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Salto mortale al lui Wlassics.
Vorbind erl la locul acesta des

pre nouele atentate urzite și săvâr
șite de ministrul Wlassics în contra 
limbei și a școlelor nostre cjiceam, 
că avem se ne așteptăm încă la mari 
surprise din partea, acestui ministru 
al m agili arisărei.

Cu tbte acestea nu credeam, că 
ni-se va da ocasiune a constata deja 
astăzi după 24 de bre, că presupu
nerea nostră a fost la loc. Ba pu
tem cjice, că noua măsură a lui 
Wlassics, care ne face se revenim 
acȚ asupra activității sale destruc- 
tore, întrece și cele mai pesimiste 
bănueli, întrece tot ce s’a prestat 
pănă acuma în detrimentul școlelor 
și a desvoltărei culturale a naționa
lităților.

E vorba de cea mai prospetă 
ordinațiune circulară pe care minis
trul instrucțiunei publice a lansat’o 
relativ la instrucțiunea limbei ma
ghiare în școlele poporale nema
ghiare. Numărul și data acestei cir
culare nu le cunoscem. Der ce im
portă? Lucrul de căpetenie e, că 
ministrul dă nouă porunci cu pri
vire la propunerea limbei maghiare 
în amintitele școle.

In Introducere ministrul cons
tată, că, deși legea din 1879 (art. 
XVIII) e în vigbre deja de 23 de 
ani, totu-și, după datele și esperien- 
țele ce și le-a câștigat, ea nici pănă 
ac|i nu dă resultatul pretins de li
tera și de spiritul ei.

E curios, că ministrul pare a fi 
surprins de acesta, când toți bmenii 
pricepători au prevăzut un astfel de 
resultat și au precjis cu siguritate, 
că introducerea forțată a studiului 
limbei maghiare în școlele nostre 
poporale va ave numai resultate ne
gative împiedecând desvoltarea și 
progresul acestora. Vor mai trece 

însă alțl 23 de ani și încă odată pe 
atâta și acea lege tot nu-și va ajunge 
scopul, fîind-că se opune desvoltării 
firesci și celor mai capitale precepte 
pedagogice.

Ministrul Wlassics, după ce mai 
are în mână și datele și esperien- 
țele de pănă acum, nu e așa de 
puțin pătrunzător ca se nu vadă 
acesta. De aceea el se preface în 
circulara sa, că „vrea se-șl împlinescă 
o datorie" față cu legea, stăruind 
cu „tbtă stricteța", ca se se esecute, 
— lucru la care, de pildă, în ce pri- 
vesce legea naționalităților, deși au 
trecut dela aducerea ei 34 de 
ani, nu s’a gândit și nu se gân- 
desce nici un ministru unguresc. 
Se preface numai, căci în rea
litate ordonanța, de care vorbim, 
nu numai că iese cu totul din ca
drul legii dela 1879, dărpote fi con
siderată de fapt ca primul pas te
merar întreprins de guvern pentru 
a nimici cu totul instrucțiunea în 
limba maternă a școlarilor nema
ghiari și a pregăti ast-fel terenul 
pentru totala maghiarisare a școle- 
lor nbstre poporale confesionale.

Ordonanța ministrului de ins
trucțiune publică pornesce dela prin
cipiul, se se dea ocasiune fie-cărui 
locuitor de limbă nemaghiară, ca 
se-șl pbtă însuși limba maghiară, 
care este limba statului, și se nu 
sufere în privința acesta din causa 
neajunsurilor școlelor. De aceea, se or
donă inspectorilor școlari se visiteze 
temeinic școlele cu limba de propu
nere nemaghiară, și se îngrijescă ca 
fîe-care învățător se fie deplin pre
gătit pentru predarea limbei ma
ghiare.

Ceea-ce însă este culmea volni- 
ciei ministeriale se referă la numă
rul orelor, pe care-1 prescrie ordo
nanța lui Wlassics pentru școlele 
nostre. Pretinde adecă nici mai mult 

nici mai puțin decât ca jumătate din 
totalitatea orelor câte se țin peste săptă
mână în școlă se fie destinate pentru 
învățarea limbei maghiare, căci nu
mai așa... cjice, se pote asigura ajun
gerea acelei ținte, despre care se 
vorbesce în introducerea legei dela 
1879, ținta, ca toți locuitorii se-șl 
pbtă însuși limba statului.

Sunt monstruose salturile, ce le 
face ministrul maghiarisărei în or
donanța sa. Chiar șl urzitorul legei 
dela 1879, antecesorul lui Trefort, 
s’ar spăria de cutezanța cu care 
umblă se restorne tote limitele, ce 
s’au pus în acea lege studiului limbei 
maghiare.

Pote fi o politică mai primejdi- 
osă și mai anarchică ca politica de 
instrucțiune a lui Wlassics?

Principele Bulgariei în Rusia.
înainte de a merge se-șl caute 

de sănătate la o baie din Austria, 
prințul Ferdinand al Bulgariei a în
treprins cunoscuta sa călătorie la 
curtea din Petersburg, de unde a 
plecat înainte cu câteva <ȚIe.

Scopul imediat al acestei călă
torii a fost, ca principele, care fu 
însoțit de o deputațiune bulgară, se 
învite pe Țarul Nicolae la solemni
tatea inaugurării monumentului Ța
rului liberator Alexandru II, ce se 
va sevîrși la Sofia în anul viitor. 
Acesta va fi cel mai mare monu
ment al Bulgariei, esecutat de renu
mitul sculptor italian Zochi. Nimeni 
nu s’așteptă, că Țarul în personă va 
asista la serbare, der se crede, că 
în urma învitării va lăsa se fie în
locuit de vr’un mare duce, seu cel 
puțin de vr’un înalt demnitar al 
Curții.

In cercurile politice bulgare se 
asigură, că călătoria principelui bul

gar n’a avut un scop pronunțat po
litic, deși principele a fost însoțit și 
de primul seu ministru Dr. Danev.

Țfiarul „N. fr. Presse" din Viena 
primesce din parte competentă bul
gară unele informațiunl, după cari 
faimele despre o apropiată procla
mare a, Bulgariei de regat, nu s’ar ade
veri. Despre așa ceva se nu fi fost 
nici vorbă la Petersburg. Bulgaria 
se simte puțin stingherită prin fap
tul că Sultanul e suzeranul princi
pelui seu. In realitate principele și 
statul bulgar se bucură de tbtă in
dependența. Bulgaria pbte încheia 
liber tratate comerciale cu statele 
streine, pote se-și trimătă represen- 
tanții săi diplomatici (deși numai în 
calitate de agențl diplom.) pretutin
deni. Ce s’atinge însă de disposiția 
tratatului dela Berlin, ca Bulgaria se 
plătăscă o'cuotă-parte pentru datoria 
publică a Turciei, ea a rămas pănă 
acjî o literă mortă. Prințul Ferdi
nand — (Țce mai departe informa
torul bulgar — nici n’ar ave ambi
țiunea se devină în curend rege (?), 
el vre mai întâiu se consolideze 
raporturile politice, militare și eco
nomice în Bulgaria... Sigur e numai, 
că prințul voesce se stea în cele mai 
strînse legături de amiciție cu Rusia, 
dăr nu uită cât de important e pen
tru Bulgaria de a sta bine și ou 
Austro-Ungaria...

Decă principele a fost însoțit 
și de președintele Sobraniei Zancov 
și de ministru de resboiu Papricov, 
causa ar fi, că atât adunarea națio
nală, cât și armata au voit a-se aso
cia la omagiile aduse nepotului Ța
rului liberator.

Nici afacerea Firmilian se nu fi 
format obiect de discusiune în con
vorbirile dela Petersburg. Vecjend 
Bulgaria, că Rusia se intereseză așa 
de mult pentru consacrarea acestui 
episcop serbesc, a renunțat de a
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Rusalii
petrecute la Blașiu și la Oraăea-mare.

Metropolitul de pie memorie A. St. 
Șuluțiu, în literele sale fundaționale, a 
dispus, ca fundațiunea sa capitolul din 
Blașiu se o administreze cu consiliul băr
baților români de religiunea gr. cat. află
tori în oficii înalte de stat, seu și a al
tora, cari se bucură de stima publică. 
Disposițiunile acestea testamentare au 
creat apoi așa numitul: senat al funda- 
țiunei A. St. Șuluțane și directoriul fun- 
țiunei dintre cari cea dintâiu corporațiune 
se întrunesce tot la 6 ani odată, eră a 
doua în fie-care an la ședințe ordinare. 
Patru membrii ai acestor corporațîuni se 
află astădi cu locuința în Budapesta.

Actualul Metropolit, la rugarea unora 
dintre noi, a avut bunătatea, că de vr’o 
câți-va ani înedee a întrunit la Blașiu di- 
rectoriul fundațiunei, ori cu el și senatul, 
tot în ajunul Rosaliilor. Aveam adecă fie
care membru estraneu dorința de a pe
trece și diua de Rosalii în Blașiu, spre a 
asista la ceremoniile religiose, cari cred, 
că cu mai mare pompă, precisiune și so

lemnitate înălțătore de inimă ca în Blașiu 
în bisericile de ritul oriental nicăiri nu se 
celebreză. Mângâierea sufletescă, ce o 
aflăm în biserică, apoi căldurdsa ospitali
tate, de care ne bucurăm la curtea Me- 
tropolitului, au făcut se dorim fierbinte, 
ca prima <jli de Rosalii, cât timp ni-se va 
da ocasiune, să o petrecem în Blașiu.

Așa ă fost acesta în 1900, când Me
tropolitul nostru a întrunit la Blașiu în săp
tămâna dinainte de Rosalii atât senatul,cât 
și directoriul; așa a fost acesta și în 1901, 
când s’a întrunit la Blașiu directoriul fun
dațiunei șuluțiane. In ăst-an însă nu a 
fost așa. Afaceri urgente au silit pe Me
tropolitul, de a convocat directoriul încă 
înainte de Pasci, pe Dumineca Floriilor. 
Cei-ce au luat parte la ședințele directo- 
riului din ăst-an spun, că au fost pe de
plin recompensați pentru lipsa Rosaliilor, 
căci ospitalitatea, ce au aflat’o la curtea 
Metropolitului, a fost tot cea vechiă, și că 
ceremoniile dela Florii încă au fost fru- 
mose și impunătore. Mângâiere sufletescă 
dâră încă au aflat deplină.

Și totuși sufletul acelora, cari s’au 
dus de aici la Rosaliile din 1900 și 1901 
la Blașiu, Rosaliile din ăst-an l’au lăsat 
trist și nemângăiat. Nu pentru-că nu am 
putut fi în prima di de Rosalii în Blașifl, 

căci acolo—de ne va da bunul Dumnedeu 
vieță —vom mai pute merge de Rosalii, 
căci laudă Domnului, Metropolitul nostru 
fiind încă în vigorea vieței și în deplină 
sănătate, ne va mai pute primi la Rosalii 
în curtea sa ospitală.

Ceea-ce ne face însă triști și ne- 
mângăiați este faptul, că diua a doua de 
Rosalii nu o mai putem petrece, ca la 
1900 și 1901, la ospitala curte a episco
pului Mihail Pavel în Oradea-mare. Pri
miserăm adecă dela nu de mult repausa- 
tul episcop invitarea, ca la .reîntorcerea 
din Blașiu, să-l visităm și să-i fim os- 
peții săi în reședința episcopescă din Ora- 
dea-mare. Acolo am petrecut în doi ani 
după olaltă a doua di de Rosalii, și tăcu
serăm în anul trecut votul, că, pănă când 
ne va ajuta Dumnedeu, de Rosalii să vi
sităm pe bunul episcop în reședința sa, 
căci ne asigurase, că-i vom fi tot-deuna 
ospeți doriți.

Provedința a voit însă alt-cum!
Iubirea și căldura cu cari am fost în

tâmpinați de Prea Sânția Sa la Oradea, ne-a 
fost surprins pe toți, încât nu ne puteam da 
semă, că unde suntem. Credeam, că ne 
aflăm la casa părinților, ori a frățînilor noș
tri, atât de mult ne simțiam acasă la bu
nul nostru găzduitor.

In ămendouă rândurile ne-a trecut 
a doua di de Rosalii ca un vis plăcut. 
Episcopul, afară de sfânta liturgie,—la care 
în catedrala cea frumdsă, pe care cu mari 
spese a restaurat’o și înfrumsețat’o, am 
asistat și noi,—totă diua pănă sera târdiu, 
când a trebuit să plecăm, s’a aflat în so
cietatea năstră ; și-l asigurez pe d-1 pro
fesor Moldovan, — pe care eu ca pe 
om de convingere nu-1 număr între re
negați, și care în memoriul său din 
„Budapesti Hirlap“, altcum interesant, afir
mă că limba de conversare la masa epis
copului a fost cea maghiară — că cu noi 
episcopul a vorbit numai românesce, și 
cu tote acestea și noi, ca și domnia-sa am 
recunoscut în episcop pe preotul, omul și 
patriotul perfect. Și acesta nu pentru-că 
la masa sa vorbia unguresce, ori româ
nesce după cum pretindea adecă curtoasia 
și cunoscința de limbă a ospeților, ci 
pentru faptele sale mărețe și nobile, 
cari i-au încununat cu lauri neperitori 
vieța.

Episcopul Pavel a purtat la inimă 
tot-deuna interesul biserioei, ăl cărei ser
vitor era, binele poporului pe care-1 păs
toria, și luminarea nemului al cărui fiu 
se profesa. Și tote acestea le scia uni cu 
iubirea de patrie. Iși iubea și limba, în-
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mai face oposițiune față cu el și 
spereză, că în schimb Rusia o va 
compensa cel puțin prin aceea, că 
va urgita la Constantinopol reforme 
pentru Macedonia, precum le cere 
tratatul de Berlin.

Toastelor ținute la Peterhof fia
rele rusesc! le atribue o importanță 
istorică. „Novoie Vremia“ dice, că 
inima bună a Țarului a iertat trecu
tul, 6r răspunsul principelui arată 
neîndoios, că Bulgaria nu va mai pă
răsi calea, pe care a apucat, deore-ce 
e convinsă, că esistența ei politică 
e imposibilă fără o înțelegere cu 
Rusia. „Swietu esclamă însuflețit: 
„fie-care naționalitate slavă se-șî ia 
ca model Bulgaria11. Mai reservat 
vorbesce numai „Nowostiu, amin
tind și de învoiala dela 1897 între 
Austro-Ungaria și Rusia.

Mișcân naționaliste.
Sub titlul acesta ,,Alkotmăny“ dela 

17 Iunie se ocupă în prim articol cu miș
cările din sînul naționalităților din Unga
ria. După-ce spune, că în decurs de 35 
an! de guvernare liberală, cestiunea națio
nalităților n’a putut se fie nici resolvată, 
nici sugrumată, continuă așa :

„Liberalii noștri au călărit vecinie 
pe cestiunea naționalilăților și călăresc și 
adi. Ori de câte ori ei se află în strîm- 
tore, stau înainte cu cestiunea acesta și cu 
frase patriotice mari seceră victorii în par
lament asupra naționalităților, der numai 
în parlament și în pressă. De fapt însă 
puțin, seu chiar de loc nu-și sfarmă min
tea cu starea populațiunei nemaghiare. Ei 
nu sciu măcar, ce se întîmplă în aceste 
straturi ale poporului; de câte-ori înse se 
fac alegeri dietale, le vine minte, că pen
tru câștigarea mandatelor guvernamentale 
așa numitele comitate locuite de naționa
lități furniseză cele mai multe voturi și-și 
duc candidații prin Trencin și Ardeal, în
cercând să intărescă prin aceștia statul 
maghiar. Cum-că acesta nu e politică de 
naționalitate, ci curat politică de interes 
și partid, o scie ori și cine și o dovedesc 
resultatele.

„Coloman Tisza, ori de câte-ori se 
ivia o astfel de mișcare naționalistă, tot- 
dăuna o dripia în parlament; tot așa a 
a făcut Banffy, er acum Coloman Szell 
încă e teribil de energic, decă vr’unul din
tre deputății sași, ori slovaci vorbesce și 
atacă statul maghiar. Stânga estremă și 
drepta estremă îi ajută lui Szell de-a salva 
patria și emulând unii cu alții arangeză 
scene atât de sgomotdse, încât decă pu
terea Ungariei ar consta din puterea de 
intonare a trimbiților Jericonice, atunci 
de sigur am pus stăpânire pe toți inimicii 
noștri interni. E regretabil înse, că faptele

dovedesc altceva, căci afară în țeră vor
birile lui Coloman Szell și efectul revol- 
tărei parlamentare e bagatel, er politica 
națională ar trebui făcută cu factori și 
mijloce mai seririse.

„Câtă vreme nemulțumirea cresce dil- 
nic, miseria se întinde, puterea guvernului 
n’o simte poporul decât în asuprire, func
ționarii nu duc grija poporului, drepturile 
lui nu sunt respectate, interesele și senti
mentele lui nu simt luate în semă și adese
ori sunt călcate; câtă vreme cetățenii nu 
privesc în stat pe binefăcătorul, ci pe ne
amicul lor — cu silnicie legală, cu tero- 
risare și înfricare nu va succede resolvirea 
cestiunei naționalităților și consolidarea 
unității naționale.

„Superioritatea culturei maghiare nu 
trebue se consiste în acesta. Trebue, ca 
ea se străbată naționalitățile: der și acesta 
merge greu cât timp politica liberală nu 
sprijinesce instituțiunile, cari sunt conto
pite cu sufletul poporului, ci 'dimpotrivă 
cu fanatism anticreștinesc însfrăineză bi- 
sericele de cătră stat și persecută cu pa
timă biserica catolică, cea maghiară... Fără 
de biserică și șerilă nici un guvern ma
ghiar nu se va ferici pe terenul politicei 
de naționalitate"...

Articolul încheie prin a ridica obici
nuitele învinuiri ale partidului poporal ca
tolic la adresa guvernnlui și prin a face 
puțin șovinism, cădând astfel autorul lui 
tocmai în păcatul, ce-1 pune în cârca libe
ralismului. E un fel de intoleranță, care 
pusă alături cu adevărurile, ce le spune 
mai sus, face o ciudată impresie asupra 
cetitorului nepreocupat.

„Corda Fratres“.
Am făcut amintire de apelul, ce l’a adre

sat d. Virginio Calegari, consulul și directo
rul secției italiene din Viena, cătră colegii 
săi italieni. Dăm acuma în traducere nu
mitul apel:

Iubiți colegi! Sunteți în ajunul de a 
vă da votul asupra referendului și a de
cide astfel atitudinea, pe care secțiunea 
italiană o va observa în cestiunea de na
ționalitate. Nu mă îndoesc de loc, că re- 
ferendul va confirma în mod splendid 
decisiunea congresului din Roma, ca adecă 
fie-care confederat să fie liber de a face 
parte din secțiunea națională, pe care o 
va prefera.*} De aceea doresc, ca punen- 
du-ve bila în urnă, veți fi adânc convinși, 
că singura împărțire posibilă în „Corda 
Fratres" este aceea după naționalități.

Vice-președintele nostru Jacchia vă 
presentă trei soluțiuni, din cari vi-o reco
mandă pe cea din urmă. Acestea sunt:

I. împărțirea „Cordei Fratres“ după 
secțiuni naționale,

*) Propunere f’ă.cută de Dr. Giglio-Tos pri
mită cu unanimitate, minus un vot.

II. împărțirea „Cordei Fratres" după 
state politice.

III. Nici o împărțire în secțiuni.
Prima și a doua au numeroși ade

renți. der a treia nu cred, că se prite 
sprijini, decât pe propunătorul ei; de alt
minteri ea a fost cu desăvârșire sdrobită 
și dovedită de nerealisabilă de cătră Dr. 
Giglio-Tos.

Rămân de discutat celelalte două. Și 
aici am fost precedați de Dr. Giglio-Tos, 
care cu eficace și splendide motivațiuni 
corobora pe cea dintâiu și combătu pe 
a doua. Să nu vă fie neplăcut totuși, decă 
și noi vom adăuga câte ceva și cu deo
sebire referitor la condițiunile nostre, cu 
atât mai vârtos, cu cât forte puțin cu- 
nosceți afacerile nostre. (Adecă (Italienii 
din Italia, pe celea ale Italienilor din Aus
tria! — Trad.)

Colegul Jacchia, în broșura sa asupra 
naționalităților face se se vadă în mai 
multe locuri posibilitatea unor eventuale 
contraste între Italieni și Austriacl și dice, 
că în Turin, manifestațiunea Triestinilor 
nu avuse nici o consecință pentru-că nu 
era de față nici un Austriac. Der ce în
țelege el sub austriac ? Un supus austriac? 
Atunci și Triestinii erau supuși austriac!! 
Seu pe unul de naționalitate austriacă? 
Der nici să caute cu felinarul nu va găsi 
în Austria un singur Austriac, ci va găsi 
în loc de acesta, Germani, Cehi, Români, 
Italieni, Poleaci, Ruteni, Sloveni, Sârbi, 
Croați, căci toți Auslriacii aparțin uneia 
din aceste naționalități recunoscute de stat 
și nici una din acestea n’ar fi avut la 
Turin de a se opune Triestinilor.

Se ne imaginăm așa der o secțiune 
austriacă, adecă compusă din atâtea na
ționalități și tdte în luptă între sine. Ce 
ordine internă! Ce lucrare proficuă ! Ce 
armonie! Ceea ce s’ar pute întâmpla, ar 
fi repetarea carambolagelor, ce le vedem 
întâmplându-se între aceste naționalități 
reunite în parlamentul austriac.

Decă ne imaginăm, în loc de acesta, 
împărțirea pe națiuni ca: Cehi, Germani, 
Italieni, Poleaci etc. aceștia vor lucra cu 
succes, fie-care în secțiunea sa națională și 
„Corda Fratres" va prospera cu atât mai 
mult.

Același lucru se prite dice despre 
Ungaria, unde sunt diferite naționalități 
principale: Unguri, Germani, Români, Sârbi 
Croați, Italieni și alții.

Să ne imaginăm secțiunea represen- 
tată de Germania, ca stat: Francesii din 
provinciile Rhinului nu vor voi, de sigur, 
să facă parte din acea secțiune, nici Po
leacii din Posnania și etă atâtea forțe 
tinere perdute pentru federațiune, tot așa 
după cum ar fi perduți Poleacii și Finlan- 
desii într’o secțiune a statului rus!

Nesocotind apoi, că în cas contrar 
federațiunea ar perde pe toți acei tineri,

car! îșl au șederea provisorie într’un oraș 
străin și cari din causa acesta formeză 
consulate a parte. Tote acestea se resolvă 
prin împărțirea după naționalități.

Și pentru ce au fost disidii forte ac
centuate între Români și Unguri? Tocmai 
fiind-că Ungurii vor a supune naționalita
tea statului, ca ființă politică și prin ur
mare Românilor din Transilvania nu le 
recunosc naționalitatea română*)

încă un cuvânt cătră susținătorii îm
părțirii după state politice.

Cine a lansat acestă propunere? Un
gurul, Dr. Ludwig.

Premit, că sunt primul care recu
nosc, că națiunea ungurescă este și tre
bue să fie completamente independentă. 
De aceea observ: Secțiunile (după state 
politice) ale unei federațiuni. internațio
nale trebue tocmai să fie formate după 
criteriile, ce reguleză raporturile între 
acest stat și cele-lalte, adecă după crite
rii diplomatice.

Ei bine, în referințele diplomatice, 
adecă în raporturile sale cu streinătatea, 
Ungaria este intim legată cu Austria; nu 
esistă ambasadori, nici consuli ungari, ci 
austro-ungari. întrebați așa-dăr pe Dr. 
Ludwig și pe colegii săi unguri, decă ar 
vre se facă parte dintr'o secțiune austro- 
ungară? Și tocmai aici am ajunge, ac
ceptând propunerea lui.

Decă ei, susținând, că Ungaria e un 
stat a parte, ar forma o secțiune de sine 
(tot ca stat), ar viola fără îndoială rapor
turile politice, ce esistă între Austria și 
Ungaria. Și propriu dis tocmai el vre sec
țiunile după state, pentru a nu viola ne
xul politic!

Vice-președintele d. Jacchia dice, că 
datoria federațiunei este de a înfrăți cu 
orî-ce preț pe studenții din trită lumea, 
evitând manifestația antipatiilor de rassă. 
Ore n’ar fi, a ațîța aceste antipatii, cuprin- 
dând mai multe naționalități diferite în
tr’o secțiune, în loc să fie fie-care de 
sine, pentru-ca se înceteze atunci aceste 
conflicte ?

încă un argument contra propunerei 
lui Dr. Ludwig: El dice, că fie-care stu
dent trebue să se înscrie în secțiunea ace
lui stat, în care își are cetățenia: d. e. un 
student, cetățean rus, care studieză în 
Anglia, nu s’ar cugeta atunci de sigur a 
se înscrie în secțiunea statului rusesc; 
ce avantage ar pute el ave dela o sec
țiune așa îndepărtată și cum să-și eserci- 
teze drepturile și datoriile sale?

In schimb, conform propunerei lui Dr. 
Giglio-Tos, cu preferarea naționalității, se 
găsesc remedii și pentru acesta, cu atât 
mai vîrtos, că admite esistența consula
telor de diferite naționalități în orașe 
streine.

•) V. memoriul recent al lui L. Bolcaș.

tocmai ca plăcintele românesc!, cripte pe 
lespede de mama domnului profesor Mol
dovan, ca balmoșul pe care-1 mânca, cum 
scrie domnia-sa, la locul numit „repausul" 
lui Pavel, și mămăliga cu lapte, care, după 
cum spune d-1 Moldovan, era cina dilnică 
a episcopului.

Eu am avut fericirea de a vede pe 
episcopul Pavel prima-dată în Șomcuta- 
mare, în anul 1869 la 10 și 11 August, cu 
ocasiunea adunărei generale a „Asocia- 
țiunei pentru literatura rom. și cultura 
poporului român". Dintre membrii „Aso- 
ciațiunei“ adunați în număr mare în sala 
municipiului, se ridică o figură de preot 
simpatică, și propune trimiterea unei de- 
putațiuni, care pe președintele „Asocia- 
țiunei" Ladislau Vas. Popp, să-l învite la 
ședință. Propunătorul era Mich. Pavel, 
vicariul marmațian, care de trite părțile 
era întîmpinat cu simpatie. M’am grăbit 
și eu a-i face cunoscința. Fiind apoi amen- 
doi aleși membrii în comisiunea pentru 
propuneri, acolo am avut ocasiune a cu- 
ndsce mai de aprripe pe vicariul Pavel și 
a admira simțămintele lui bune și cugetul 
nobil pentru tot ce e bun și folositor ne- 
mului său și culturei poporului românesc. 
Intre agendele acelei comisiuni se afla și 
un memoriu al Marmațienilor, în care se

cerea sprijinul moral al „ Asociațiunei" 
pentru proiectatul gimnasiu românesc în 
Seini. In raportul, pe care vicariul Pavel 
ca referent ad hoc al comisiunei l’a pre- 
sentat adunărei, se dicea:

„Un popor fără cultură, e nu numai 
orb spiritualminte, ci e desprețuit, batjo- 
curit, maltratat, tras-împins și suprematisat 
în tot modul, de cătră cei mai. avântați 
decât el. Cultura e lumina minții! „De va 
umbla cineva diua, nu se va poticni, că 
vede lumina lumei acesteia. Eră de va 
umbla cineva noptea, poticni-se-va, că lu
mină nu este întru el".

Astfel cugeta la 1869 vicariul Pavel 
asupra luminărei poporului românesc, astfel 
a cugetat întrega sa vieță, și decă prove- 
dința nu i-a conces, ca cu sprijinul altora 
să-și vadă împlinit idealul său dela 1869: 
înființarea unui gimnasiu românesc la 
Seini, bunul Dumnudeu i-a dat mângâierea 
de a înființa pentru cultura nemului său, 
cu puteri proprii, mărețe institute în Beiuș 
și Oradea-mare.

Pe episcopul Pavel câți numai l’au 
cunoscut, îl stimau și iubiau. De o deo
sebită stimă și iubire s’a bucurat și din 
partea fraților săi episcopi, despre ce am 
avut ocasiune a mă convinge în persrină, 
când în anul trecut la 28 Aprilie am avut

rara fericire, de a întruni întreg episco
patul greco-catolic român : pe Metropolitul 
și cei trei episcopi 'sufragani, la mine la 
prând. Vr’ocâte-va ore petrecute în înalta 
lor societate, mi-a dat ocasiunea, de a 
observa deosebita atențiune și iubire, ce 
au manifestat cei trei archierei față cu 
colegul lor, episcopul Mihail.

Episcopul Mihail Pavel, cu afibili- 
tatea și bunătatea inimei sale, șT-a câștigat 
însă iubirea și stima nu numai a coreligio
narilor săi, ci a tuturor omenilor de bine 
cu cari venea în contact. In 1874 ori 
1875, din Elopatak (Vâlcele), unde se afla 
la cură, venise la Brașov, să-și visiteze 
cunoscuții, mi-se pare pe George Barițiu 
și Iacob Mureșianu. In urma cunoscinței 
dela Șoracuta-mare, m’a visitat și pe 
mine. Când era să se întorcă la Elopatak, 
eu l’am petrecut pănă la omnibusul, ce 
pleca dela Otelul Nr. 1, spre Elopatak. 
Episcopul nu era în reverendl îmbrăcat, 
ci în civil popesc, cu un roc negru lung, 
care îi da însă înfățișare de preot. Gând 
am sosit la otel, omnibusul era mai întreg 
ocupat de dspeți călători, între cari erau 
și vr’o câțî-va fruntași români din Bra
șov, cari mergeau să-și vadă familiile în 
Elopatak. Aceștia aflând, că preotul pe 
care-1 petrecusem eu la omnibus, vre să

mergă la Elopatak, îndată-i făcură loc 
între dânșii și cu cuvintele: „poftesce 
domnule părinte", îl invitară să ocupe loc. 
Episcopul, fără mult ceremonial, și-a ocu
pat locul în omnibus. Ce mare le fii însă 
mirarea cunoscuților mei, când i-am pre- 
sentat după nume, episcopului gr. cat. din 
Gherla Mihail Pavel. Aceștia apoi întorși 
dela Elopatak, nu puteau destul lăuda 
afabilitatea și amabilitatea episcopului, 
despre ale căruia virtuți erau de tot în
cântați.

Cine a avut fericirea de a fi fostvr’o- 
dată în societatea episcopului Pavel, cu 
bucurie căuta ocasiunea de a-se mai întâlni 
cu acest prelat nobil la inimă și în fapte. 
Așa speram și noi, că mulți ani vom ave 
fericirea, de a petrece a doua di de Ro- 
salii la casa și masa acestui mare bărbat. 
Mortea crudă însă ne-a frânt acesta spe
ranță, și pentru a doua di de Rosalii, pe 
care doriam ca și în ăst-an să o petre
cem la ospitala sa casă, ni-a păstrat nu
mai doliul profund și adânca tristeță de 
care ne este copleșită inima, pentru per- 
derea acestui distins patriot și mare bine
făcător al nemului nostru.

Budapesta, a doua di de Rosalii 1902.
Unul din ospejii episcopului.
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Cred, că ajung acestea și că în mințile j față două espunerî contrare. Serdgăîncă-
vostre s’a întipărit deja convingerea, că 
singura împărțire posibilă e aceea după 
naționalități și că fie-care trebue se fie 
liber de a-se înscrie în secțiunea națio
nală, pe care o preferă!

Am adăogat argumente suficiente la 
acelea aduse de Dr. Giglio-Tos; permite- 
•ți-mî, că după-ce am vorbit la rațiunea 
vdstră, se vorbesc și inimilor vdstre:

Constrînși prin destinul advers, de a 
trăi cu ginți străine, a trăi departe de 
patria nostră, cătră care inimile nostre 
vecinie tind cu o durerosă nostalgie, să 
ridicăm sus stegul sacro-sanct al naționa
lității și să-l arătăm vouă fraților, pentru- 
ca tari prin sprijinul vostru frățesc, să ne 
fie dat a triumfa asupra acelora, cari vor 
a ne călca drepturile.

Continua luptă în părțile nostre, pen
tru a conserva neatins patrimoniul națio
nal de asupririle adversarilor, ne face pă
zitori treji ai limbei 
lor nostre; amenințați 
cel mai sacru al nostru 
avem dreptul și datoria 
rele și de a vă striga tuturor, 
adevărați Italieni, așa-der tuturor: 
luptă!."

Considerați așa-der cât ne zace la 
inimă, ca referendul să afirme în mod so
lemn, ceea-ce representanții voștri au 
aprobat cu voturi unanime la congresul 
din Roma. Alergați numSroși a depune în 
urnă bila care va face să triumfeze prin
cipiul sacrosanct al naționalității. Cu fră
țesc afect vă salută.

Viena, 21 Maih 1902.
(Trad, de O...) Virginia Galegari.

ndstre și datine- 
încă și acuma în 
ideal, simțim, că 
de a stringe fi- 

carî sunt 
„La

pe elevii unui internat din 
fiind-că au cântat cântecile 
„Szozat" și „Hirnnus", nu co- 
realității. El a fost consternat

Declararea deputatului Pavlovici.
In ședința de ieri a camerei ungare 

deputatul naționalist sârb Lyubomir Pavlo- 
vicl a declarat, că tot ce s’a scris și s'a 
■dis despre el, că ar fi insultat în Chichin- 
da-mare 
Zemplin 
maghiare 

•respwncZe 
vădend, că afacerea a fost adusă înaintea 
parlamentului, fără ca se fi premers cer
cetarea judecătorescă. Ceea-ce scriu dia- 
rele e neesact, și camera trebuia se aștepte 
resultatul cercetării înainte de a-1 condam
na (Strigări: S’audim cum s’a petrecut lu
crul !) Pavlovicî se rogă, ca camera să nu-și 
■dea sentința, pănă ce nu va fi terminată 
•cercetarea; o asigură, că este nevinovat 
>de delictul, ce i-se impută.

Veszi- Weiss dice, că a sciut înainte, că 
Pavlovici va nega totul. El și cu deputatul 
Mihael Nagy au făcut însă în acestă afa
cere o anchetă privată.

Buzath: Nimeni nu v’a însărcinat să 
•o faceți.

Veszi-Weiss: Consciința nostră patriotică 
■ni-a impus să făcem anchetă. Am ascultat 
pe elevi, ale căror depuneri au confirmat 
starea faptică a lucrului. Tot așa au 
■firmat’o și depunerile personalului 
gară.

Deputatul Nagy confirmă și el 
•depunerile antevorbitorului.

Rătkay doresce, ca guvernul se 
■o declarație.

Ministru-președ. Szell: Ași crede, că 
ar fi mai corect să așteptăm mai întâiu 
procedura legală, lăsându-i curs liber, decât 
-se ne amestecăm în acâstă afacere, înain- 
'te de ce s’ar face investigațiunea. Insinua
rea lui Ratkay, că guvernul ar fi indiferent 
■pentru sentimentele naționale, o resping 
cu totă energia (Aplause)

Olay readuce în memorie cașul lui 
Miletici și dice, că în asemenea mod ar 
•trebui să se procedă și contra lui Pavlo
vici. Și Sasul Lurtz ațîță în contra patriei. 
'Trebue se se facă odată ordine. Decă acești 
•drnem au comis trădare de patrie, ’i sfătuesc 
a nu mai veni în cameră, căci riscă de a 
fi dați afară de el însuși, cum i-a făcut’o 
la timpul său lui Lepsenyi.

Col. Szell dice, că cașul citat de an
tevorbitor (cu Lepsenyi) s’a referit la un 
.fapt dovedit, pe când aici își stau față ’n 

con-
dela

tote

dea

I

c % -a camera să aștepte mai întâiu 
resultatul cercetării judecătoresc!.

Pavlovici (după-ce se ridică, se nasce 
un mare sgomot. Din tdte părțile se aud 
strigări contrr lui): Mă oblig pe cuvântul 
meu de onoro, că în acel cas, când resul
tatul cercetării judecătoresc! ar confirma 
acusațiunea, voiu renunța de bună voie la 
mandatul de deputat.

Krasznay cere să se constitue o co- 
misiune de investigare parlamentară.

Vicepreșed. Daniel: Rog pe d-1 vor
bitor de a face în privința acesta even
tual o propunere formală.

Camera, după acesta probă de „to
leranță" și de „patriotism", trece la ordi
nea dilei.

SOIRILE DILEL
— 5 (18) Iunie.

Inundațiile din Maramureș și din 
comitatele Solnoc-Dobâca și Bistrița-Nă- 
seud au pricinuit pagube enorme. Asupra 
orașului Deșiu s’a năpustit plaga cu o 
forță elementară. O asemenea inundație 
nu s’a pomenit dela 1863. In diua de 12 
Iunie la orele o p. m. a început o pldiă 
torențială, care a durat necontenit pănă 
la miedul nopții, apoi cu intermitențe, 
pănă dimineța la 6. Intâiil a eșit din al- 
via sa părăul ce curge prin oraș, cu nu
mele Saica. Mai multe case au fost rui
nate, locuitorii au fost salvați cu mare 
greutate de cătră batalionul de honvedi. 
Clopotele dela biserici sunau lugubru și 
dmenii plângeau desperați pe ruinele avu
tului lor. După părăul din Deșiu s’a re
vărsat și părăul Deberke din hotarul fruc
tifer al Șomcutului. După păraie a venit 
apoi Someșul unit, care a inundat gara, 
atelierul gării, depositul de ddge și lemne, 
ruinând corpul liniei ferate și nimicind 
semănăturile pe un teritoriu de peste 
20,000 jughere. Este îngrozităre despera- 
ția locuitorilor, cărora înghețul târdiu le-a 
nimicit pdmele și cari își văd adi nimicite 
prin inundație și semănăturile. Valurile 
furiose duceau tot ce găsiau în cale: obi
ecte, instrumente, garduri, părți de edificii, 
vite și chiar și cadavre de omeni. Din 
diferite părți ale țării ne sosesc vești triste 
despre stricăciunile colosale causate de 
inundări, rupere de nor! și grindină. Adi 
nopte am avut și aici în Brașov o ploie 
torențială, care a durat mai multe ore.

Planuri de maghiarisare. Șvabul 
maghiarisat Herczeg (Herzog) Ferencz 
publică în „Budapesti Hirlap" o serie de 
articole despre „cestiunea națională ger
mană", în care se ocupă de acțiunea, ce 
ar fi să se pornescă față cu deșteptarea 
conscienței naționale la Șvabii din Unga
ria și pentru maghiarisarea naționalități
lor. El spune, că nu află de necesar ma
ghiarisarea țărănimei; căci, decă elemen
tele culte ale țării vor fi odată esclusiv 
cucerite pentru maghiarism, atunci nouele 
elemente eșite din massele poporului na
ționalităților vor deveni maghiare și sta
tul va fi „curat maghiar". Dice, că el bu
curos ar concede, ca în școlele primare 
(elementare) ale naționalităților se se în
vețe în limba maternă, der în schimb ar 
dori maghiarisarea tuturor scotelor secun
dare si superiore, bine înțeles că și semi- 
nariile teologice și preparandiile. Poporul 
nu s’ar turbura, er Ungurii ar câștiga 
mult. Spune mai departe, că causa ma- 
ghiarisării pote fi mai cu efect ajutată 
prin introducerea administrației de stat, 
prin politică economică, prin îndepărtarea 
„agitatorilor" și încheie astfel: „Maghiarii 
n’au pierdut încă lupta pentru statul uni
tar național, căci nici măcar ciocnire n’au 
avut pănă acum. Decă însă ei vor să tră- 
iescă și să domnescă în țera acesta, tre
bue si se înarmeze11. — Etă un nou fel 
de înarmare. Ea a costat și va costa țera 
și pe nefericitele-i popore grozav de mult 
de dragul unei utopii, care pe lângă că 
e nerealisabilă, mai e și în gradul suprem 
imorală.

Afacerea stindardului regimentu
lui din Clușiu continuă să agite pe „pa- 

trioții" din metropola ardelenă a șovinis
mului maghiar. Se scie, că ministru-pre- 
ședinte Szell a declarat în dietă, că em
blema de pe stindardul regimentului a 
fost pusă în mod nelegal. In urma acâsta 
Ungurii din Clușiu au renunțat de a par
ticipa la sărbărl. „Kel. Ert." anunță acum 
că comanda regimentul a făcut așa de 
bine și a șters din lista participanților pe 
aceia dintre cetățenii Clușiului, cari era 
să bată și ei câte-o țintă în steg.

Cap de acusație. „Bud. Hirlap" face 
cap de acusație din împrejurarea, că 
„Drapelul" din Lugoșiil a combătut, pe 
deplin just și întemeiat, ordonanța lui 
Wlassics privitdre la predarea religiunei 
în școlele primare ale statului. Foia șovi- 
nistă, drept insinuare, spune că confratele 
nostru lugoșan „stă aprdpe de episcopul 
Dr. D. Radu din Lugoș", apoi adaugă : 
„După cum se vede din articol, acesta e 
o negare pe față a supunerei față de or- 
dinațiunile guvernului maghiar". — Cine 
nu vede, care este obiectivul acestui atac 
veninos ?

Numerul Jidovilor. După ultimul 
recensământ, numărul Jidovilor dinj Unga
ria se presentă cu cifra de 851.378 (4.9%) 
față cu 725.222 (4.7%) din anul 1890. Un 
spor mai mare se observă în Maramurăș, 
cu 56.006 față cu 45.073. (Sighet: 6375, 
Hust: 1807, N. Bocskd: 1054, Borșa: 1972, 
F.-vis<5: 2499). In orașul Muncaciu numă
rul lor s’a urcat dela 5049 la 6567, Bereg- 
szăsz dela 2100 la 2770, Ungvar dela 
3738 la 4560. O urcare însemnată a nu
mărului Jidovilor se observă în Oradea- 
mare, Dobrițin, Sătmariu, Arad, Clușiu, 
Timișora, Deșiîl, Ermihalyfalva,, Bistriță, 
Sibiiu și Brașov, apoi în comitatele Bis- 
trița-Năseud, Solnoc-Dobâca, Brașov, Ciuc. 
Sibiiu.

Logodnă princiară. Din Petersburg 
se anunță, că marea ducesă Elena Vladi
mirovna s’a logodit cu prințul grecesc 
Nicolae.

Sense. Advocatul Dr. I. Farkas din 
Deșiu a înaintat la 1900 un memoriu mi
nistrului de interne, în care acusa pe fiș- 
panul de atunci br. Bornemissza de dife
rite malversațiunî. I.jFarkas a fost dat în 
urma acesta în judecată pentru calomnie. 
Afacerea s’a terminat acuma prin o decla
rație a advocatului, pe care o publică în 
diarele maghiare, cerându-și scuse dela 
baron și recunoscând, că a fost indus în 
erore.

Ordinea examenelor
publice de maturitate și de clasă de încheiere, care 

să va ține cu elevii școlei comerciale superidre 
gr. or. române din Brașov la finea anului 

școlar 1901—1902.

Examenul de maturitate se va ține 
la 13 și 14 Iunie v. a. c. în sala festivă 
a edificiului central. La acest examen, 
deschis pentru publicul mare, nu pot lua 
parte școlarii.

Examenele de clasă se vor ține în 
sala clasei a doua în dilele următore dela 
7—12 ore a. m., cum urmeză :

Miercuri, în 19 Iunie v. cl. I. comer
cială. 1. Religiunea prof. Dr. St. Stinghe. 
2. Româna prof. A. Bârseanu. 3. Istoria, prof. 
G. Vătășan. 4. Matematica, prof. A Oiortea.

Joi în 20 Iunie v. Cl. II comercială. 
1. Religiunea, prof. Dr. St. Stinghe 2. Ro
mâna, prof. A. Bârseanu 3 Cunoscințe de 
drept prof. 1. Socaciu. 4. Aritmetica comer
cială prof. I. C. Panțu. 5. Francesa prof. 
I. Pricu.

Vineri în*21 Iunie v. cl. I. comercială. 
1. Fisica prof. A. Ciortea. 2. Francesa 
prof. 1. Pricu. 3. Pincipii com. prof. 1. So
caciu. 4. Germana prof. 1. Pricu.

Sâmbătă în 22 Iunie v. cl. II. comer
cială. 1. Maghiara prof. Dr. I. Bunea. 2. 
Matematica prof. A. Ciortea. 3. Geografia 
prof. A Bârseanu. 4. Germana prof. A. 
Vlaicu.

Marți, în 25 Iunie v. cl. I. comercială. 
1. Maghiara prof. I. Pricu. 2. Aritmetica corn, 
prof. I. C. Panțu. 3. Geografia A. Bârseanu.

Miercuri, în 26 Iunie v. cl. II. co
mercială. 1. Economia prof. I. Socaciu. 2. 
Chemia și Merceologia prof. A. Vlaicu. 3. 
Istoria prof. G. Vătășan.

Sâmbătă în 29 Iunie v. după servi
ciul divin, la care vor participa toți școla
rii, să va încheia în mod solemn anul șco
lar 1901/902 distribuindu-se premiile în 
sala cea mare a institutului.

La încheierea anului școlar în 29 
Iunie, fiecare școlar va primi testimoniul 
școl. și un exemplar din Anuarul școlei. 
Școlarii absenți nu vor primi anuarul școlei.

La examenele acestea precum și la 
festivitatea de încheiere a anului școlar 
sunt invitați cu tdtă stima părinții, amicii 
și binevoitorii acestor șcdle.

Brașov, în 1 Iunie v. 1902.
Direcțiunea.

Literatură.
A apărut nA treia carte de cetire 

pentru copiii și copilele din anul 3 și 4 
de șcdlă, întocmită de mai mulți prietini 
ai școlei. Ediția II revădută. Aprobată prin 
ordinul ministrului reg. de culte și instruc
țiune publică în Februarie 1899. — Editura 
Librăriei Ciurcu, Brașov. Prețul 1 cor. 30 b.

„Cântări liturgice11 (Liturgia a I. 
Chrisostom) pentru cor de copii (3 voci) 
compusă de Timotei Popovici, o broșură 
de peste 20 pagini, care euprinde tdte 
cântările și răspunsurile usitate atât de li
turgia de Duminecă cât și la prasnice, cu 
axion și două pricesne, ear ca adaus să 
mai află și axionul „Cuvine-se cu adevărat" 
compus pe basa melodiei glasului al 4-lea 
pentru cor de bărbați. Cântările melodid- 
se și ușore, ce să cuprind în aedstă bro
șură, transpuse cu un ton mai sus, se pot 
cânta și cu cor de bărbați, Prețul liturgiei 
în legătură de lux este 3 cor.-|-20 fii. 
porto (franco, sub bandă).

Axionul pentru cor de bărbați se 
află și în ediție separată cu prețul de 60 
fil.-f-10 fii. porto. Ambele se pot procura 
dela autor tr.mițend prețul înainte, seu 
cu rambursă.

ULTIME SCIRL
Seghed'H, 18 Iunie. Artur Korn 

redactor la „Gr. K. Ztg.“ a fost 
condamnat de curtea cu jurați la 6 
luni închisore și 200 cor. amendă.

BucurescT, 17 Iunie. Congresul 
Ligei culturale, ce s’a ținut Duminecă 
și Luni la Ateneul român, a fost 
animat. In noul comitet au fost 
aleși d-nii: Petre Grădișteanu, Michail 
Vladescu, Dr. George Popovici (Buco
vina), general N. Balaban, Aurel C. 
Popovici. A D. Fior eseu, Em. Anto
nescu, Toma Dobrescu, și G. Ionescu- 
Gion. Censori: Ulpiu Hodoș, Gr. N. 
Balotă și C. Tălășescu. D-1 L. Caz- 
zavillan a fost ales membru de 
onbre.

POSTA REDACȚIUNEI.
Lăpuș. Tuturor acelora, cari, adunați la nun

tă, și-au adus aminte de noi, trimițendu-ne cordiale 
salutări— le adresăm afectuose mulțumiri.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 17 Iunie 1902.

Hotelul Pomul verde : Schick, Szen- 
drey, Krauss I, Krauss K, Krauss H, vo- 
iagiori din Budapesta; Nagy, cioplitor de 
petră, Clușifi; Tenea, inginer, Ploiesci; 
Fuhn, hotelier, Pârvănescu, privatier Bu- 
curescl; Rosenberg, inginer, Comanescu, 
funcționar, Câmpina; Gaal, notar, S. S. 
Georgiu.

Hotel Europa: Roth, Benedek, Rei
ner, Morgenstern, voiagiori din Viena; 
Fischer, Muucaciu; Kohn, Domer, Deutsch, 
Viena; Sgardelli, comerciant, Brăila.

Hotel Orient: Szatizku, adm. de spi
tal, Giula, Secereanu, comerc. Câmpulung, 
Pârvulescu, privatier, Rucăr; Dr. Hârday, 
practicant la tribunal, Turda; Czink, pro
prietar Clușiu.

Hotel Grand. Rasievicu, com. Bu- 
curesci.

Hotel București: Reizinger, Sibiiu, 
Szollosy, S. Udvarhely, Schneider, Clușifi, 
Reiss, Focșani; Malinek, locot. c. șir. Se- 
ghedin, Rosenfeld, Hoffmann, Stern, Hau
ser, Golderberger, Wiener, voiagiori Buda
pesta.

Mulțumită publică. Societatea de 
asigurare \,Phdnix“, la care mi-a fost asi
gurată casa, cu ocasiunea incendiului ce 
mi-s’a întâmplat, mi-a plătit forte punctual 
prețul de asigurare, pentru care îi esprim 
mulțumită mea și o recomand în atențiu
nea ou public. Cărpiniș Iunie 1902. — 
Nicolae Dogaru.

 .!........................................................... .
Proprietar: Dr. Aurel JVTureșianu. 

Redactor responsabil: Traian H. Pop.
I
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Seîa „Tipografia A. Mureșianu“ 
«lin Brașov, 

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

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Cărți pentru comerciant) 
și funcționari de bancă:

Introducere in contabilitate și 
contabilitatea in partidă simplă, de 
1. C. Panțu. O carte bună pentru a învăța 
cu ușurință contabilitatea Pagini I —VIII 
4-213. Prețul 2 cor. (4~20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială** de 1. O. Panța. Conține 
modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(4- 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea dvplă, de I. G. Panțu. Acestă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(4~ 10 bani porto).

Procent, Promil, interese și Te
oria conturilor curente de I. C. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe dile într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (4~ 10 b. porto.)

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă de 1. C. Panțu. Tracteză principiile con
tabilității duple ilustrate cu diferite esem
ple. Prețul 1 cor. (4~ 10 b. p.l

piu-. tomul I, III și IV cuprinde cuventărl 
bisericesci acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tote sărbătorile de peste au. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor. (pl. 10 b. porto)

Predici pe tote Duminecile și 
s&rbătovlle de peste an, Vol. I. de Em. 
Elefterescu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românescl din numărosele sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul oor. 3 (4~ 20 b por.)

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christ”. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuvântări funebrali și iertațiuni pentru 
diferit" cause de morte, de loan Papiu 
Preț. 3 cor. pl. 30 b.

Cuventărl bisericesci pre serbălori'e de 
preste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. pl. 30 b. porto.

Curentăm funebrale ș> iertăciuni 
pentru diferite cașuri de mărte, în
tocmite de lo--.r> Papin. Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3 corone (4- 20 b. porto.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 17 Iunie n. 1902.

Renta ung. de aur 4f’/0 . . . . . . 120.75 
Renta de corone ung. 4°/0 , . . 97.95 
Impr. căii. fer. ung. în aur 4J/20/0 . 119.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.75 
Bonuri rurale croate-slavone ... 98 —
Impr. ung. cu premii.................... 206.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 168.75

Acții de-ale Băncei austr. de credit. 683.—
NapoleondorI .  ..........................  19.07
Mărci imperiale germane . . . 117.37*/2
Loudon vista............................ 240.20
Paris vista................................. 9d.27'/2
Rente austr. 4% de corone '. . 99.80
Note italiene................................. 93.85

Cursul pieței Brașov.

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 78
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 701.—

Din 18 Iunie n. 1902.

Renta de argint austr....................... 101.70
Renta de hârtie austr........................... 101.55
Renta de aur austr................................ 120.95
LosurI din 1860.................................. 153.15

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. n 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 n 19.07
Galbeni n 11.20 n 10.30
Ruble RusescI n 2.54 n —.—
Mărci germane n 117.25 n —.—
Lire turcescl n 21.40 n 21.50
Scris, fonc. Albina 5°/( 101.— 102 -

Cărți de rugăciuni și predici.

Anghira Mântuirei, cărticică de 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sulletăscă Ediț. IV. corectată. Gherla. Pre
țul unui es. în păreți tari colorați 70 bani. 
(4- 10 b. porto.)

Alărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. JEdițiuriea IV. Gherla. 
Conține peste 343 pag. Legată costă 1 cor. 
(4- 10 b. porto).

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată costă 44 bani (-j- 5 b. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude întru onorea Preacuratei Fecibre 
Maria pentru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 4) bani (4- 5 b. porto).

Cuvântări bisericosci scrise de Io n 
Papiu Tom. III Preț. 3 cor. pl. 20 b.

Cuvântări bisericesci de Zod'i Pa

„Caractere morale, esemple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderneu de loan Popea. 
Prețul cor. 2.50 (cu posta cor. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

„Cartea Durerii* de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francos de lacob 
N'colescu,, editura lui Dr. E. IManu. Tipo
grafia lui HeinerichUhrmann din Timișora 
1895 O cărticică de mângăere sufleteseă, 
care costă legată 3 corone plus 10 bani 
porto. — Se află de vînijare la Tipografia 
„A. Mureș>auu*.

In Scheil, Strada Prundului nr. 47 
sunt de închinat:

în etagiul I. 6 odăi, 2 bocătărn, 2 
cămăruțe, 2 poduri, 2 șopuri de lem
ne, 2 pivnițe și grădină mare pentru 
preumblare.

Aceste se pot închiria la două 
partide, seu la una dela Sânt-Mihai.

Informații la proprietarul case
lor Strada Prundului nr. 47.

i-3(57i) Dumitru I. Puseu.

ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

P© ?cs*©S luai . . S ©
I©§© luaa . . :
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Pentru România și străinătate: 
f>© luaa . 
î © f © s © 1 a aa. 
h as as ...
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Pentru Austro-Ungaria: 
aa . . .
f©§© luai 
tîei luai.

a

a

Pentru Romania și strematate:
h aa . . . . .
^© l©§© Isal . .
F© fc?©i Hal . .

Abonamentele prinse fac mai ușor și mai repede
-----o mandate poștale, o-----

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

AdwBBBiistrațmnea
GAZETEI TRANSILVANIEI.

ANUNȚ.
Comuna Sângeoi'giul-rcmâti (Olâh-Szent-Gyorgy) comitatul 

Bistrița-Năseud, ca pro- anunță deschiderea
prietară a apei minerale ,5*115 5311 sesonnlui băilor de 

bicarbonate și cloruri de sodă și potașă din

rassjssEsa 8 Iunie pâîBă m E® Se^temwre a. c. —l»u»

După Dr. Sigmond de Illanor și Ludwig, ambii profesori de medicină 
dela universitatea din Viena, precum și după chemistul Fr. Folberth, apele 
minerale din Sângeorgiti se folosesc ca cură escelentă peutru morburile: 
friguri învechite de flent, splină, slăbirea apa rutul ni digestiv, funcținnele intestinelor, 
hemoroide, anomalie în menstruare, blenorhoe, urinare, cutare cronice de plămâni și 
uter, petriflckri în beșieă și rărunchi, scrofnle, tot soiul de debilitări nervdse, liipo- 
condrie, historic, reumatism, morburi do copii etc.

Cura de bent, Băi reci și caide, aer de brad,
— Loc scutit de vent și pnlloere. ——— 

Postă si stațiune telegrafică aprope de băi.g M u s i că.

Este îngrijit de cadmă btmăj precum și de B©CEg8Rîță 
aranjate din nou cu confort, cu prețurile moderate în localită
țile băilor și jur.

Călătoria până ia Bistrița cu Calea Ferată, dela Bistriță 
cu trăsura., cam 3 ore, pentru 8—12 corone.

Informațiunl mai de aprbpe dela AdmilîistrațiUIiea băilor 
Sângeorgiu.

------ Medicul băilor: l)r. Audrein M on da. =
Sângeorgiu, 1 Iunie 1902.

Adminisirataea.

Â k îL cele mai
feruginifepe.

A țț Țp cele mai renumite 
lâi&jrfsnMeaaâ a|0 continentului

O de iiomol &■
cea mai rațională a Europei, 

la confluența fiBon’iâei și EBsstrHei, într’ro vale plăcuta a Carpați- 
lor Bucovineni, îuuuojurată de pă'lurl conifere în pitorescul triunghiii între 
Ardea'. România și Bucovina.

„D0RNA“ (în BUCOVINA), 
In gara „Valea Puținei4 de-ocamdată, ultima stație u căiel ferate secundare, Hai
na— Câmpulung - Borna 2 Ore depărtare dela Dorn a).

— "■ Se află birje Iw sosirea file-eftrni tren. ===----

Durata seșonului dela 1 Iunie —30 Septemvrie st. n.

1
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In monumentalul Stabiliment de băi se aplică sistemele cele mai moderne. 
Serviciul idroterhpiei se află în mânile unui personal bine școlit din clinica 
profes. Wiuternitz.

Cana’s eSestetâces de zer și de Sagsie. r^iArr"”
Palatul de cură (Curbaufe) cuprinde un Restaurant cu salone elegante 

de mâncare, o Cafenea și salone de lectură, inusică, biliard și 
diverse jocu;I.

Afară de numârose locuințe și Oteluri private stau la disposiția publicului 
și tS6tse Oteluri cu 70 camere și apartamente confortabile pen ru prețuri mo. 
derate, cari aparțin stabilimeutului de cură.

Apaducte din isvore alpine. — Canalisație. — Lumină electrică.
Succese splendide; la bole de inimă, după sistemul dela Nauheim, cu băi 

acido carbonice, și la arteriosclerosă cu băi de nomei.
Informațiunl și prospecte gratis șl franco prin Administrația c. r. a stabilimentului 

de cură cari reservă la comande camere în Otelurile de cură.
KPț- La întrebări medicale respundc medicul stabilimentului de băi cons, 

imp. Dr. Arthur Lobe 1.
■ Șese inednei suwt în loc. eai'i vorbesc »-on»Anesce. ■ .. ----

—--- --------- -y o <_____ _ _____
îdpîdmp din Q|.rqa „Ludwig quelle" aprobate ca beu- 

I iptjîC ctlLdUilu UilS SUI oo, țurg (jjețețjcj șj bună de amestecat cu 
vin i sirop, se aplică și la diverse afecț iu n I caăaraBe și se pot comanda la 
„Administrația c. r. a stub iii itientului de eurâ.“

în lunile Iunie și Septemvre prețuri reduse pentru băi și odăi. '99

3—10.(55.1. Administrația c. r. a stabilimentului de eurâ.

Tipugrafia A. Mureșianu, Brașov.


