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și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani

ANUL LXVII.

„gazzta" iese în Se-care ^1. 
Abonamente neutru Ansno-UnsariE 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rlI de Duminecă 4 cor. pe an.

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe șăse 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rll de Dumlneoă 8 fh pe an.

Se prenumeră la tote ofi
ciale poștale din întru și din 
afară și la d-mi colectori.

A uonameutul pentru Brasov
Admintstrațtunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etașiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
po trei luni 6cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunilt 
sunt a se plăti înainte.

Brașov, Dwmecă 12 (25) Septemvrie. 1904.

Austria, Ungaria și „iredentismul.
ii.

E interesant și caracteristic, că 
în urma espunerilor distinsului isto
ric și profesor universitar Villari des
pre irredentismul italian în legătură 
cu stările din Austria, un c|iar ma
ghiar din cele mai răspândite se vede 
îndemnat a vorbi despre „irreden- 
tiamul" din Ungaria.

„Avem și noi irredentiștii noș
tri", esclamă cronicarul lui „Buda
pest Hirlap". Acesta e în sine o 
mărturisire prețiosă, căci nu-i toc
mai de mult, de când un ministru pre
ședinte mult adorat de numita fâie 
susținea, că cestiune de naționali
tate nicî n’ar esista în Ungaria.

Ei bine, de unde răsar deodată 
„irredentiștii" Ungariei, decă acăstă 
țeră numai are nici în clin nici în 
mânecă cu cestiunî de naționalitate?

Cu tdte aceste „Budapesti Hir
lap", vorbind de articolul din „N. fr. 
Presse" al lui Villari, afirmă sus 
și tare, că „Austria îșT are și ea 
irredentiștii săi întocmai ca Unga
ria"; „Budapesti Hirl." cjice acesta, 
între ai cărui colaboratori se află și 
Iancso Benedek, care pe timpul lui 
Banffy a jucat un rol în așa disa 
„secțiune a naționalităților" și trece 
de mare cunoscător al relațiilor na
țiunilor din Ungaria.

Vorbind de irredentismul italian 
profesorul Villari susține, că acestui 
irredentism între Italienii dîn provin
ciile austriace Trento (Tirolul sudic), 
Triest și Istria nu i-a dat nascere, 
decât nemulțumirea cu starea lor 
politică și cu modul de tractare din 
partea guvernelor austriace. Italie
nilor! nu li-se dă autonomia, ce-o 
pretind, și sunt administrați într’un 
mod ce nu corespunde intereselor 
desvoltării lor naționale. Acesta e 
primul isvor al nemulțumirei. Cel 
mai mare rău resultă însă din ces- 
tiunea de limbă. Irredentismul se 
nasce pretutindeni în comunele ita
liene unde se înființăză asilurl de 
copii și școle germane și de unde 
limba italiană este alungată.

In modul acesta argumenteză 
Villari ca să dovedăscă, că rădăcina 
irredentismului italian e a se căuta 
în stările politice și administrative 
din provinciile itabane ale Austriei 
și că prin urmare el vine de la Ita
lienii din Austria în Italia și nu e 
propagat de aici în țările austriace.

Foia maghiară, punendu-se pe 
basa de argumentare a lui Villari 
și vorbind de „irredentismul" din 
Ungaria, admite prin urmare, că 
aceleași cause de nemulțumire ar fi 
produs și aici aceleași simptome; 
se laudă însă, că Ungaria, care îna
intea șovinistilor maghiari ocupă o 
posițiune cu totul exemtă în centrul 
globului pământesc ți nu pare su
pusă acelor legi firesc! ca alte țări, 
pote suporta fără de grije și scădere 
nemulțumirea poporelor sale, fiind că 
„rassa maghiară alcătuitore de stat 
în urma situațiunei sale și a trecu
tului său istoric ar fi imună de a- 
cestă bolă" (a irredentismului).

Pentru Austria e der forte in

comod și supărăcios irredentismul 
Italienilor din Triest, Trento, Istria 
și Dalmația, pentru Ungaria însă 
nemulțumirea Românilor, Slavilor, 
și a Germanilor e numai flore la 
urechie, fiind-că, vedeți bine, dum
nealor alcătuitorii de stat așa au 
aranjat și organisat tote lucrurile, 
încât națiunea maghiară e Alfa și 
Omega și națiunile nemaghiare nu
mai numără nimic în viața publică, 
deci nu au nici dreptul de a se 
plânge, că sunt nedreptățite și prin ur
mare nici dreptul de a fi nemulțumite. 
Ce deosebire între milionele de aici 
și între sutele de mii de Italieni din 
Austria, cari sunt pe cale de a do
bândi pentru dânșii și o universitate 
italiană!

Libertatea și drepturile, de cari 
se bucură mai mult seu mai puțin 
națiunile din Austria nu sunt pentru 
cei de la „Budapesti Hirlap" decât 
evoluția modernă a statului austriac, 
care firesce nu consună nicidecum 
cu evoluția modernă a statului ungar.

Acesta evoluție în direcție de tot 
contrară, politica și sistemul de gu
vernare cu totul deosebit, după cum 
constată însuși cronicarul foiei ma
ghiare, nu împedecă însă de loc ca 
nemulțumirea să esiste și în Un
garia, ca prin urmare și acesta să-și 
aibă irredentismul său.

De ce natură este și pote fi a- 
cest „irredentism" și în ce s’asâmănă 
și se deosebesce de irredentismul ita
lian vom arăta într’un alt articol.

Adunarea generală a „Asociațiunii“.
(Raport special al „Gaz. Trans.")

Timișora, 22 Sept.
Era de prevăzut succesul cel mare, 

ce l'a avut „ Asociațiunea" la Timișora.
Cu multă inimă și dragoste pentru 

cestiunile culturale românesc!, cei din 
Bănatul Timișan și-au dat tdtă silința să 
ridice la nivel înalt adunarea, chemată la 
ei. Totul » fost imposant și tote s’au pe
trecut într’o atmosferă solemnă. Sera de 
eunoscință a fost, caracterisată prin dem
nitatea și intimitatea, care dă astor fel 
de ocasiuni ceva impunător.

Serviciul divin, cele două ședințe, 
concertul și balul, tote s’au petrecut în 
cea mai mare și în cea mai seriosă fru
musețe. Lumea alăsă, deși cam luxâsă, 
va păstra o frumdsă amintire de la acestă 
adunare.

Diua întâiu — Miercuri 21 Sept.
Ou o pompă deosebită s’a celebrat 

Miercuri dimineța serviciul divin în am
bele biserici românesc!. In biserica gr. or. 
au servit d-nii: protopop Dr. Traian Putici, 
asistat de preotul militar Bugariu și de 
preotul MateiU din Fabric. In biserica gr. 
cat. au servit Revdss. d-n oanonic I. Boroș 
(Lugoș) asistat de vicarul Hațegului Dr. 
Iaeob Radu, George Trăilă (Timișora), 
Liviu lancu (Visag) și George Munteanu 
(Giiad). Protopopul G. Trăilă a rostit pre
dica ocasională.

Ședința I.
S’a deschis la drele 11’20 în fața 

unui numeros public, de cătră delegatul 
comitetului central d-1 Dr. Liviu Lemenyi 
printr’un discurs, pe care Vi l'ain trimis 

cu posta de eri. (L’am publicat deja în 
numărul .de eri al foiei — Red.)

După discursul de deschidere, d-1 
EmanoiJ Ungureanu, directorul despărță
mântului „Timișăra", a salutat „Asocia- 
țiunea“ printr’un discurs, care a făcut o 
adencă impresie asupra publicului. (Și 
acest discurs l’am publicat deja eri—Red.)

D-1 Dr. Bobrin, ca representant al 
„Societății pentru crearea unui fond de 
teatru român" salută „Asociațiunea" prin 
cuvinte alese. D-1 Dobrin a <jis între altele:

„Ga sdre și lună își au der aceste 
două mari societăți menirea lor în viâța 
ndstră culturală, ele sunt chemate, ca 
mână în mână muncind se ne consolideze 
cultura rotnânescă. Aici desbinarea nu 
are loc și invidia, — poreclită mai deu
năzi, nimerit, „marea bolă națională" — 
nu-i ertat se bântue în aceste înalte fo- 
culare întregitdre ale nemului nostru.

„Grijind ast-fel de promovarea cul- 
turei și convinși înaintașii noștri, că în 
vieța unui popor, Ia care consciența in
dividualității sale tot-deuna a fost vie și 
va fi și în viitor pe lângă tdte pedecile 
ce i-se pun, pe lângă cultură, bună sta
re jdcă un rol dirimător — au dat im
puls înființărei băncilor ndstre și asocie
rilor economice, chemate să asigure con
solidarea și forța culturei naționale. Și 
acest pas a fost natural.

„E sigur, că băncile nostre încă își 
au activitatea lor binecuvântată, dâcă 
stau în serviciul ideei fundamentale, din 
care au răsărit, și nu se pierd pe povâr- 
nișe, cari duc la distrugere națională. 
Acestea ar trebui să fie tot-deuna funda
mentul și stâlpii, cari sprijinesc și su
portă grandiosul edificiu al culturei na
ționale"....

A luat apoi cuvântul d-l Dr Nic. Oncu 
salutând adunarea în numele „Asociațiu- 
riei naționale aradane pentru literatura și 
cultura română", accentuând cu deosebire, 
că una suntem în limbă, una suntem în 
sentimente și un singur, singur și sublim 
scop avem cu toții: cultura limbei și a 
literaturei române, singura cale și unicul 
mijloc prin care se manifestă, se afirmă 
și trăesce un popor.

Președintele mulțurnesce vorbitorilor 
exprimându-și dorința, ca reuniunile su
rori,.conlucrând în deplină armonie pentru 
înaintarea poporului, să trăescă, crescă și 
înflorâscă.

După acestea se numesce notar ad 
hoc d-1 Dr. Vasile Bologa și pe urmă se 
trece la ordinea de di: presentarea ra
portului comitetului. Acest raport fiind 
publicat în organul „Asociațiunei", se 
consideră cetit. Raportul încheie cu ur- 
mătorele propuneri:

a) a lua act în general de raportul 
comitetului central; b) a da espresiune 
durerii sale pentru perderea membrilor 
decedați în anul din urmă; c) a lua act 
de demisiunea d-lui Al. de Mocsonyi din 
postul de president și a-1 alege president 
onorar, er pe d-nii P. Cosma și I. Vulcan 
membri onorari ai „ Asociațiunii" ; d) a 
alege pentru un nou period de 3 ani pe 
membrii comitetului centra), pe presiden- 
tul și vice-presidentul „Asociațiunii"; e) a 
decide asupra propunerii presentate în ra
portul special pentru îndeplinirea postului 
de prim-secretar; f) a aproba darea de 
semă despre gestiunea financiară a anului 
1903 și a da comitetului central absolu
toriii pentru acăstă gestiune; g) a aproba 

proiectul de budget pentru anul viitor; 
h) a primi propunerile presentate în ces- 
tiunea Museului; i) a lua act de decisiu- 
nea ședinței plenare a Secțiunilor scien- 
țific.e-literare, cu privire la stabilirea pro
gramului de acțiune al acestora.

S’au ales apoi comisiunile: a) pentru 
esaminarea raportului general: Dr. N. 
Oncu, Ilie Trăilă. loan Boroș, I. Budin- 
țianu și Dr. V. Branisce; b) pentru cen- 
surarea socotelilor: Dr. N. Gomșa, Dr. 
lsidor Pop, Dr. A. Oprea; c) pentru în
scrierea membrilor: Dr. A. Cosma, Romul 
Gărăbaș și Dr. G. Adam; d) pentru candi- 
darea membrilor în comitet: Gerasim Serbu, 
Dr. Aurel Isacu, Dr. N. Vecerdea, loan 
Pepa și Ioan Pinciu.

Cu acestea terminându-se ordinea de 
di, ședința primă se închide.

La orele 2*/2 s’a început banchetul, 
er sera concertul. Despre aceste voifi ra
porta în detail în alt număr. Pentru a<ji 
trec la

Piua a doua. — Joi 22 Sept. 
Ședința 11.

S’a deschis la drele 10 a. m. sub 
presidiul d-lui Dr. L. Lemenyi. Conform 
ordinei de di urmâză raportele comisiu- 
nilor.

Referentul comisiunei pentru esami
narea raportului general, d 1 Dr. Branisce, 
face o lungă reprivire asupra activității 
comitetului în anul de gestiune 1903, re
levând între altele trei momente princi
pale : terminarea „Enciclopediei Române", 
activitatea secțiunilor literare-scientifice 
și Museul etnografic. Comisiunea cu însu
flețire ia act despre propunerea comitetu
lui privitore la alegerea de președinte 
onorar a d-lui Dr.(Alex. Mocsonyi, „acăstă 
ilustrație a nemului", cura îl numesce re
ferentul comisiunei. Propunerea e pusă la 
vot și e primită unanim cu mare însu
flețire. Tot-odată comisiunea se alătură 
din tătă inima la propunerea comitetului, 
ca d-1 Partenie Cosma, care de 25 ani 
neîntrerupt a stat în serviciul comitetului 
central, și d-1 losif Vulcan din prilegiul 
jubileului său de 40 ani ca director al 
revistei „Familia", se fie aleși membrii 
onorari ai „Asociațiunei". Adunarea îi 
aclamă cu însuflețire. Mai departe se dă 
espresiune eondolențelor pentru pierderea 
membrilor decedați în cursul anului.

Referentul face apoi o lungă espu- 
nere în cestiunea prim-secretariatului. Re
levă istoricul acestei cestiuni, de altfel pe 
larg espusă și în raportul din Anale. La 
sflrșit rdgă adunarea să primescă propu
nerea comitetului și se admită revocarea 
demisiunei d-lui Dr. Diaconovich, consi
derând astfel „crisa acâsta secretarial" 
de aplanată. — Adunarea primesce.

Referentul, continuând, trece apoi în re
vistă celelalte puncte din raportul comitetu
lui. Intre altele constată sporirea numărului 
membrilor, der în același timp arată, că 
acestă sporire nici pe departe nu stă în 
raport cu numărul Românilor ce locueso 
în ținuturile peste cari „Asociațiunea" își 
estinde a<ji activitatea. Face un călduros 
apel cătră cei presenți, conjurându-i să se 
facă toți apostoli ai nisuințelor „Asocia
țiunei" ca astfel toți Românii să se înro
leze sub stâgul acestei instituțiuni cultu
rale. Arată mai departe activitatea singu
raticelor despărțăminte, între cari unele, 
ca „Timișora" și „Brașov" au desfășurat 
o activitate rodnică. Au fost însă 5 des- 



Nr. 202.—1904. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 2

părțdrainte, cari n'au dat aprope nici un 
semn de vieță.

La punctul acesta ia cuvântul Dr. 
V. Onișor, insistând cu deosebire asupra 
acestor 5 despărțeminte neactive. Vor
bitorul nu e îndestulit numai cu simpla 
constatare a acestei neactivități, ci ar dori 
se scie și căușele; — căci e cel puțin 
eiudat, că între aceste despărțâminte fi- 
gurdză centre românesc! ca Lugoșul, 
Orăștia etc. Nu face nici o propunere, ddr 
rogă comitetul central, ca pe viitor sădea 
acestor despărțeminte, într’un fel dre-care, 
un imbold la muncă.

Referentul continuă apoi espunerea 
sa ooupându-se mai pe larg cu cestiunea 
bibliotecilor poporale și relevă părerea co- 
misiunei, ca în locul bibliotecilor ambu
lante „Asociațiunea“ se editeze cărți ef- 
tine anume pentru popor, așa că fie-care 
țăran să-și p6tă ave acasă biblioteca pro
prie, potrivită gustului și intereselor sale. 
(Prof. Precup (BlașiQ) sprijinesce acesta 
părere.)

Reasumând, referentul face urmă- 
torele propuneri:

a) se aprobă disposițiunile luate de 
■comitetul central pentru ridicarea zidirei 
Museului și pentru pregătirea colectelor 
în scopul înzestrării;

b) să se ia act de terminarea și în
chinarea Casei de chirie construită pe in
travilanul din strada morii Nr. 6, ale cărei 
conturi definitive se vor presenta proxi
mei adunări generale;

c) să se autoriseze comitetul central, 
ca în tdmna anului curent să inaugureze 
prin despărțăminte și prin delegați spe
ciali colecte pentru procurarea mijldcelor 
băuescl în scopul acoperitei restului chel
tuielilor de zidire și de instalare, apoi pen
tru sporrea colecțiunilor Museului; în fine

d) să se dea espresiune recunoscin- 
ței și mulțămitei adunării generale pentru 
donațiunile în bani și obiecte intrate pen
tru Museu și să se adreseze tuturor mem
brilor Asooiațiunii un călduros apel pen
tru sprijinirea cât mai intensivă a acestei 
frumose și importante institutiunJ.

Tdte propunerile aceste se primesc.
D-l Rubin Patița propune să se în

ființeze școle de menagiu. Propunerea ne- 
fiind anunțată la timp, presidentul u’o ad
mite la discuție, promite însă, că comite
tul se va ocupa ulterior de ea.

Urmeză raportul comisiunei finan
ciare cetit de referentul Dr. Comșa, din 
care reiese, că averea întrâgă administrată 
de „ Asociațiune “ representă suma de 
676.313 cor. 53 bani. Fondul general al 
„Asociațiunei“ e de 311,750 cor. Refe
rentul relevă, că socotelile sunt în cea 
mai bună regulă, și amintesce, că în anul 
aspirat comitetul a introdus în adminis
trația sa contabilitatea duplă.

La propunerea referentului adunarea 
voteză comitetului absolutoriu și mulțu
mită pentru chivernisirea averei societății.

Apoi ia cuvântul d-l Romul Cărăbuș, 
care în calitate de referent al comi
siunei pentru înscrierea de membrii noi 
face raportul oel mai scurt, der tot-odată 
cel mai elocuent. Intre aclamări generale 
spune, că rodul adunării din Timisdra e 
sporirea cu considerabila suma de 5540 
corone, incurse de la membrii noi înscriși. 
Intre acești membrii fundatori sunt; Ins
titutul Victoria (Arad), institutul Timișa- 
na (Timișdra), George Breban, MihaiQ Ar
delean, țjDr. Nestor Opreanu, Dr. Isidor 
Pop și Const. Burdea.

Urmeză raportul despre alegerea co
mitetului central și a funcționarilor Aso- 
ciațiunei. Adunarea generală aclamăză cu 
entusiasm lista presentată de d-l referent 
Dr. Vecerdea, care e formată astfel: Pre
ședinte Iosif Sterca Șuluțiu, vicepreșed. 
At. Marienescu. Membrii: Nicolau Ivan 
Dr. Liviu Lemenyi, Iuliu Munteanu, loan 
F. Negruț, loan Papiu, Dr. Ilarion Puș- 
cariu, Dr. Eusebiu Roșea, Dr. Octavian 
Rusu, Nicolae Togan. Suplenți: Dr. Ilie 
Beu, Dr. Vasile Bologa, Dr. Miron Cristea, 
Gavril Precup, Romul Simu.

Urmeză la ordinea de di fixarea lo
cului pentru proxima aduuare generală. 
D-l Dr. Vecerdea în numele despărțămân

tului Brașov invită adunarea la Brașov. 
Președintele Lemenyi e însărcinat a o in
vita la Sibiiu. Rubin Patița presintă în 
scris rugarea despărțământului Alba-Iulia, 
ca să se ție acolo adunarea. Se lasă în 
sarcina comitetului fixarea locului adunării 
din anul viitor.

Programul fiind terminat, d-l preșe
dinte își esprimă mulțumită și recunos- 
cința pentru interesul și căldura, cu oare 
a fost îmbrățișată adunarea la Timișdra. 
Cât va trăi — spunea dânsul — îi va fi 
o scumpă amintire conducerea acestei a- 
dunări, care e una din cele mai succese 
din câte a avut „Asociațiuneau. Șl-a es- 
primat apoi singura părere de rău, anume, 
că și de astă-dată trebue să se constate 
absența Archiereilor noștrî dela adunare. 
(Publicul aprdbă!) Mulțuraesce în deosebi 
despărțământului Timișdrei și vrednicului 
președinte Emanuil Ungureanu.

D-l V. Onișor mulțumesce președin-t 
telui pentru conducerea ințelăptă din a- 
ceste două (Iile ale adunării.

Ședința se închide rămânând pe după 
ameazi ședința secțiunilor sciențifice anun
țată la 4 ore. Despre asta în numărul 
viitor.

Schimbarea de guvernatori în 
Cernăuți și Triest. In legătură cu cele 
ce le-a scris (jiarul nostru, când am aflat 
pentru prima dră despre stămutarea prin
țului Hohenlohe de la Cernăuți ca guver
nator în Triest, dăm loc aici observărilor 
fdiei bavarese rMunchener Neveste Nach- 
richtena, care de ordinar primesce infor- 
mațiunile cele mai bune dm cercurile gu- 
verniale austriaoe. Etă cum presentă co
respondentul vienes al numitei foi însem
nătatea schiinbărei de guvernori în Cer
năuți și Triest:

„Se adeveresce, că prințul Hohenlohe 
până acum șeful țării Bucovinei va fi nu
mit seu a fost deja numit guvernator în 
Triest. Putem să felicităm pe guvern și 
litoralul pentru acesta numire, căci prin
țul Hohenlohe aparține celor mai talentați 
și consciențioși representanți ai funcțio
narilor noștri' politici. Acest funcționar ad
ministrator încă relativ tînăr, s’a probat 
în cele mai grele împrejurări pe teren.na- 
țional-politic și social-politic în Boemia ca 
și în partea ostică a imperiului. Marea 
grevă în minele de cărbuni din Boemia, 
s’a fost terminat la timpul său cu aceea, 
că căpitanul districtual, care a intervenit, 
prințul Hohenlohe a devenit popular și la 
burgesime și la lucrători.

Când fu avansat la postul de presi
dent al țării Bucovinei, numai cu părere 
de rău se despărțiră de el Germanii boemi, 
cari îl distinseră încă mai dinainte, făcân- 
du-1 cetățen de ondre.

In Bucovina prințul Hohenlohe a dus 
la sfîrșil deposedarea boierilor în dietă și 
formarea unei majorități liberale purtată 
de Germani și Ruteni. (Unde rămân de
mocrații români ai lui Onciul și Lupul.— 
Trad.)

„Ga succesor al lui Hohenlohe, e de
signat consilieriul ministerial Dr. Octavian 
Bleyleben, președintele cancelariei presi- 
diale a d-lui de Ktjrber și mâna sa drăptă. 
D-l de Bleyleben șî-a câștigat în cercu
rile germane prin sentimentele sale fidele 
germane și prin tactul seu mare stimă și 
preț și se crede, că este bărbatul cel mai 
apt, de a ține în văgașul ei sigur schim
barea lucrurilor s6vîrșite (de Hohenlohe — 
Trad.) în mod atât de dibaciii“.

După informațiunile de mai sus ale 
fdiei din Miinchen, Bleyleben va fi dăr ÎQ 
Bucovina numai continuatorul direcțiu- 
nei inaugurate de Hohenlohe, ce culrai- 
neză în supremația germano-rutenă.

Românii bucovineni au deci tdtă causa 
să stea la pândă și să fie cu ochii în pa
tru, ca noua direcție se nu se desvolte pe 
pielea lor!

Memorandul Sașilor.
(Ui mare.)

Unde lipsesce ocasiunea de â eser- 
cita o limbă în practică, resulatul amintit 
nicî-odată nu se pote ajunge numai prin 
instrucția școlară. Cât de puțin efect pote 
ave instrucția școlară singură, fără eser- 
cițiul practic paralel, arată esemplul țăra
nilor sași, cari în viăța de tdte dilele nu 
vorbesc limba germană literară, ci dialectul 

săsesc, și cu tdte că instrucția școlară 
li-se face esclusiv în limba literară, - ei 
totuși nu sunt stăpâni pe acesta limbă, 
deși este stiîns înrudită cu dialectul săsesc.

De aici se pdte conclude, ce pros
pecte de resultat pote ave ținta esagerată 
a învățământului limbei maghiare în co
munele săsesc!, cari nu stau în contact 
mai apropiat cu elementul maghiar, va să 
(lică în majoritatea absolută a comunelor 
săsescî.

Din contră, învățarea unei limbi 
străine pe calea esercițiului practic este 
fdrte ușoră și este o apariție de tdte (lilele 
pe teritorul patriei nostre. In comitatele 
de nord și vest (d. e. în Trencin, Nitra, 
Liptd, Pojun ș. a.) pe lângă limb» ma
ternă maghiară ori germană, aprope fie
cine vorbesce și slovăcesce, fiind-oă clasa 
servitorilor, lucrătorilor și industriașilor 
este oorapusă aprdpe esclusiv din Slovaci. 
In părțile ardelene și mai ales în stratu
rile, ce ne preocupă, adecă în mijlocul 
populațiunei țărănescl nu numai adulții, 
der aprope fie-care copil sas scie româ- 
nesce fără se fi învețat la școlă și fără 
se-l fi silit cineva. Causa este, oă aprdpe 
nu esistă comună săsăscă în care să nu 
fie și vr'o fracțiune, adesea considerabilă, 
de populațiune românescă, pe când nu
mărul comunelor săsescî, în cari, seu în 
împrejurimea cărora să esiste populațiune 
maghiară, este dispareut.

Instrucția școlară esclusiv germană 
a copilului polon din Posen său Pomerania 
numai în acele părți are un resultat mul
țumitor și durabil, unde acel copil este 
familiarisat cu limba germană prin con
tactul cu o populație germană. Acolo, 
unde nu se întâmplă acăsta, chiar și cel 
mai frumos resultat limbistic al instrucției 
școlare va dispare în câți va anî. Conclu- 
siunea cea mai importantă însă a experi
mentelor cu instrucția germană în numi
tele provincii prusiane a uitat’o s’o citeze 
anteproiectul, adecă: că forțarea pe acest 
teren n’a avut resultatul dorit și că acea 
forțare n'a avut de loc darul de a stirni 
în populația polonă iubirea pentru limba 
germană.

O altă causă a resultatuluî slab este, 
că în oposiție cu articolul de lege 38 din 
1868, în care metoda învățământului — 
după cum nici că se pdte altfel — era 
lăsată patronilor șcdlelor, va să t}*04, *n 
majoritate confesiunilor — acestea fură 
constrînse și încă prin ministrul cultelor 
și instrucțiunei publice, de a face în șcă- 
lele nostre instrucția germană și maghiară 
paralel si simultan, ceea-ce a fost în de
trimentul arabelor limbi, dedrece nu mai 
încape îndoială, că progresul în amândouă 
limbile, din cari una este limba maternă 
a elevilor, trebue să se facă după con- 
siderațiunî cu desăvîrșire deosebite.

De aceea am salutat ca un progres 
însemnat, când în sfîrșit am isbutit a des
face aoestă conexiune și când prin ordinul 
de la 1 Octomvrie 1903 Nr. 66,491, in
strucția în limba maghiară s’a separat. 
Acolo, unde începuseră mai ’nainte cu 
acăstă separație, resultatele au fost favo
rabile. Consistoriul acesta îșî permite a 
cita în privința acesta manualele escelente 
alcătuite pentru șcdlele ndstre de Dr. 
Iuliu Iakobi și cele ale lui Dr. Adolf Schul- 
lerus lăudate și de domnul ministru al 
cultelor și instrucțiunei publice. Aveam 
speranța, că se va aștepta în liniște des- 
voltarea pacînică, spre a se vede ce efect 
va produce noua metodă și amintita cir
culară ministerială, și referindu-ne la apre
cierea undr inspectori cu experiență din 
mijlocul nostru, avem convingerea, că în 
scurt, timp s’ar fi ajuns resultatul între 
raarginele posibilității.

In realitate, spre a asigura resultatul 
instiucției limbei maghiare în ședia pri
mară, nici nu este nevoie de o nouă lege. 
Un lucru este însă necesar; a nu pune 
nici o piedecă în calea progresului început 
în instrucțiunea limbei maghiare.

Și cea mai mare pedecă ar fi pro
iectul actual, în eas când ar deveni lege. 
Căci proiectul acesta introduce în școlă 
și în învățământul limbei maghiare cugete 
și momente psichice, cari pot să distrugă 

înclinarea pentru acestă instrucție, unde 
ea esista deja. Cât timp instrucția limbei 
maghiare în școlă primară este tratată și 
favorisată din acel punct de vedere, ca 
să i-se ofere fie-cărui cetățen ocasiunea 
de a învăța limba statului, cu oare se in- 
telnesce Jilnic în tote actele admmistra- 
țiunei și justiției, spre a-1 înzestra cu ca- 
pabilitatea de a lua parte la vieța publică, 
— se pare avantagios a cheltui energie și 
timp pentru învățarea limbei statului.

Der proiectul acesta se pune cu de
săvîrșire pe alt teraeiu. Decă resurnăru 
conținutul seu și discuțiunea din anchetă 
și pressă, acest proiect se presentă ca o 
verigă din lungul lanț al masurilor, cari 
au de scop a preface statul ungar intr'un 
stat național maghiar, in care orl-ce ma
nifestare de vidță afară de cea maghiară 
este privită din capul locului ca ostilă 
statului.

De ce «e tăinuim; că declarația Es- 
celenței Sale, ministrul cultelor și instruc
țiunei publice, făcută în anchetă, în care 
a dis, că „naționalitățile ca atari nu po
sed nici un drept in privința școlilor* ne-a 
atins dureros. Domnul ministru a uitat în 
acel moment importantul articol de lege 
44 din 1868, în care §-ul 26 enunță, că 
nu numai fie-care comună și biserică are 
dreptul de a înființa șc<51ă, ci chiar și 
„orî-care cetățen al țării ori de ce na
ționalitate ar fi el“. Paragraful 17 al ace
lei legi enunță dreptul fie-cărui cetățen 
asupra instrucțiunei în limba sa maternă, 
dr §. 58 al art. 38 din 1868 confirmă acest 
drept.

(Va urina.)

Resboiul ruso-japones.
Situațiunea în Manciuria.

„Lokalanzeiger“ anunță din Mukden 
cu data de 21 Septemvrie: Japonesii au 
atacat defileul Daline (Talin), care se află 
la 75 verste spre sud-ost de Mukden. Cioc
nirea, ce confirmă soirile aduse de misio
nari despre înaintarea Japonesilor, nu se 
scie ce resultat a avut. Se pare că e vorba 
numai despre ciocniri de avanposturi. Cn 
ocasiunea recunoscerilor făcute de gene
ralii Rennekampf și Grekov s’a constatat, 
că avangardeie japonese înainteză în di
recție ostică. In Mukden se clădesc spi- 
taluri mari, deorece se crede, că în curând 
se va da o luptă sângerdsă.

— Telegrama, ce a adresat’o Țarului 
generalissinaul Kuropatkin cu data de 21 

, Septemvrie, este urraătdrea: La frontul de 
sud al armatei ndstre nu s’a întîmplat 
nici o schimbare. Din rapdrtele primite în 
privința înoăerării detașamentului rus de 
la defileul Daline în (liua de 10 Septem
vrie resultă, că inimicul, care a atacat în 
doue rânduri, a fost respins cu pierderi în
semnate. Rușii au prinB numeroși soldați 
japonesl și au pus mâna pe multe arme 
și munițiuni. Pierderile ndstre sunt de: un 
ofițer și 3 soldați uciși și 43 soldați ră
niți, mulți din răniți însă s’au reîntors în 
linia de luptă.

— Telegramă din Londra-. Pe când 
despre înaintarea Japonesilor sosesc cele 
mai contra(ficdtdre scirl, mareșalul Oyama 
a trimis un raport amănunțit despre cioc
nirile întîmplate Sâmbătă spre nord de 
rîurile Pinktaice și Taice. Rușii aveau cam 
o brigadă cu cavalerie și artilerie. Oyama 
dice, de încheiere, că trupele rusesc! au 
fost oprite și silite a-se retrage.

Proclamația lui Oyama.
i

Mareșalul Oyama a dat o proclama
ție, în care invită trupele, ca în luptele 
viitore să-și încordeze tdte puterile, dedre- 
ce luptele acele vor fi decisive în resboiîi. 
Oyama Jice, că întrdga lume civilisată 
privesce la armata japonesă, care a stors 
admirațiunea generală prin eroismul seu 
în luptele de pănă acum.

Asediul Port-Arthurului.
Așa se vede, că Japonesii au înce

put din nou atacul general contra fortă- 
reței. După o scire neoficială și necoofir- 
inată încă, ce vine din Tokio, ei ar fi cu
cerit fortul numit Kuropatkin și încă un
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fort situat pe o înălțime spre sud de ltsan, 
pe cari le-au ocupat printr’un asalt despe
rat. Soirea despre acest succes al Japone- 
siior a făcut o adâncă impresie la Peters
burg, Căci se tem, că pe Stossel îl așteptă 
dile fdrte grele.

Un comerciant, care du de mult a 
părăsit Port-Arthurui spune, că generalul 
Stossel desfășură o estraordinară energie. 
Dina în uniformă de gală face inspecție 
în fortăreță, incuragiând pe soldați, er ndp- 
tea în uniformă simplă continuă inspecția. 
Uneori se odihnesce pe un șanț. însoțit 
de nevastă-sa, el visiteză spitalele și mân- 
găe pe răniți. Față cu ofițerii e de o ri- 
gdre estremă. A dispus se se închidă tdte 
cluburile. De multe ori, când se dau lupte, 
el apare la primele rîndurî. Orașul pare 
un cimiter, căci sera nimeni dintre ne- 
combatanțl nu cuteză a eși din casă. în
mormântarea soldaților căluți se face 
noptea.SOIRILE D1LE1.

— 11.(24) Septemvrie.

Societatea „Transilvania", înfiin
țată la 1867, pentru ajutorul ștudenților, 
și a elevilor meseriași români, din Transil
vania și părțile ei, publică concurs pentru 
acordarea stipendiului „Papiu llarian" de 
1800 lei anual spre studiarea seanțelor 
istorice Ja una din universitățile străine. 
Concursul se va ține în <j>ua de 1/14 Oct. 
1904. Condițiunile ce trebueso se întru- 
nescă ooncurențiî pentru acest stipendiu 
sunt; a) Să fie titrat al universităților 
ungare (se aibă esamenul de stat său doc
toratul.) b) Ooncurențiî se adreseze cere
rile lor până in diua de 28 Septemvrie st. 
v. d-lui G. Missail, președintele societății 
str. Grațiosă 2 v. Bucurescî. Cererile vor 
fi însoțite de acte originale seu copil le- 
galisate, prin cari să dovedescă că întru
nesc condițiunile de mai sus; c) Pe lângă 
actele de cualificație vor mai alătura: 
actul de naștere, prin care să se constate 
că concurentul n’a trecut etatea de 30 
ani, certificat medical, constătător, că nu 
este atins de nici o infirmitate său bălă 
cronică; d) Stipendiul se acordă pe timp 
de doi ani, cel ce va obțină stipendiul, se 
va obliga prin act autentificat de notarul 
public, cum că după terminarea studiilor 
va rămână în patrie. In cas contrar, va 
fi urmărit de Societate pentru rambursa
rea sumelor cheltuite cu el pe timpul stu
diilor. De asemenea va fi obligat a tri
mite comitetului la finele fie-cârui semes
tru școlar, certificate de frecuentarea cur
surilor și progresul obținut la studii, re- 
sulfatul fiind negativ, i-se va retrage 
stipendiul. Orî-ce cerere sosită după ter- 
minul fixat mai sus 28 Septemvrie st. v. 
1904 nu se va lua în considerație. Bucu- 
resci, 9 Septemvrie 1904. — Comitetul.

Ultranioantanismul în biserica e- 
vanghelicâ. In conventul general al dis
trictului montau al bisericei evanghelice 
augustane, ținut filele acestea la Buda- 
peșta sub președința curatorului Zsibnszky 
și episcopului Sârkâny, s’a desbătut pro
iectul de reformă a instrucției teologice, 
accentuându-se necesitatea complectării 
instrucției in direcție patriotică. La des- 
batere a luat cuvântul un paroch evan
ghelic, susținând, că înainte de tdte este 
biserica și după aceea vine patria. Pentru 
aceste cuvinte „Politisches Volksblatt" 
din Budapesta, într’un articol de fond, 
care portă titlul de mai sus, îl numeece 
„Herostrat1*, er „Bud. Napld" își esprimă 
estrema indignare pentru așa o indrăs- 
nelă.

Un diar fruntaș koșuthist ajuns 
la-Strîintore. Qiarului „Die Zeit" i-se de- 
peșăză din Budapesta, că în tjiua de 24 
Septemvrie organul partidului koșu'hist 
„Egyetertes" va fi licitat. Esecuția a ce- 
rut’o fabric» de hârtie din Pettm căreia 
„E—s“ îi datoresce 10.604 cordne. „E—s“ 
este proprietatea unei societăți pe acțiî, 
er acțiile sunt în cea mai mare parte în 
manile lui Fenyo Sândor, condamnat pen
tru delict de imoralitate.

Contesa Lonyay și principesa 
Luisa de Coburg. Dm Paris sa telegra- 
feză, că fosta principesă de cordnă Ste
fania, actuals, contesă Lonyay a sosit la 

Paris, 8pre a se întâlni ou sora ei princi
pesa Luisa de Coburg. Alaltăeri surorile 
s’au întâlnit și au stat împreună 3 bre, 
Surorile, cari de 7 ani nu s’au mai 
veijut, s’au împăcat.

Darurile regelui Petru. Din inci
dentul încoronărei sale regele Petru a 
primit numerose daruri din Sârbia și din 
străinătate. Țarul i-a trimis un splendid 
serviciu de masă esecotat din argint și o 
sumă mare de bani în aur. Sultanul i-a 
dăruit șese cai de rasă arabă

Militare. D-lui Filip Suciți subloco
tenent în reservă la reg. de infanterie nr. 
2, i-s’a permis a depune gradul de ofițer. 
—- Al. Micii sublocotenent la reg. nr. 41 
a fost transferat la reg. nr. 64. — Traian 
Radu sublocotenent detașat la reg. nr. 1 
bosniac-herțegovinean a fost transferat la 
institutul medico-militar.

Wagner și Stiissel. Cum ajung a- 
ceste două nume alăturea? Unul a fost 
compositor renumit german, er al doilea 
este vitezul apărător al fortăreței Port- 
Arthur. Despre amândoi se (jice, că s’arfi 
descoperit în timpui din urmă că ar fi de 
origine evrei, Este semnificativă de alt- 
mintrea rîvna pressei evreescl dea iscodi 
genealogii fictive pe socoteia omenilor ce
lebri. De regulă se desmint asemenea ge
nealogii, dăr ce impărtă? Nu toți cetesc 
desmințirea, și ajunge decă în mintea mă
car a unei părți din cetitori rămâne con
vingerea, că rassa evreâscă este o rassă 
alesă, din care ies celebrităil artistice seu 
generali viteji. — Mama lui Wagner ră
mânând văduvă, s’a măritat după un ac
tor cu numele Geyer, despre care însă 
nu se scie cu siguranță decă a fost evreu 
și chiar dăcă a fost — genealogia ger
mană a compositorului întru nimic nu se 
aiterăză prin acesta, Er Stossel? N’are de 
cât numele comun cu nisce evrei din Mo
ravia și Transilvania, în realitate se trage 
dintr’o familie veche germană din provin
ciile ostice. — A mai rămas se se des- 
mintă și faima despre generalul japonez 
Oku, despre care un reporter fantezist 
susținea mai deunădl, că l’a chemat 
Kohn....

Oprirea târgului de rîmători. In 
urma ivirei unei băle de porci căpitanul 
orașului Brașov a oprit târgul de rîmă- 
torl pe teritoriul orașului.

„Enike". D-l Er. Gajzago, jude de 
tablă reg. în pensiune, s’a în-cris membru 
fundator ou 200 cor. la kulturesyietul ar
delean. Foile maghiare spun, că numita 
societate are 2057 membri fundatori.

Introducerea automotorelor pe li
ni* de pe Vale* Someșului. Soirea re- 
feritdre la automotdrele de pe Valea So
meșului, pe care am publicat’o și noi, se 
desminte

Ajutore pentru învățare* vieritu- 
lui și Mgriculturei. La adunarea gene
rală ’din 27 Faur 1904, a institutului de 
credit și economii „Huțiegana" în Hațeg, 
s’au votat două ajutore de câte 400 co
rone pentru doi tineri români din comita
tul Hunedorei, cercurile pretoriale Hațeg- 
Pui și respective unul pentru învățarea 
vieritului, celălalt al «griculturel ia orî-ce 
șcdlă din patrie. Prin acăsta se deschide 
concurs și doritorii de a primi amintitele 
ajutdre să învită ca în 15 dile de la pu
blicare, se-șî aștărnă petițiile instruate cu 
carte de botez, atestat de purtare, ates
tat! că sciu ceti și scrie, ți, că vorbesc pe 
lângă limba română, ungureșce »ău nern- 
țesce. Cei nari sciu vorbi tdte trele lim
bile vor fi preferiți. Hațeg, la 16 Septem
vrie 1904.— „Hațiegana" institut de credit 
și economii societate pe acțiî în Hațeg. 
— Direcțiunea.

O seră. de cântece și balade, dată 
de d-l Herman Hints cu binevoitorul con
curs al d-lui director de musică Rudolf 
Lassel va ave loc în 5 Octomvrie n. 1904 
în sala Redutei ca următorul program; 
I. Robert Prânz: „Genesung“, „Gute 
Nacht I"; Franz Schubert: „Friihlingstraum" 
„Wohin?:‘. II. Robert Schumann", a) „Im 
wunderschonsn Monat Mai“, b) „Ausmei- 
nen Thrăuen spriessen", e) Die Rose, die 
Lido", d) „Wenn ich deine Austen seh’",
e) „Allnăchtlich im Traume", f) „Ieh 
grolle nicht". III. Carl Loewe: „Odin’s Mee- i 
resritt", „Tom der Reimer". IV. Richard i 
Wagner: „Traume"; Franz I.iszt: ,,Es muss 1 
ein Wunderbares seinu; Johannes Brahms' 

»Wie bist dn, meine Konigin", „So willst 
du des Armen dich gnădig erbarmen?". 
V. Rudolf Lassel: „Mădchen mit dem ro- 
ten Mtindchen", „Still!"; Adolf Jensen: 
„Margreth am Thore", Hans Sommer: 
„Wo ich mich zeige".

Avis. Mâne, Duminecă începând de 
la orele 1 p. m., este deschisă în cetate 
numai farmacia d lui Fr. Stenner, Strada 
Porții nr. 21.

„Mnsica orășenescă" va concerta 
mâne, Duminecă pe promenada de jos la 
orele 11 a. m.

Procesul șctiielor catolice.
Joi la drele 5 d. a. s’a continuat dis- 

cuțiunea în procesul intentat școlelor con- 
gregațiunei catolice. Inspectorul Theodoru 
* continuat cu cetirea raportului său vo
luminos, ocupându se cu individualitatea 
acestor școlî și în special cu educația in
telectuală și morală în aceste școlî. Edu
cația ’intelectuală, cjice raportorul, nu 
există. Cunoscințele, ce se dau în aceste 
institute nu sunt în legătură cu menirea 
și cu viăța femeii, mai puțin cu a femeii 
române. Causa principală a acestui feno
men este lipsa de un personal didactic 
coreBpundâtor.

In ce privesce educațiunea morală a 
copilelor crescute în aceste institute, ele 
sunt supuse la un regim moral, care le 
de.moraiiseză voința, le stinge încrederea 
în sine, preparându le pentru sugestia stă- 
ruitdre a mediului catolic. D-l Theodoru 
arătă apoi cu esemple modul banal și sis
tematic, cum călugărițele dobândesc în
crederea copilelor. Educația morală a că
lugărițelor are o singură țîntă: desființa
rea individualității sufletesc! a copilei și 
aducerea ei în stare de credulitate, care 
o dă cu totul în mâna și puterea lor.

De faptele din istoria națională nici 
nu se pomenesce copilelor, e chiar oprit. 
Regele și Regina României sunt numiți 
Monsieur și Madame Charles etc.

Terminând,inspectorul Theodoru cere 
desființarea școlelor congregațiunii „ Notre 
Dame de Sion“, nu în numele legalității 
călcată în piciore, der în numele tradiției 
neraului românesc și pentru apărarea iui. 
Cu acesta ședința s’a terminat, amânân- 
dti-se pe diua de erî, Vineri.

In ședința de erî inspectorul a de
pus eonclusiunile sale în scris și ș'a acor
dat apoi cuvântul apărătorului d nul A. 
D. Xenopol. Astădî vor fi ascultați mar
torii, cari au fost citați din oficiu.

Convocare.
Comitetul despărțământului „Clușiu" 

al „Asociațîunei pentru literatura română 
și cultura poporului român" prin acâsta 
convdcă adunarea cercuală pe 9 Octom
vrie st. n. 1904 la 3 6re p. m. în Clușifl, (lo
calitatea Casinei române, strada Deak Fe- 
renez nr. 4) și învită cu tdtă onorea pe 
toțî membrii și pe toțî aceia, cari se in- 
tereseză de „ Asociațiune" și doresc a pro
mova interesele ei, să participe la «cestă 
adunare, care se va țină după următorul 
program: 1) Deschiderea adunării prin pre
ședinte. 2) Exmiterea unei comisiunî pen
tru verificarea procesului verbal al adu
nării. 3) Raportul comitetului despre aoti- 
vitatea din acest cerc. 4) Esmiterea eomi- 
siunilor: a) pentru încasarea și înscrierea 
de membrii noi, b) pentru censurarea ra
portului comitetului. 5) Eventuală diserta
ție. 6) Raportele «omisiunilor exmise con
form punctului 4 și deliberarea asupra 
lor din partea adunării. 7) Alegerea comi
tetului pe 3 ani. 8) Eventuale propuneri. 
9) închiderea adunării prin președinte.

Din ședința comitetului despărțămân
tului „Olușiu", ținută în Clușiu 11 Septem
vrie 1904.
Dr. George Ilea, Dr. Victor Poruțiu, 

director. secretar.

Bibliografie.
„Noul abecedar" de Dr. Petru Șpan 

Sibiiu. Tiparul tipografiei archidiecesane 
1904. Prețul 40 bani. Autorul a adăogat 
cărții și un povățuitor.

Petersburg, 23 Septemvrie. Kw, 
ropatkin a primit ordinul se formeze 
trei armate mari: una sub condu
cerea lui Zurubajev, a doua sub con
ducerea lui Linevici, a treia sub con
ducerea lui Kaulbars. Kuropatkin dis
pune actualmente de 9 corpuri de 
armată (?) — După scirî private în 
lupta de la 20 Sept. în jurul fortu
rilor interne ale Port-Arthurului, 45 
tunuri rusescl au fost făcute imprac
ticabile, 23 ofițeri și 380 soldați au 
fost uciși, er 750 răniți.

Londra, 23 Septemvrie. DinSan- 
gbai se vestesce, că de Luni încoce 
Japonesil au ocupat trei forturi. 
Față cu acbstă scire, raportele ru- 
sescl vorbesc despre contra-atacuri 
succese ale Rușilor.

Diverse.
0 espedițiune polară. La Ports

mouth s’a reîntors espediția de la polul 
sud de sub conducerea căpitanului de fre
gată Scott. Espediția a durat 3 ani și a 
fost făcută cu vasul „Discovery". Perso
nalul espedițtei în număr de 49 omeni, se 
află într’o stare escelentă. EspJorațiunea 
a traversat ghiețurile pănă la 82°.Î7 de 
latitudine, bătând cu 384 chim, mai mult 
recordul cunoscut.

„Discovery" a iernat ia 640 chim, 
mai spre sud, ceea ce n’a făcut’o nici o 
navă pănă acum. Resultatul espediției e 
considerabil din punct de vedere geologic 
și geografic. Ea a descoperit o vastă re
giune muntdsă, care merge pănă la 83°20 
de latitudine, ceea ce face a se crede că 
pământul se întinde pănă la polul sud 
printr’o serie de munți înalți. Espediția a 
studiat de asemenea, regimul formațiune! 
ghiețurilor șl-a făcut observațiunl mag
netice.

Furnici precaute. Călătorul H. v. 
Ihring a observat în călătoriile sale în 
Brasilia un fel de furnici, cari pe lângă 
locuințele lor de iarnă își aranjaseră și 
locuințe confortabile de vară. In Brasilia 
se scie că rîurile ies în fie-care vară din 
alviile lor și cu asemenea inundațiuni fur
nicile de pe malul rîurilor ar per: cu si
guranță, decă nu s’ar fi îngrijit din timp 
de măsuri profilactice. Ele și-au al
cătuit pe arborii înalți și scutiți de peri
colul inundației cuiburi rotunde de mări
mea pumnului și pănă la mărimea unui 
bostan, unde se refugieză cu provisiunile 
lor în timp de inundație. După-ce apele 
se retrag, furnicile se cobora și ele pe pă
mânt, unde își găsesc mai ușor hrana.

Damele englese nici-odată nu între- 
buințeză cremă pentru față, ci lapte de 
aestraveți, calitate veritabilă englezăscă 
care se capătă în farmacia lui C. Balassa. 
Cosmetic nevătămător cu efect absoluta- 
mente sigur, care după 2—3 întrebuințări 
face să dispară pistrui, petele de ficat, 
sgrăbunțe, parasiții și ori-ce necurățenii, 
împrumutând obrazului o înfățișare învio
rată și tinerescă. Să se observe, ca pe fie
care sticlă să fie pus numele Balassa. 
Sticla 2 cordne. Săpun de castraveți veri
tabil englesesc 1 cor., pudră de castraveți 
1 cor. 20 b. Se capătă la farmacii. Trime
ter! cu posta face farmacia 0. Balassa, 
Budapesta, Erzsebetfalva.

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

Dr. med. univ.

Franz Stiehler
fost medic la spital.

Specialist pentru bole interne, de copii 
și sexuale.— Dă oousultațiunl dela 11—1 
<5re a. m. — Strada Mihail Weiss Nr. 91

I
 Cumpărați pentru trebuințele de

SESOfflL’flefflMșiVm 

Stofe de mătase, 
catifea, dantele, panglici etc. dela.

am
Szenâsy, Hofenam & Ci®

MAGAZIN DE MÂTĂSĂRIE
Budapest, IV., Becsi-utcza 4.

Mare asortiment în stofe de mătase 
—de tot felini. — 

TOTE NOVITĂȚILE DE SESON. 
E*rețuM*i fixe. înșelări eschise.

Mostre se trimiî in provincie franco.
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Anunț de licitație.
In 17 și 18 Octombrie st n. a. c. 

se va vinde cu licitație în localul ca
sei de Zălbge, dela orele 8—11 a 
m. și dela 2—4 6re p. m obiectele 
amanetate înluna lui August și Septem 
brie 1903, până inclusive cu nr. 14273 
—1903, a căror termin a espirat și 
nu s’au rescumperat.

Obiectele cari se vor vinde sunt: 
Giuvaericale, Ciasornice de aur și argint 
și alte scule de aramă, Cioie, Cositor, fla
nele, haine bărbătesc! și femeiesc!, Cisme, 
ghete și altele.

Ven4area se face cu bani gata.
Răscumpărarea seu îooirea ama

netelor ’se pote face numai cu o cp 
înainte de licitație.

In cțiua vencjări! cu licitație nu 
ee permite nici într’un chip a pre- 
luugi amanetarea.

Bras a 6, 22 Septembrie 1904.
Oficiul cassei de amanete din Brașov.

1-3.(1442)

O tineră domnișoră română, 
care a absolvat școlele civile în Bra
șov, cunbște fdrte bine limba româ
nă. germană și în măsură mai mică 
limba francesă, este versată în lu 
crul de mână, până la cele mai fine 
broderii, știe croi haine de dame, 
e menageră escelentă, cunusce și mu- 
sica (pianul) dorește a intra într’o 
familie bună și distinsă, ca instruc- 
tore, seu ca dama de companie.

InformațiunI amănunțite se dau 
de cătră Administrațiunea „Gazeta 
Transilv.“ în Brașov.
oooooooooo-o- oooooooooo 

jjn comis cu praxă la comer- 
ciul de coloniale, ferărie și 

manufactură caută un loc la 
oraș sau în provincie.

Informați! se pot lu* dela Ad
ministrația „Gazetei Trans.“

1—3.1513.

f

Cofetăria 1
în fie-care (Si «lescSsisă-, 
jpână. la ffl ore sera.

Numerose Jurnale șî Heviste, 
Biliarde excelente,

Cafea aromatică. 
Beut«nri fără alcohoB.

Joc de șah și domino fără plată.
3-10.1504.

FABRICAT DIN PATRIE! I

ISeritol
KLEINOSCHEG SEC

Marcă cil renume universal
—— pentru calitate fină. .....

Vânzare cu măruutu și engro 
m Uoaria ia 

Brâzay Kălmân Budapest VII. Jozsef koa-iat 3®-89.
5-10.1477.

156
Pfjrlnha cea 'nai fruindsă a femeii este 
A ----------  un bust frumos!

Apa KĂTHE
Mijloc sensational,

scutit prin lege, pen
tru a dobîndi un bust 
frumos, cu efect mira
culos. Apa Kăthe se fo
losește numai pe din 
afară, de aceia e po
trivită pentru orl-ce 
constituție corporală. 
Apa Kăthe pentru sîn 
este de felia vegeta -
bil, și nevătămătore. î '

Prețul unei sticle 4 fl. cu instrucție.
Se trimite sub discrețiune cu rambursa prin

Mdm KĂTHE MENZEL, Wien
XVIII, Schulgasse 3, I. Stock, Titre 78 

%3—0.1495.

DE

PRIMA CLASĂ

pentru sîn.

PRODUCT

liferanțiî curții ces. reg. 

BUDAFOK.

r$i■'zțPUINOSClă031 

'^inoschco '

Pivnița ne Șampanie
MCHBG

Abonamente la
Gazeta Transilvaniei11 

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

XXXXXXXXXXX XX X X X M X x x

ȘCOLA privată de musică KAISER
{concession.)

WIEHA 7, 8 și 11 Bszirk. — Anul școlastic al 31-lea.
Anual circa 350 frecventanțl interni din streinătate. — Scola de cant (operă, 

I concert, biserică cor), clavir, — Instrucț.ie în tote instrumentele de musică. — 
i Cursuri teoretice. — Curs metodic pentru învățător! de caut. — Cursuri de 7 luni 
i pentru pregătirea la examenul de stat c. r. iu Viena, Praga și L-mberg. — Certi- I 

ficat de capacitate pentru postul de învățător și dirigent de școlă de musică pri»ată. j
i — Au depus examenul 109 candidați ai institutului, parte cu distinețiune. — Clasă 

, de pregătire pentru esamenul de stat. — Curs pentru Capelmeisteri. — Candidaților 
I li-se oferă ocasia a dirigea: chor și orchestră și pentru cari nu sunt școlari. —

Curs special pentru cultivare. — Curs de 2 luni ferial. — Secție pentru instrucție 
î teoretică pe cale de corespondență. — Puteri didactice principale Dr. M.Ditz 

> docent la univers, și membru al comisiei de examenare de stat c. r. M. Jentsch,
ii Director R. Kaiser, L. Kaiser, Mila Kupfer Berger, cântăreț em. al operei c. r. St 
l Wahl primul musicant de curte c. r. etc. etc. Cu l-a Octomvrie se încep cursurile.

Prospecte se <Stm de cătră biroul institutului
WIESH, VI /! ZiegEergasse 29.

Conspect al familiilor de încredere care primesc școlari în pension.

X 
X 
X
X 
X
X
X
X 
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X

Cruce seu stea iuplă electro - magnetica
r a, t ea. t

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioresă

ISTt. £6967.

Nu e mijloc secret,

pe lângă garanție.

se da- împrejurări!, că 
le vechi de 20 an!.

Avis comercianților!
Pe câmpie într’un centru 

de prima forță cu jur curat 
românesc, unde se pot face 
afaceri comerciale de tot bune 
— s6 învită un comerciant 
român harnic.

InformațiunI mai detailate 
să pot afla la administrațiu- 
nea „Gazetei Transilvaniei 

1-3. ,1511
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' Se
înO

Ciocoladă da Tannin 
a lui SZTRAKA, 

are cel mai bun efect 
în contra diarei, 

atât la copii cât 
și la adulți

O bucată costă 
40 fillerh 
aflu de vcinjare 
tote farmaciile

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de cap și dinți, migrene, ne 
uralgie, împedecarea oiroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, au^ul greu, sgârciurî de stomac, lipsa poftei de mânoare, re- 
ceală la mâni și la pioidre, reumă, podagrâ, ischias, udul in pat, influența, insdmnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, oa>I la tractate normală a medicu
lui se vindecă pr n electricitate. — In cancelarii mea se află atestate incursc din tote păr
țile lumii, cari prețuesc cu mu'țămirc invențiunea mea și ori-cine p6te examina aceste a1 estate 
Acel pacient. care în decurs de 45 dile nu se va vindeci, i-se retrimite bani>. Unde ori
ce încercare s’u constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s ese 
co fu de cu aparatul „Volta11, de ore-Cc „Clasul-Volta'1 atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost ofvu s oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea crucei male eleclro-magnetice o recomandă Îndeosebi 

Prețul aparatului mare e 6 cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centra și locul de vendare pentru țeră și streinătate e:e.

MULLER ALBERT, Budapesta, ’■ t

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.
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jn interesul fie cărui părinte este ca se cumpere copiilor

Haine bine durabile de școlâ.
Eu sunt singur, care pot oferi cumpărătorilor, pe lângă garanție, haine 

de șcdlâ din stofele renumite și moderne Zsolnai și Găcsi un asorti- 
ment bogat și modern cu

W" Prețurile cele mai ieftine. 'W B
In prăvălia mea se află Pardiseus* pentru bărbați, juni și copii, 

Paltdne de ernă. Ulstere. Raglane, Derbi, Paltone popești, Surtuce de ve- 
nat, Blane de călătorie, Blane pentru oraș, Surtuce de patinat și Surtuce 
din piele veritabilă Dan.

Cu totă stima

p»

g 2LT. ZFL GOZJJWkITsr |
Prăvălie de haine pentru bărbați, juni și copii

|| Brașov, Tirgul inului, în palatul lui Czell. |

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,

5^


