară pe iubiții 
frați italieni.

*
Din Roma se telegrafeză, că diarele 

■italiene releveză importanța manifestațiu- 
nilor de simpatie făcute studenților italieni 
in Bucuresci și în totă România.

*
Studenții italieni au trimis primăriei 

■capitalei următorea telegramă din T. Se
verin :

„Recunoscători de entusiasticele de
monstration! de simpatie primite de la no
bilii cetățeni ai capitalei, trimitem prima
rului cetățen al orașului’BucurescI afirma
rea eternei nostre recunoscințe."

Studenții italieni.
♦

Se scie, că cu ocasiunea visitei stu
denților italieni Ia școla de poduri și șo
sele, directorul acestei șcdle d-1 G. Miro- 
nescu a adresat M. S. Regelui Italiei o 
telegramă de omagii. In numele M. S. Re
gelui Italiei d-1 marchiz Ponzio di Vaglia, 
ministrul casei regale al Italiei, a trimis 
următorul răspuns directorului.

„Sentimentele de simpatie pe cari 
le-ați exprimat, sunt împărtășite de Augus
tul meu Suveran, care privesce ca o plă
cută suvenire visita Ia acestă școlă și vă 
mulțămesce din inimă d-văstră precum și 
tinerilor elevi."

Ministrul casei regale italiene, 
Ponzio Vaglia.

Cu ocasia banchetului dat la Cercul 
italian studenților, s’a trimis d-lui Nași 
ministru al instrucțiunei publice al Italiei 
o telegramă. Presidentul cercului italian 
a primit următorul răspuns:

„Intorcându-mă la Roma, mi-e forte plă
cut d’a răspunde la salutul pe care „Corda 
Fratres" mi-1 trimite de pe pământul Ro
mânilor, mulțămit de gentila amintire și 
de afectudsele cuvinte adresate Italiei și 
Romei.

Ministrul instrucțiunei publice, 
Nași.

*
Visitând studenții italieni și fabrica 

de tutun de la Belvedere, au fost întâm
pinați de directorul general al monopolu
rilor statului d-1 Petraru și primiți cu multă 
căldură. După ce au visitat atelierele, di
rectorul le-a dat suvenir fiă-căruia dintre 
dspeții italieni câte două cutii de țigarete 
făcute anume pentru acesta ocasiune. Pe 
una din copertele cutiei sunt desemnați 
un soldat vânător român cu steagul trico
lor român și un bersaglier cu steagul ita
lian, cari își dau mâna. La piciorele lor 
se vede emblema țărilor: Italia și Româ
nia. Pe țigări stă scris cu litere de aur 
„Corda Fratres".

•
De la fabrica de tutun studenții au 

pornit în trăsuri spre Ateneu. Aci, după 
ce au visitat cu d’amănuntul tăte sălile 
Ateneului și au iscălit într’un registru, ca 
suvenir al acestei frumdse visite, studenții 
au eșit în curtea marelui palat, unde au 
fost fotografiați de cătră d-1 fotograf B. 
Athen din str. Academiei Nr. 1. împreună 
cu studenții italieni s’au fotografiat și ar
tistele: Aristița Romanescu, Camila Mi- 
hăescu, Levanda Crisenghi. tote în costum 
național. Tot într’un prea frumos costum 
național s’a fotografiat și d-ra Adela Mă- 
ciucescu, studentă în litere.

*
Restaurantul Enache din str. Acade

miei, a oferit Miercuri la drele 12 înainte 
de recepția la d-1 D. Butculescu o masă 
studenților italieni, destupând la urmă și 
mai multe sticle de șampanie. Restaura
torul n’a voit să primăscă nici o plată 
pentru copiosul dejun servit.

*

In călătoria lor pănă la Verciorova, 
precum și pentru escursiunea Cernavoda- 
Constanța-Brăila-Sinaia, direcțiunea Căilor 
ferate române a oferit studenților italieni 
bilete gratuite de cl. II.

Turburările din Macedonia.
Bulgarii răspândesc cu profesiune 

soirile sensaționale despre revoluția din 
Macedonia. Fapt este, că esistă numărase 
bande bulgare plătite de comitetul ma- 
cedo-bulgar, cari pe unde pătrund, jefuesc 
și incendieză.

Diarul „Dnevnic“ primesce o cores
pondență din Bitolia în care i-se comu
nică, că în munții Petrina, aprope de Re- 
sen și Ochrida, s’a întâmplat o ciocnire 
sângerdsă între o bandă de 127 Bulgari 
și între armata turcescă. Dintre Turci au 
cățlut morți 10 inși, dintre Bulgari 3. De 
asemenea în mai multe sate din vilaetul 
Salonic au fost mai multe ciocniri sân
gerase.

Din Salonic au plecat 30 de bata- 
lione spre Seres, unde se află Edem-pașa. 
De acolo batalionele vor pleca la granița 
bulgărăscă, lângă Melnic și Djumae-Balna. 
Din Salonic și alte orașe au plecat 2350 
soldați turci spre Dedeagaci, granița Ru- 
meliei.

Comitetul central din Sofia a adresat 
un apel în 200,000 esemplare cătră Ma
cedonenii locuitori în Bulgaria, ca să vie 
în ajutorul „fraților Macedoneni". După-ce 
arată luptele bandelor bulgare și pretin
sele cruzimi ale Turcilor, comitetul de
clară, că acesta este ultimul apel ce-1 
face cătră inimile patriotice pentru a 
salva pentru tot-deuna sortea Macedoniei.

Sciri positive anunță, că Turcia a 
grămădit în Macedonia trupe mai numă
rase, decât acelea ce au fost mobilisate 
în timpul răsboiului cu Grecia, cari sunt 
în stare a sfărîma ori-ce resistență. Gu
vernul turcesc a schimbat pe toți func
ționarii din Macedonia și trimite acolo 
dmeni harnici și mai puțin venali.

In apelași timp Turcia caută să 
stringă relațiunile cu Serbia. Valiul din 
Ueskueb, Osman-pașa, a fost însărcinat 

din partea Sultanului să mărgă la Belgrad 
și se asigure pe regele Alexandru, că gu
vernul turcesc va introduce în Serbia- 
vechiă mai multe reforme, cari să îmbu- 
nătățescă sortea populațiunei. Prin acesta 
Turcia vre să isoleze pe Bulgaria.

într’un interview dat corespondentului 
diarului „Die Zeit“ din Viena, presidentul 
comitetului macedonean Mihailowsky a 
declarat între altele, că scie, că după re
presiunea mișcării revoluționare, multi in
surgenți vor fi esecutați. Der „Bulgarii — 
adause el — vor ucide pe toți complicii 
robiei din Macedonia. Agitațiunea din 
Macedonia nu va înceta decât atunci, 
când marile puteri vor aplica tractatul de 
Berlin".SOIRILE DILE1.
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Bătaie între Cehi si Germani. Sâm-3
bătă s’a constituit în Olmutz camera co
mercială și industrială în mijlocul unor 
scene grozav de agitate. Cehii înscenară 
un sgomot colosal, când presidentul de 
etate saluta pe asistenți în limba germană. 
Ei declarară, că vor zădărnici cu ori-ce 
preț constituirea camerei. ‘Ei aruncară în 
sală bombe umplute cu salitru și acid de 
fosfor. Un German f'u isbit în față cu 
atâta putere, încât îl porni sângele pe 
nas. Pe un alt German, care apăru în 
sală c’un baston, au vrut să-l scotă afară. 
Votarea s’a făcut în mijlocul unui tumult 
uriaș. Candidatul la presidenție german, 
fu ales cu majoritate de un vot, Sgomotul 
isbucni erăși la alegerea primului vice- 
president Secretarul camerei PLonig fu 
bătut strașnic și rănit grav. Starea lui e 
periculăsă.

Un volnic director de școlă. Sub 
titlul acesta „Tribuna" din Sibiiu scrie, că 
în urma ucasului ministerial directorul 
școlei de stat din Abrud în săptămâna 
acesta așa din bun senin a confiscat tote 
manualele de religie de la elevii români, 
cari frecuentăză școla acesta. Fiind luat 
la răspundere de d-1 protopop gr. or. 
Petru Popovici și de catichetul gr. cat., 
ca să le arete pe basa cărui ordin a co
mis fapta revoltătăre, a denegat ori-ce 
deslușire, dovedind o purtare nedemnă și 
compromițătore pentru posiția ce ocupă. 
Preoții români au declarat resolut, că nu 
vor preda studiul religiei, decât în limba 
română.

Turnul Chindia. M. S. Regele Carol, 
cu ocasiunea marilor manevre ținute în 
jurul Tergoviștei a visitat numerdse așe- 
dăminte din acel oraș, între cari și bise
rica numită Curtea Domnescă.

Din vechiul și strălucitul palat de 
odinidră vechea reședință a Voivodilor 
Munteniei pănă în timpul lui Mihaiil Vi- 
tăzul numită Curtea Domnescă, adi n’a 
mai rămas decât nisce ruine, martore ale 
gloriei și vitejiei trecute. Dintre aceste 
ruine mai stă în picidre ca un uriaș 
„Turnul Chindia*  de unde oștenii mun
teni păzeau Curtea Domnescă. Când duș
manul năvălea în țeră și se apropia de 
capitala Tergoviște, oștenii din ace! turn 
trăgeau clopotele într’o dungă, semn de 
mare• primejdie. La acest semnal se strîn- 
gea. (fetea română și ținea piept cu băr
băție năvălitorilor barbari. A. S. R. Prin
cipele Ferdinand, cu ocasiunea mane
vrelor, a visitat acest turn și s’a urcat 
pănă-în vîrful lui.

Demonstrație buro-filă. In ședința 
de Vineri a „Reichștag“-ului german s’a 
făcut o demonstrație buro-filă. Deputatul 
socialist Autrix a blamat purtarea împă
ratului Wilhelm, care neprimind pe gene
ralii buri sosiți la Berlin, a espus Ger
mania la derîderea insultătdre a lumei 
civilisate. Deputății liberali au aplaudat 
cu căldură discursul lui Autrix.—Genera
lilor buri li-s’a făcut în Berlin o căldurosă 
primire. La întrunirea, ce s’a ținut Vineri 
președintele comitetului „Proboers" a re
mis generalului Botha o sumă de 200,000 
mărci, produsul subscrierilor făcute pentru 
fondul de ajutorare a Burilor.

Viriliști jidovi. Intre 229 viriliști ai 
comitatului Caraș-Severin, 89 sunt jidovi, 
adecă 38-86%, pe când numărul jidovilor 
din comitatul întreg face abia l’O4°/o din nu
mărul populațiunei comitatului.^

Bătaie de flori. Vineri după prând, 
la drele 3 s’a început la rondul al doilea 
de la șoseaua din Bucuresci bătaia de 
flori, organisată de societatea filantropică 
„Santinela", sub patrouagiul d-lui general 
Arion, pentru sporirea fondului construirei 
Palatului Invalizilor militari. Au fost multe 
trăsuri împodobite cu flori. In trei trăsuri 
ședeau studenții italieni d-nii Giglio Tos, 
Persico și Vitole însoțiți de studenții 
români, Persico și Giglio Tos aruncau 
din trăsuri placarde cu tricolorul italian. 
In timpul serbării a cântat musica regim. 
6 de inf. Sâmbătă la drele 3 serbarea s’a 
continuat.

Colecta efeptuită în favorul familii 
lui Ilie Roman, conducător de turiști din 
Porumbacul-superior, care cu ocasiunea 
unei escursiuni întreprinse vara trecută pe 
Negoiii șT-a aflat mdrtea, dă următorul re- 
sultat: D-1 Iosif Maxim, inginer 10 cor., 
Fr. Schulerus, stud, univers. 10 cor., Dr. 
Eugen Mețianu, adv. 2 cor., Iuliu Nemeș, 
stud, univers. 40 fii., 0. A. 2 cor., Dr. V. 
Saftu, paroch 4 cor., I. Lengeru, advocat 
2 cor., N. N. 1 cor., Dr. St. Stinghe 2 cor., 
N. N. 1 cor., N. N. 2 cor., N. N. 5 cor., 
N. N. 2 cor., George Ohelariu, prof. 2 cor., 
Petru Pop jude de trib. pens. 1 cor., Dr. 
I. Bunea, prof. 10 cor. Suma: 56 cor. 40 
fii. — Brașov 17 Oct. 1902.—Dr. I. Bunea.

Ierna a sosit în Rusia, unde dilele 
acestea a nins și din care causă trenurile 
sufer mari întârzieri. Pe unele locuri ză
pada are o înălțime pănă la doi metri.

Urcarea banilor de menagiu Ia 
soldați. Ministrul de honvedi a dat ordin, 
că începând de la 1 Ianuarie 1903 să se 
dea soldaților un plus de 6 bani în filele 
când nu li-se dau conserve la cină.

Invitare la adunarea generală a so
cietății filarmonice, care se va ține la 24 
Octomvrie 1902 la drele 8 săra la „Pomul 
verde*.  Obiectele la ordinea dilei.- 1) Ra
portul anual, făcut de secretar. 2) Raportul 
cassierului. 3) Comunicări și propuneri. — 
Direcțiunea societății. — NB. Conform 
§-lui 9 din statute au dreptul de a parti
cipat la adunarea generală și membri aju
tători, fără să pdtă însă vota.

Circul Henry a dat eri două repre- 
sentațiuni: una după amia<ji la 4l/2 și alta 
sera. Prestațiunile personalului circului au 
fost, ca tot-deuna, escelente. Publicul fdrte 
număros a răsplătit cu vii aplause pe di
bacii debutanți.

Convocare.
P.T. membrii ai societății române de 

diletanți „Progresul" din Făgăraș, precum 
și alțî binevoitori ai acestei corporațiuni, 
sunt poftiți a participa la adunarea gene
rală ordinară, ce se va ține în localul obici
nuit (institutul Furnica) din Făgăraș, Dumi
necă în 2 Noemvre st. n. 1902 la 3 ore p. in. 
Obiectele1. 1. Deschiderea ședinței. 2. 
Constatarea membrilor îndreptățiți la vo
tare. 3. Alegerea comisiunilor. 4. Rapor
tul general al comitetului. 5. Raportul cas- 
sarului. 6. Censurarea acestor raporte și 
■referada comisiunilor. 7. Curente și pro
puneri diverse. 8. Statorirea timpului pro
ximei adunări generale. 9. închiderea șe
dinței.

Din ședința comitetului, ținută în 14 
Octomvrie n. 1902 în Făgăraș.

2. Macaveiu, Costi Toma,
president. secretar.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 18 Octomvrie 1902.
Pomul verde: Neubarth, Ibașfalău ; P=l- 

jânoi, Pesta; Lungmejer Viena; Kovâcs, Cs.-Tyata- 
szek.

E u r o d a: Boeru PloiescI; C. Roma, Brăila ; 
Bartha Pesta; Kosticha, Viena ; Meiselbach, Berlin.

Bucuresci.- Dr. Turcu, Făgăraș; Szalay, 
Roth, ClușitL; Birk, Sândor, Viena; Rothmann, 
Grunwald, Pesta.
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Cursul la bursa din Viena,
Din 19 Octomvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/0......................120.15
Renta de corone ung. 4% . • ■ 97 65
Impr. c&il. fer. ung. în aur 4,/2°/0 . 90.20 
Iinpr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0. 97.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 202 — 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 160.10
Impr. ung. cu premii...................  100 50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.40

Bursa de mărmri din Budapesta.
din 16 Oct. 1902.

Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Probul per
100 chilograme

Cursul pieței Brașov.

Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu

Bănățenesc . .
dela Tisa . . .
de Pesta . . .
de Alba regală . 
de Bi.cska . . .
unguresc de nord 
românesc . . .

80
80
80
80
80
80
80

dela
7.45
7.40
7.40
7.30

până la
7.65
7'60
7.60
7.20

Din 21 Octomvrie n. 1902.
Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.80 7! 18.88
Napoleond’orl. Y) 19.04 71 19.07
G-albenî 7) 11.20 71 10.30
Ruble RusescI 71 2 54 71 —.—
Mărci germane 71 117.25 ri —.—
Lire turcescl 21.40 H 21.50
Scris fonc. Albina 5°/„ 101.- 9 102.-

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei44' 

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

Renta de argint austr........................ 120.60
Renta de hârtie austr..........................100.25
Renta de aur austr.......................... 92.—
LosurI din 1860....................................150.65
Acții de-ale Băncei austro-ungară . >5.84
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 719. —
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 679.—
NapoleondorI.................................. 19 05
Mărci imperiale germane . . . . 116 90
London vista.................................. 239.25
Paris vista.......................................95.15
Rente austr. 4°/0 de corone . . 95.15
Note italiene..................................—.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 17 Octomvrie 1902.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Vii lut,a 
în

Kor fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 12 20
n Grâu mijlociu . . . 1 1 70
71 Grâu mai slab . 11 59
71 Grâu amestecat 8 60
77 Secară, frumosă. 8 20
n Săcară mijlocia. 8 10
77 Orz frumos .... 7 10
/» Orz mijlociu. 6 90

Ovâs frumos. 5 —
71 Ovăs mijlociu . . . 4 90
71 Cucuruz ................... 10 80
n Mălaiu (meiil) . 8 —
71 Mazăre........................ 16 5'1

Linte........................ 13 —
yi Fasole.......................... ' 10 —
M Semență. de iu . 24 —
71 Sftmență de cânepă . 7 —
,7 Cartofi........................ 1 2 )
77 Mâzăriche................... — —

l kilfi. Carne de vită. . — 96
77 Carne de porc . . . 1 04

!00” kil.
Carne de berbece. — 72
Sâu de vită prospSt . 44
S$u de vită topit 64

Cursul leșurilor privaie
din 15 Oct. 1902.

cump. Ldfa

Basilica.................................... 19 10 20 10
Oredi ................................... 128.— 432 —
Clary 4(1 11. in.......................... 205.— 907 —
Navig pe Dunăre.................... —
In.sbruck ..................... 88.— 90.—
Krakau .............................. 77.— 7S 59
Laibach.................................... 77 — 79 —
Buda . ............................... — —
Pa'fty......................................... 196. t02.~
Crucaa roșie austriacă . . 187.— 195 —

„ „ ung..................... 54 7 l 5 75
„ „ ital .... 27 25 28 2o

Rudof.............................. 73 — 79.—
Salm........................................ 247.— 250 —
Salzburg.................................... 81.- S L—
St. Ge ois .......................... 255 — 275.--
Sranislau ......................... — —
Trier.t.me 41/.,"/,, iOO in. c. . 4/7 — 431 —

4y/ 50n * zi) v..................... 43.50 45<0
W., Idstein . . .... u9.— 71.--

de 10 franci . . . 34 — 31». -
Banca h. ung. " .................... —,— —

Soinințe vechi 
ori nouă

Sâcara .
Orz
Orz
Orz 
Oves . 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț. . 
de rachiu 
de bere .

bânâț.en ■ 
alt soiu .

r n

Producte div

Sfcm. de trif'oifi

n
ji

Ulei de răpită
Glei de in 
Unsdre de porc

» . "

n
Lict.ur .

Nuci
Gog>șl. .

*1
Miere .

n
Ceră
Spirt

Cuali- 
tutea 
peT 

Hect.

<0-72
60-62
62— 64
64— 66

Soiul

Prețul per
10C chilograme

de Ir

6.40
6.15
5 25
5.15

până la
H..-5
6.40
6.40
5.25

eo" co

75
7H

t=5 
s

I

5.50 5.80
C u r s n i

dota ptvn â

La steua mare cS’aur.

Luț.ernă ungur. 
n transilvană 
„ bănățenă 
„ roșia . .

rafinat duplu

deln. Pesta 
dela țeră . 
sventată . 
din Bosnia

63/0

l

78.59

64 ■
)

s
QO

. Slavon și Serb 
din Serbia în

• slavon nou
■ sârbesc

din Ungaria . 
. ungurescl. .

seroescl . .
. brut
. i Uro.jdiuțe do :

ia
s.

oo-

oo

GO
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Prețuri de tot ieftine!

Stofe de lână
sâ a ai lame ;

EngleeescI, Zibeline, Kamgari 
Postavuri pentru dame. Cbevioi 
Homespun în lățime de 120 
140 emtr. i71().6-

Saais’a B&881:
FlaiP'le, Catifele și Barlieut.

BATISTE pentru BLUSE
Cu [js-ețiari Hurte ieftine.

Stofe ptru doliu, în asortiment mare 
TtllViisării negre, ptru rochii și bluse 
Matăsiîrii colorate, pentru bluse, î 
asortiment una a n- e.

Se învită cu tot.ă onorea P. t. pn 
blic a veni se vada depositul de stof 
(fără a fi silit se cumpere .

De o visitaro nmnărosă riî 
gendmie, suntem Cu tots, stima

RESCHNER & SOHWARZ.

x 8942 2 i

i kv.

Ârveresi hircLetmeayi kivonat.
A brassdi kir. torvenyszek, mint ielekkonyvi hatosâg, koz.hirră teszi. 

hogy a magurai gor. kel. egyhâ.-. văgrehajtaî onak Bancilla N. Jnon 
vegrehajtâsc s/.envedâ ellem 150 korona tbkekov« teks â.s jârulekai irânti 
vâgrehajtâsi ugyeben a brassoi kir. toivânyszâk (a zer: ești kir. jâia.s- 
tirosâg) teruleten levo az also moeosi 142 sz. tljsvben f kvd a 5606. 
5607, 5608, 5609, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622. 5623,5624 
hrsz. egy tlkvi testes kepezo ingatlanra 1113 kor 20 tilben az 5632, 5633 
fafsz. szinten egy tkvi testet kep- zo ingatlanra 710 kor. 60 61. az ârve- 
râst eirendelte es bogy a feunebb megjelolt ingatlarmk az I9G2 evi No
vember ho 13-ik napjân flelelbît B orakor az also mopfsi koz.seg hâzânăl 
megtartandâ nyilvinos ârveresen a megâdamtott kikiâltâsi ârou aloi is 
eladatni fognak,

Arverezm szândekozok tartoznak az ingatlanok beusârânak li'W^-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 § aba i jel/ert ârfolvammal sza 
mitott es az 1881. evi nov ember l eu 3333 sz. alatt kelt. igazsâ.gugvmini.sz- 
teri rendelet 8. § âban kijulolt âvadâkkepes ârt<d<p«pir>an a kiktildott 
kezâhez letenui. avagy az 1881. LX. t. cz. 170 §a ertelmâben a canar.- 
pănznek a birosâgnăl elâlegys elhelye/eserol kiâllitott szabălyszeiu eiis- 
mervâny t atszo i gal tatni.

Kelt Brasso, 1902 evi angu-'ztus ho 25-ik napjân.

4 brassdi kir tirvenyszek, oi-nt tlldnvvi

Dr. GR UN FEL D,
.1 • ' .n 1 8 albiro.
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Am onorea a aduce la ounoscința Ou. public din 
loc și împrejurime, că am dleschâs gue psața acesta 
și anume în Strada porții Nr. 21 (in. fosta prăvălie de 
tricotaj ului Georg Foith)

Magazin cu Librărie și Papetărie 
unde se pote căpăta afară de produsele mele renumite de le- 
gâtorie de cărți si catastif uri, mărf^rs de gaSasn- 
teu-âe din resortul legâtoriei de cărți, ^asseparfou- 
tes, tdte articoiele, ce obvin în comereiul de hârtie 
și s’echisâțBB de scris, cu cari sunt bogat asortat, 

în călătoria mea pentru aprovisionare în Budapesta 
și Viena am ales numai ce au fost mai nou, mai fru- 
mos și mai bun. Tot ce să pâte dori iu specialitatea de 

Confectiuni de hârtie,1 z 
requisite de școlă-, scris-, și desemn se pote căpăta 
<ieia prețul cel mai ieftin pană ia 
scumpe i aiiiățâ.

Comande pentru note și cărții 
Legarea cărților esecutâ iu

noscut soOâd și irumos.

Pentru cadouri

cele mai tine și mai

se efcctueză imediat, 
atelierul meu recu-

c
— o

de târgul ocasional re- 
casete cu hârtâe da 

scris minunat de frumose și ieftine, adjnstate forte mo
dern. La dorință se pâte imediat grava în aur numele 
și datumu).

Mira asortiment de cărțs țpssșiaOe cu poesii și fo
tografii. &ibume >u prețuri torte ieftine

Apelez la o cercetare numârâsa semnez
cu fotă stima

Wilhelm Haydecker.
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Pe tentonil înaintea fostei portă a Vămei.

ARELE CIBC AMERICAN

Tm-Bteisa ca fad^-eB-eaSl gsB’ha z^sasSs-w-SJiiBgao-sa., ISwaaBania șâ ©rSesst.

i 150 Pers6ne"’Î5o] Efefffilfi jlOO' Cai JOO J

;ww, Sof’șbs die Sa?8eî etc.
ehalHefe.

^sfădii li^arță âira ©ctomvs’îe SW2s

Iul debut a damei celei mai tari a presentului
....- ■■ M 8 8 S C a 0 gfc Sj A F 0 T IE --------— 

în producțiile ei acrobatice uinutore.
NOUA NOUî

«fie 50 arm&smii'E *â  ffiSeS-uanlsaH BîH’Âaș IS& 6 omilii na.

NOU! M03© M SETTS, căiăreța Jokey. NOU!
----- CL.OWB8ÎI 40  [ OâiăE’eț amaitem’j 20 corone a 

EuărSaațn șă dlanaae. | celui care va călări împrejurul cir
cului in picior’.- de 3 ori fără să se țină său se cadă

—JecuaH swoă £§e Basket, —
Debutul inrregidni parsonal artiști’’.
Jg®a"4' ‘.ți’.0B°iîik:‘ l!«a,raaB-âSwn’ eomjpceie. ăsacepastnaS ses’a Ea 8 ®ire.

Vîn^ărea anterore a. frle’.elor la Cassai circului._________
miercuri, m SS ©oi.

tsEsosi Bupă prâfid la. orele 4]/2 esusensa

SBesatî-aa școstm-ă șt cwjbsb, caa ^s-etairl am:aH s-rfodhate.

Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


