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*) ț)iarul „D. T. f. U.“ din Timișâra repro
duce acest capitol cu permisiunea institutului de 
editură, din opera de curend apărută „Deutsche 
E r d e“ (In ed. prof. Paul Langhaus). — Fiind de 
interes și pentru noi acest capitol, îl dăm în tra
ducere după diarul din l’imișora, în speranță, că 
istoricii de profesiune îi vor acorda atențiunea 
cuvenită și eventual își vor face observațiile.

— Red.
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Volmciă cis fariseism.
Numai acuma organul guverna

mental, scris nemțesce, publică în 
totă estensiunea monstruosul ordin 
al ministrului Wlassics în afacerea 
maghiarisărei instrucțiunei la șcblele 
nostre poporale.

Ceea-ce au publicat pană acuma 
din acest ordin foile unguresc!, a 
fost mai mult un estras, care se 
pare a fi avut scopul de-a pregăti 
publicul cel de milione al Nema
ghiarilor pentru înghițirea pilulei 
amare. Ordinul e datat dela 5 Iulie 
1902 și se provocă între altele la 
ordinul sub nr. 17,284 din 1879, dat 
de răposatul ministtu de instrucțiune 
Trefort, prin care ordin se stabilesce 
așa numitul plan de învețăment 
pentru școlele poporale cu limba de 
instrucțiune nemaghiară.

Succesorul acestuia, "Wlassics, 
vine acum și face vo corectură sbu, 

mai bine 4's> 0 întregire a ordinului 
amintit din 1879, șî-o face cu di
băcia unui prestidigitator.

Mai întâi ii arată, că în planul 
lui Trefort se prescrie, ca în șcb
lele, ce au numai un singur învăță
tor, pentru esercițiile în vorbire și 
pricepere și în legătură cu acestea 
pentru instrucțiunea în vorbirea lim
bei maghiare se se întrebuințeze 
noue bre, er pentru scriere și cetire 
în limba maternă și în limba ma
ghiară opt bre pe săptămână. Cres
când numărul învățătorilor la șeblă 
cresc și orele, pănă la 24 în școlele 
cu 6 învățători.

Acum vine Wlassics și dispune 
ca jumătate din aceste bre săptă
mânale se se întrebuințeze necondi
ționat. pentru vorbirea și scrierea în 
limba maghiară. începând dela a 
doua clasă să se eserciteze limba 
maghiară și cu ajutorul aritmeticei.

La instruirea geografiei, istoriei 
și a studiului constituțiunei patriei 
— dice ministrul — învățătorul în
trebuințând limba maghiară va câș
tiga mijlocul de a deștepta și cul
tiva în inima copilului sentimentul 
patriotic etc.

Etă cu ce ușurință balansâză 
actualul ministru al șcblelor peste 
prăpastia înfricoșată, ce desparte or
dinul său dela 5 Iunie a. c. de li
tera și spiritul legei dela 1879, care 
cere numai ca în tbte șcblele pu
blice să se Introducă limba ma
ghiară „între strudiele obligătbre“.

Adevărat că tot acea lege dice 
în § 4, că acest studiu obligător al 
limbei maghiare are al regula mi- 
n strul de instrucțiune printr’un or
din special. Acesta însă nu însemnă 
că ministrului i-ar fi permis legea a 
schimba cu totul disposiția ei fun
damentală și a face în mod arbitrar 
din studiul obligător al limbei ma
ghiare, limbă de predare maghiară 
pentru tbte șcblele naționalităților.

Ministrul Wlassics declară limba 
maghiară deocamdată numai pe ju
mătate ca limbă de predare. Der cu 
ce drept, o face, căci legea nu-1 îm- 
puternicesce la așa ceva?

Este numai și numai volnicia 
maghiari sării, ce-a condus pe mi
nistru la redactarea ordinului său. 
Este disprețul față cu lege și lega
litate și în același timp disprețul 
față cu marele principii ale sciinței 
pedagogice.

E revoltătore încercarea, ce-o 
face ministrul de a păre echitabil, 
când, după-ce cere marea cu sarea 
în învățarea limbei maghiare, adauge 
că instrucțiunea în gramatica ungu- 
răscă are a-se mărgini numai la mi
nimul cerut pentru învățarea vorbi- 
rei unguresc!.

Volnicia îș! dă mână cu fari
seismul cel mai respingător!

Din Bucovina. „Deșteptarea" din 
Cernăuți publică următorul comunicat:

„Comitetul central al partidului po
poral național a ratificat în adunarea 
plenară din 3 Iulie a. c. compromisul în
cheiat cu partidul conservator român, pri
vitor la cooperarea politică. Supremul for 
în cestiunile politice naționale va fi o di- 
rigențâ, compusă din 10 membri — câte 
5 delegați din ambele partide — care se 
va constitui în curend și în care votările 
se vor face după curii. Delegații partidu
lui poporal-național și cei ai partidului 
conservator român vor constitui în noua 
dirigință națională curii separate Noua 
schimbare în politica țării, creată prin 
apropierea partidelor române unite, parti
dul german și cel armeno-polon, a fost 
viu salutată. Șefului partidului poporal 
național, d-lui Dr. Iancu cav. de Elondor 
s’a votat prin aclamațiune recunoscință, 
mulțumită și deplina încredere pentru me
ritele deosebite, câștigate în sensul pro
gramului și pentru crearea situației poli
tice actuale mai favorabile".

Pressa francesă si călătoria re- 
5

gelui Italiei. Diarele din Paris își es- 
primă marea lor satisfacție asupra visitei 
Regelui Victor Emanuel al Italiei la cur
tea rusescă. Ele accentueză, că călătoria 
acesta e o nouă dovadă de lealitatea sen
timentelor de prietinie, pe cari Italia le 
manifestăză indirect republicei francese.

Ospețî din România în comitatul 
Hunedorei

Deva, 7 Iulie.
V’am fost împărtășit în scrisorea mea 

din urmă, că tocmai pe când încheiam, 
ospeții din România, dimpreună cu Ma
ghiarii de aici, ce-i însoțiră, se pregăteau 
să plece cu trăsurile la Mintâia, unde au 
fost Invitați de contele Dr. Kuun Geza. 
La acest sat, unde se află moșia și locu
ința contelui unguresc, a fost dusă cu 
alaiu întrega societate a savanților escur- 
sionistl, fără ca contele Kuun, ca preșe
dinte al societății istorice și archeologice, 
să fi aflat de cuviință a-i întâmpina fie în 
săra, când au sosit, său a veni la Deva 
cel puțin a doua di 4 Iulie, ca să-i întâm
pine la museu. Și totuși ași crede, că un 
Lahovari, Tocilescu, Greceanu, Suțu și 
ceilalți ospeți de dincolo, valoreză fie-care 
atâta, cât un sărăntoc de grof unguresc 
și nu era neapărat de lipsă se i-se închine 
ca unui profet, pentru cele câte-va monu
mente romane, ce se află aședate în par
cul palatului său.

Sera, după-ce s’au reîntors pe la 
Mintâia, fraț ii noștri escursioniști din Ro
mânia au plecat la Hunedora. Aici nu i-a 
primit la gară decât un inginer de mine 
Slovac. Deși în programul de primire se 
dicea, că societatea va înopta la diferite 
familii, nu se luase nici o disposiție, ca 
escursioniștii să potă odihni peste nopte 
cum se cade, și cei mai mulțl ’au fost 
conduși la hotelul din Huneddra, unde 
într’o sală au fost culcați pe nisce paie, 
ca cătanele la manevre.

Un tânăr român dela Deva aflân- 
du-se la gară, când au sosit, a condus pe
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Germanii
în Moldova și Bucovina, în secol. 14—17.*)  

De Raimund Kaindl.

Principatul Moldovei, care actual
mente formăză partea de nord-ost a rega
tului României, fu întemeiat pe la mijlo
cul secolului XIV, din Ungaria. Regele 
Ludovic I. trimise îndată după urcarea sa 
pe tron armatele sale sub conducerea voi
vodului ardelean Andrei, contra Tătarilor, 
cari nelinișteau frontierele țărilor sale. 
Espedițiile acestea avură ca urmare nimi
cirea deplină a puterii Tătarilor din re
giunea Dnistrului, care putere era dealt- 
minteri slăbită forte mult prin neînțele
gerile interne. Țera vecină cucerită, (!) ră

mase deocamdată unită cu Ungaria. Apoi 
se rupse și formă principatul Moldovei.

Din aceste observări asupra înteme- 
iării principatului Moldovei se păte esplica, 
că începu o strașnică emigrare a elemente
lor etnice din Ungaria și Transilvania pe 
teritoriul principatului ca: Români, Unguri, 
Germani. In Transilvania găsim Germani 
deja de prin secolul XI. Mai târdiu, pe la 
1150, mulți coloniști din țările de jos și 
de pe lângă Rhin fură chiămați de Geza 
II și" colonisați în regiunile pustii din ju
rul Sibiiului. Timp îndelungat acești co
loniști fură numiți Flandri. După-ce din 
secolul XIII aceste colonii fură întărite 
prin venirea altor cete, ei începură a fi 
numiți Sași. Protegiați de regii Ungariei 
cu privilegii particulare, ei au contri
buit în mod însemnat la cultivarea Tran
silvaniei.

Din Transilvania, Sașii s’au dus în 
Moldova, unde se stabiliră înainte de tdte 
în localitățile mai mari și contribuiră de 
sigur la desvoltarea lor. Orașul din Mol
dova Neamțu, arată deja prin numele seu, 
originea germană. Intre cele 64 de familii 
catolice, pe cari le număra franciscanul 
Bernhard Quirini la 1599, de sigur erau, 
ca și în alte orașe, pe lângă Unguri, și 

Sași. Singurul preot pe atunci aici era un 
sas (de nazione Sassone) căsătorit, în etate 
de 70 ani și mai bine. Pe atunci mai tră
iau și în Trotuș 68 de familii săsesc! și 
unguresc!. Mai departe mulți Sași locuiau 
în Cotnar, unul din cele mai însemnate 
orașe în Moldova. De aceea principele 
loan Despotul (1561 —1563), amic refor
mei, nu numai că întemeia aici biserici și 
o școlă, ci înființa și o librărie. Despre 
una dintre biserici, observă cronicarul 
moldovean Nicolae Gostin, de pe la înce
putul sec. XVIII, căruia îi mulțumim soi
rile de mai sus, că „esistă cu Sași 
cu tot pănă în diua de astădi". — Barto- 
lomeiil Brutti, pe atunci „Gran-Camerier“ 
al Moldovei, raportăză într’o scrisdre (5 
Sept. 1587) cătră nunțiul apostolic de 
atunci din Polonia, că Cotnarul este lo
cuit de Sași și Unguri și că are trei bi
serici catolice vechi și fdrte frumose. El 
se ruga să i-se trimită câțl-va părinți Ie- 
suițl, pentru-ca să promoveze religiunea 
catolică. In anul 1599 se numărau în Cot
nar 3500 fumuri. Familii latine erau 198, 
său 1080 suflete. Pe copiii acestor Sași și 
Unguri îi instruapărintele Elmon, laic (sic!) 
originar din Transilvania și aderent al în
vățăturilor lui Luther. Episcopul Quirini 

arsese patru din cărțile lui ca eretice și îl 
sili a se întdree la biserica romano-cato- 
lică. Orașul Roman număra pe atunci 25 
de familii unguresc! și săsesci. Baia, care 
este situată aprope de granița Bucovinei, 
Nicolae Oostin dice, că și-ar fi luat nu
mele dela olarii sași stabiliți acolo. Cum 
că în acăstă localitate, pe la începutul 
secolului 15, locuiau număroșî catolici, 
între cari fără îndoială și mulți Sași, re
iese din faptul, că Alexandru Cel Bun 
(1401 —1433) zidi aci o biserică romano- 
catolică. In anul 1453 o colonie de lângă 
Baia se numia Sassicora (astădi Saschiz), 
pe care voivodul Alexandru cu chrisovul 
dela 26 Ianuarie 1453 o dărui mănăstirei 
Moldovița. Același a hotărît de asemenea 
la 26 Ianuarie 1453, cu învoirea represen- 
tanților orașului (șoltuz și pârgari) Baia, 
ca orașul, din m<5ra sa să dea în fie-care 
an mănăstirei Pobrata două-spre-cjece merțe 
de ord și patru merțe de grâu. Aici se 
observă, că decă Sașii nu și-ar ține învo- 
iela, să plătâscă principelui țării 60 de 
ruble de argint. Din împrejurarea, că în 
aceeași învoială, partida obligată se nu- 
mesce când representanța orașului, când 
Sașii, resultă, că Baia trebue să fi fost 
un oraș în preponderanță săsesc. In ace- 
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câți-va prin întunerec pe la tote colțurile 
stradelor, și a reușit să mai adăpostescă 
pe unii ici-colo, cum s’a putut, noptea pe 
la 11 ăre. Precum aud, ăspeții escursio- 
niștî n’au prea fost încântați de acestă 
primire la Hunedora și au plecat de aici 
cam indispus! la Hațeg.

Și la Hunedora Ungurii au făcut 
totul, ca d-1 Tocilescu și soții săi să nu 
potă da față cu Românii de acolo. Și 
mai caracteristic este însă faptul, că Un
gurii a/it împiedecat în totă forma pe es- 
cursioniști de a visita în castelul regelui 
Matia Corvinul și galeria, unde mama 
Corvinilor se pote vede în zugrăvela de pe 
părete, îmbrăcată în port românesc, cu bro- 
bodă pe cap și cu furca în breu.

Duminecă dimineța escursioniștii au 
plecat din Hunedora la 9 ore diminâța la 
Hațeg. La gară nu i-a petrecut nimeni.

După informația, ce-o am, la Hațeg 
frații noștri au fost primiți erăși numai 
din partea câtor-va Maghiari, er Românii 
numai într’atâta au avut bucuria de a-i 
pute întâmpina, întru cât au primit și au 
găzduit pe unii în casele lor. D-1 Toci
lescu a fost găzduit aici la solgăbirăul 
archișovinist Pits și și aici l’au isolat cu 
totul de Români.

Ungurii din Hațeg au dat în onorea 
fraților noștri un banchet, pe cheltuiala 
orașului. Dintre Români n’a luat parte la 
acest banchet, decât advocatul Dr. Victor 
Bontescu. Aici s’au ținut câte-va toasturi, 
pe care voiu se le amintesc după o scutră 
schițare a lor, ce am primit’o.

D-1 G. Gr. Tocilescu a dis între al
tele: „Pe acest teritoriu s’a luptat un po
por mare și cult, poporul roman, cu unul 
mic, der vitez, cu cel dacic. Cultura a în
vins și din amalgamul acestor două po- 
pore s’a făcut un ceva, pe care d-văstră 
îl sciți 1... Să-mi dați cupa de aur a lui 
Decebal, să închin cu ea, că numai asta 
e vrednică de acele doue pop(5re...“

Directorul museului Teglâs a dis: 
,„..Libertatea fără de părechiă a sciințelor, 
libertatea, ce domnesce în Ungaria, a fă
cut posibile festivitățile acestea".

Advocatul român din Hațeg Dr. V. 
Bontescu a luat apoi cuvântul pentru a 
răspunde d-lui Tocilescu, „Poporul nostru 
românesc — dise — este acel ceva, des
pre care a făcut amintire d-1 Tocilescu. 
Noi Românii suntem urmașii celor doue 
popore amalgamate. Noi suntem mai com
petent, ca ori și cine, a Vă răspunde de 
cupa de aur a lui Decebal. Nu vă-o pu
tem da, căci nu e la noi. V’am da alt
ceva se închinați. V’am da ce avem mai 
scump în noi. V’am da sufletul nostru, 
der și pe acesta ni-l’au cuprins alții. 
Regret, că mă aflu în neputință a aduce 
elogii d-lui Tocilescu; — regret, der 
trebue s’o recunosc, că nu i-am cetit și 
nu i-am putut ceti operele d-sale. Când

eram copil mic de 10 ani, moșu-meu G. Bari- 
țifl mi-apredatdouă fascicule, dicându-mi : 
„Na-le băiete, citesce-le, învață-le, der as- 
cunde-le și pune-le bine, astă carte e is
toria lui Tocilescu și-i oprită la noi!“ Am 
ascuns cartea; când m’am făcut mai mare 
și am voit s’o citesc, n’am mai găsit’o. In 
urma libertății de sciințe, care după D. 
Teglas ar esista aici în Ungaria, istoria d-lui 
Tocilescu e opritănoi...! Am învățat însă 
dintr’asta iubire de neam și să simt româ- 
nesce căci din vorbele moșului despre cartea 
d-lui Tocilescu, am putut să aflu, ce con
ține, că conține sentiment național, istoria 
nostră a Românilor, a acelui ceva. La noi 
sunt oprite acele cărți, din cari poți să 
înveți iubirea neamului tău și istoria lui. 
In urma libertății de sciințe dela noi — 
opurile domniei tale, d-le Tocilescu, sunt 
oprite aici!.... Nu-țl pot aduce der elogii,
însă îți die: Bine-ai venit!"

Dela Hațeg ospeții români au plecat 
la Grădiștea, vechia Sarmisegetuză, și pe 
când vă adresez aceste rânduri, se vor fi 
reîntors deja în România pe la Surduc.

Cu ce anume impresiunl se vor fi 
depărtat, nu pot sci, der nu cred, că le va 
veni gustul de a mai face astfel de es- 
cursiunl sciințifice „de plăcere" printre 
„pionerii culturei Orientului" de pe la noi.

— c. —

Ga să șe vadă sub ce punct de ve
dere Ungurii dela. Deva aprețieză visita 
bărbaților de sciință din România, dăm 
mai jos un estras dintr’un articol al orga
nului oficios al societății maghiare archeolo- 
gice din Deva, privitor la acestă visită.

„Ilunyadvdrmegye11, organul oficial 
al comitatului Hunedora, salută pe escur- 
sioniști dicend, că ei „cu sinceritate 
cinstită și cu francheță recunosc mi
siunea culturală binecuvântată a națiunei 
maghiare politice." Spune, că escurșiunea 
lor de studii n’are tendență politică; acesta 
au accentuat’o ei sărbătoresce și au do- 
vedit’o prin atitudinea lor. Gu tote acestea 
—■■ dice — visita lor are și o parte, ce 
„atinge interesul național maghiar" — ceea- 
ce diarul din oestiime constată cu bucurie. 
„Sărbătoresce manifestezâ ei, că granița 
de despărțire intre cele două state națio
nale o formeză Carpații, dincoce fiind pa
tria maghiară, dinoolo națiunea română, 
care sute de ani a fost asuprită. Din 
acestă inițiativă proprie, pot să învețe și 
fanaticii aspirațiunilor naționaliste, că con- 
siderațiunile de naționalitate nu pot fi 
îndreptățite, de cât până la limita în inte
riorul căreia ele nu se ciocnesc cu inte
resele vitale positive ale națiunei, interese 
cari formeză scopul și condiția fundamen
tală a consolidării naționale."

Foia maghiară diee mai departe, că 
visita din „cestiune mai are încă un resul- 
tat îmbucurător". Escursioniștii români s’au 
putut convinge, că „frații noștri (!) de na

ționalitate română sunt părtași în mod 
egal (?) ca toți cetățenii, de drepturile 
națiunei maghiare (!) între marginile con- 
stituțiunei și că soirile mincinose buciumate 
în lume despre asuprirea naționalităților, 
sunt scornituri nebasate, tendențiose",??).

Spune apoi, că conducătorul ospeților 
români (Gr. Tocilescu) a accentuat la ban
chetul din Deva într’un toast, că națiunile 
maghiară și română dându-și mâna peste 
Garpați, să facă a fâlfăi stindardul culturii, să 
ducă la victorie civilisația și ambele na
țiuni să guste darurile acesteia, dincoce și 
dincolo de Garpați".

încheie esprimând dorința, ca „na
ționalitățile patriei nostre să urmeze acestui 
memento înțelept" și „mai ales frații noștri 
(!) de limbă română" să învețe din decla
rația învățatului român, și „să nu se mai 
opintescă a vesti dogma falsă, că nu Car
pații formeză granița între cele doue 
națiuni."

Campanie contra institutelor 
financiare române.

Sub titlul „Pădureana'1 „E.—k.“ 
din Glușiu scrie următărele:

„In comuna lara. comitatul Turda- 
Arieș, s’a înființat cu diua de 1 Iulie o 
nouă cassă de economii românescă.

„Cunoscând resultatul activității in
stitutelor financiare române, ori-cine pote 
fi edificat asupra gândurilor viitore ale 
acestui institut, care își motiveză înființa
rea cu „ajutorarea: nevoilor sociale", și 
acesta cu atât mai vîrtos, cu cât atât în 
Turda cât și in Trăscău sunt destule insti
tute financiare, ba chiar și în comuna 
lara este o tovărășie de credit, care stă 
sub supraveghiarea și controlul societății 
centrale de oredit din Budapesta. Tote 
acestea erau suficiente pentru satisfacerea 
trebuințelor mici și mari.

„Este caracteristic, că fundatorii, afară 
de advocatul, care conduce totă mișcarea, 
sunt esclusiv preoți și învățători, cari sub 
titlul de întregire a congruei și a salaru
lui, primesc în fie care an sume enorme 
ca subvenții de stat; înse cu toții la olaltă 
n’au avere nici a patra parte cât face 
capitalul de acțiuni — 40.000 corone, — 
de unde se pote deduce, că și aici tot cu 
bani străini (!) se intenționeză tulburarea 
bunei înțelegeri, care a domnit în tot- 
deuna de 50 ani încoce. între Români și 
Maghiari.

„De ore-ce prin congruă și subvenția 
dela stat, însuși guvernul ajută a se în
ființa asemenea institute, ar fi bine să se 
reglementeze acei onorabili preoți și învă
țători, decă în urma cunoscutei atitudine 
a guvernului față cu naționalitățile, peste 
tot, s’ar ține cont de aceste date."

Noi ne bucurăm de fapta Românilor 
din lara și jur. Gampania detestabilă a 

pressei șoviniste maghiare nu trebue să-i 
descuragieze, ci mai vîrtos să-i îmbărbă
teze a-se ocroti pretutindeni în contra po
liticei de anihilare pe cale economică.

— 25 Iunie.

Esamenul de gimnastică al elevi
lor dela școlele române gr. or. din locali
tate, anunțat de noi pe cliua de eri, s’a 
ținut în asistența unui număros public, 
care a urmărit cu mult interes atât eser- 
cițiile libere, cât și cele dela aparate, esecu- 
tate cu o precisiune admirabilă de cătră 
elevii noștri sub conducerea zelosului lor 
profesor, d-1 P. Roșea. Publicul și-a ma
nifestat mulțumirea prin dese aplause. In 
tot timpul esamenului a cântat musica 
militară.

Iubileul regimentului din Ciușiu. 
Mâne, în 9 Iulie, se va serba în Glușiu 
jubileul de 200 ani al vitezului regiment 
Nr. 51, compus în covîrșităre majoritate 
din Români. Ou acestă ocasiune se va 
sfinți și stegul, care a fost obiectul unor 
atacuri atât de violente din partea pres
sei maghiare și a deputaților șoviniști. 
Diarele din Ciușiu aduc soirea, că din 
acest incident casarma cea mare a înce
put se fie pavoasată încă din săptămâna 
trecută. Ghirlande de verdeță, emblemele 
Austriei, Ungariei, Ardealului și diferite 
stegurî împodobesc intrările și totă ca
sarma.

Comanda districtului de honvedi, 
se dice că va fi mutată din Glușiu la Si- 
biiil, unde se află comanda corpului de 
armată. Se mai vorbesce, că și direcțiile 
căilor ferate vor fi mutate în interesul 
apărării țării tot în orașele unde se află 
comandele corpurilor de armată. Aceste 
disposiții au revoltat pe șoviniștii dela 
foile maghiare, cari văd în acesta un pe
ricol pentru națiunea maghiară. Căci ce 
alta însemneză acesta,—-întrebă aceleași foi 
—decât subordonarea honvedimei la armata 
comună, unde nu se dă nici o importanță la 
ceea ce este maghiar, pe când Românilor 
li-se fac tote pe plac. Așa de esemplu 
soldații dela ragimentul nr. 51 din Glușiu 
de câte ori este câte o serbătore orien
tală, sunt duși în paradă cu musica la bi
serică, ceea ce nu se observă și față cu 
calvinii și unitarii... (Ce să le faci, decă 
sunt așa de puțini, încât nici într’un re
giment nu formezămajoritatea?...)

EinigrărT. După „Szatisztikai Havi 
Kozlemenyek", broșura pentru Maiu, în 
decursul lunei Maiu s’au dat cu totul 
9103 pasaporte la individi din Ungaria, 
cari au emigrat în străinătate. Cu cei 
9103 s’au dus alți 2445 inși. In Croația-

lași hrisov se. mai amintesce și părăul 
Șasea și altul, părăul Nemților. Pe la sfîr- 
șitul secolului XVI, Baia nu mai număra 
între 3000 de familii, decât 60 familii la
tine, seu vr’o 316 suflete Unguri și Sași, 
după datele numitului Quirini. Era aici și 
o biserică săsescă, alăturea de care și mo
numente sepulehrale. cu inscripții germane, 
cari au fost duse, de aici.

Asupra locuitorilor germani ai celor 
maț vechi orașe din Bucovina,. Șiretul și 
Suceva, găsim soiri vrednice de notat 
într’un memoriu latinesc din anul 1402 
asupra unei învălităre de potir făcătore 
de minuni din biserica sf. loan din Șiret. 
Numita, biserică era scaunul unui episcop 
catolic, d,e a. cărui, diecesă se țineau îna
inte. de tote coloniștii germani. Așa se nu- 
mesce un Laurențiu Sprynger, ca locui
tor fruntaș din Șiret, er din Suceva vine 
la Șiret Dorothea Erechlerin, spre a se 
vindeca de orbie prin învăli.tore, Se face 
amintire și d,e jurații din Șiret (consules 
jurați) și prin acesta vedem introdusă con
stituția orășenâscă, germană. Qrașele mol
dovenesc! și-au primit constituția lor după 
modelul orașelor germane din Transilva
nia. Dintr’un document, datat dela 15 Iu
nie 1473 din Sucâva aflăm sciri forte in

teresante. Acesta este o scrisore în limba 
germană a representanței germane din Su
ceva, din care putem vede organisația 
și modul în care se compunea. Precum în 
cunoscutul hrisov latinesc se vorbesce 
despre jurați (consules jurați) în Șiret, 
tot așa și aici; în fruntea juraților stă 
șoltuzul (Graf). In fine mai observăm, că 
cetățenii jurați^ - „geschworene Bwrger", 
cum îi numesce scriitorul sas, său „con
sules jurați", cum se numesc pe. lati
nesc©, în Moldova, sunt numiți cu cuvân
tul „pârga/Fi“, derivat din cuvântul ger
man „Biirger". Șeful lor, care în docu
mentul citat se dice „Graf"; în, Moldova 
portă erăși numirea nemțescă de „șoltuz" 
Acest nume îl purta, cum am vădut mai 
sus, și representantul orașului Baia dela 
1453. Același nume îl purtau de obiceiu 
și cei din Șiret, unde erau doLspre-<Jece 
pârgari. De asemenea cetim într’un docu
ment dela 8 Februarie, 1599 referitor la 
orașul Cernăuți: „Qneiul, șoltuzul orașului 
Cernăuți și doi-spre-dece pârgari*.

Der nu numai organisația orașelor 
moldovenesc! avea base germane. Și pen
tru răspândirea catolicismului au lucrat 
Germanii deja în secolul 14. Astfel pe la- 
1370, misionarii Paul de Sehwidnitz și NL 

colae Mehlsack. De asemenea mai mulți 
Sași intrară în relațiuni intime cu prin
cipii Moldovei.' Localitatea Șasea în Și
ret, reședința celui dintâiu principe mol
dovean, șî-a luat numele ori dela un voi
vod cu acest nume, ori' dela vr’un Sas, 
stabilit din bătrâni aici. In secolul al 16. 
așișderea domnesce în Moldova un prin
cipe, care portă epitetul: Sasu. Și ca mer
cenari erau prețuîți în Moldova Sașii. 
Gând Eraclide (!) Despotul (1561 —1563) era 
strîmtorat în Suceva de cătră supușii re
voltați, tote trupele îi deveniră încetul cu 
încetul necredinciose, numai mercenarii 
germani îi rămaseră credincioși. Moldo
venii înfuriați au ucis atunci pe Germanii 
din Suceva și sărtea acesta a avut’o 
garnisona cetății princiare, după-ce fii des- 
armată. In secolul 17 voivodul Vasile 
Lupul (1634—1654) prețuia așișderea forte 
mult pe simbriașii- germani. Fără îndoială 
erau și comercianți și industriași germani 
în- Moldova. Deja într’un hrisov vamal 
dela 1407 se face deosebire între carăle 
nemțescl și armenesc!, cele dintâi plătiau 
în Cernăuți 4 groșițe vamă, pe când celea 
din urmă plătiau 6 groșițe. Hrisovul sus 
amintit dela 1473 arată, că în Suceva 
Germanii desvoltau o viuă activitate co

mercială. Lucrătorii și artiștii germani 
în lipsa forțelor indigene, trebue să 
fi avut mare trecere și nu mai încape în
doială, că în Bucovina și Moldova lucrau 
industriași și artiști germani. Este forte 
interesant și faptul constatat în timpul din 
urmă, că pe unele edificii mai însemnate 
din Bucovina, s’au descoperit semnături 
de- ale. cioplitorilor de petră germani din 
secolul XVI. Intre aceste edificii se nu
mără bisericele Sf. Gheorghe și sf. Di- 
mitrie din Suceva, zidite, cea dintâi între 
1514—1522, er cea din urmă la 1531, mai 
departe biserica mânăstirei din Drago- 
mirna, zidită: la 1602.

începând cu secolul XVI și mai ales 
cu secolul XVII., Germanii au dat îndărăt 
în Moldova și dispar cu totul în. cele din. 
urmă.. Acolo, unde Germanii n’au fost su
primați cu forța, ca în Suceva, s’au ro- 
mânisat în parte. Așa în cimitirul pustiit 
din Baia s’a găsit fragmentul unei pietri 
sepulehrale cu inscripția: „Aici odiknesce 
Anna Gdbel“, în limba românescă cu ca
ractere cirilice. Odată cu germanismul a 
începutj să dea îndărăt și catolicismul și 
protestantismul, și numai pe la mijlocul 
secolului.XVIII au. început a reînvia ârăși.

Oniță.
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Slavonia s’au dat 2407 pasaporte. Numă
rul tuturor celor emigrați în luna Maiu a 
fost de 14,000. Din aceștia 4347 s’au dus 
în America, 3609 în România, restul în 
cele-lalte părți ale Europei.

Stindardul Maghiarilor din Ame
rica. La 6 Iulie n. s’a ținut în casa co
mitatului Peșta o mare serbare. S’a inau
gurat un stindard, pe care Maghiarii din 
Ungaria îl trimit etnigranților maghiari 
din America. Vorbirea festivă a ținut’o 
Rakosi Jen0, redactorul-șef dela „Buda
pest Elirlap". A vorbit despre trecutul și 
presentul Maghiarilor și drept țîntă a na- 
țiunei maghiare a pus problema creărei a 
30 milione Maghiari, căci „atunci Orientul 
întreg va fi al Maghiarilor". A simțit, se 
pare, și Rakosi, că a spus una prea bfi- 
cănă. S’a recules și a început să vorbescă 
despre situația precară, în care se află adi 
„națiunea". El dise, că „idealul politicia- 
nilor și învețaților maghiari este statul de 
drept apusen. De decenii întregi se pre- 
gătesce acest stat. El se află în biblio
teci, în cartea legilor, der acolo și ră
mâne. 0 parte a legilor nu trebue, altă 
parte nu se pdte și erăși alta nu epermis 
a-se esecuta, căci legile nu s’au adus pen
tru popdre, pentru națiune, ci pentru sta
tul de drept. “In schimb însă în afară nu 
se pdte găsi, decât caricatura statului de 
drept și martirii acestuia. Legile la noi 
nu sunt scut, ci adesea pericol11 etc...—Ra
kosi a spus destul, pentru-ca și Maghiarii 
din America să fie în clar despre bună
tățile ce i-ar aștepta, decă s’ar reîntorce 
în patria, pe care din silă și în urma mi- 
seriilor de tot felul au părăsit’o.

Anul ișcolastic la institutele din 
Blașift s’a încheiat. Dăm, după „Unirea", 
următorele date statistice despre numărul 
elevilor și progresul făcut în studii. La 
gimnasiu: în clasa I au fost înscriși 68, 
au deșertat 2, esaminați 66; eminenți 3, 
au satisfăcut 44, cu un nesuficîent 10, cu 
mai mulți nes. 9. — In cl. II înscriși 57, 
desert. 1, esam. 56; eminenți 3, au satis
făcut 39, cu un nesuf. 12, cu mai mulți 
nesuf. 2. — In cl. III. înscriși 68, deșer
tați 1, esaminați 67; emin. 4, satisf. 46, 
un nesuf. 9, mai mulți nesuf. 8. — In cl. 
IV înscriși 64, desert. 4, morți 2, esami- 
nați 58; eminenți 4, au satisfăcut 39, un 
nesuf. 13, mai mulți nesuf. 2. — In cl. V 
înscriși 58, deșertați 2, esaminați 56, emi
nent! 6, satisf. 36, un nesuf. 9, mai mulți 
nesuf. 5. — In cl. VI înscriși 56, esam. 
56; eminenți 3, satisf. 43, un nesuf. 6, mai 
mulți nesuf. 4. — In cl. VII înscriși 55, 
desert.orî 2, morți 1, esaminați 52, emin. 
4, au satisf. 35, un nes. 10, mai mulți 
nesuf. 3. — In cl. VIII înscriși 43, esam. 
43; eminenți 1, au satisf. 37, un nesuf. 2, 
mai mulți nesuf. 3. — La institutul peda
gogic: în cursul III înscriși 43; eminenți 
10,. au satisf. 33. — In cursul II înscriși 

•29, desertori 1, eminenți 8, au satisfăcut 
15, cu nesuf. 5. — In cursul I înscriși 31, 
■emin. 13, au satisf. 14, cu nesuf. 4. — 
La șcdla de aplicație: au fost înscriși 57 ; 
eminenți 8, cu suf. 47, cu nesuf. 2. — La 
.școla de fete: au. fost înscrise total 117 
eleve. Te-deumul, cetirea clasificațiunilor 
și împărțirea premiilor au fost la prepa
randie în 20, la șcdla de fete în 26 și la 
gimnasiu în 28 a lunei lui Iunie.

Numire. D-l Ștefan Pop, protonotar 
consistorial în Blașiu, a fost numit direc
tor al oficiului archidiecesan.

Un nou monacii. „Cetim în „Tel. 
Rom.44, că alaltă-eri în decursul sfintei li- 
turgii celebrate în mănăstirea Hodoș-Bo- 
drog, a fost tuns întru monach prin ar- 
chimandritul Augustin Hamsea, asesorul 
■consistorial, archidiaconul Dr. Elie Cristea, 
■dându-i-se numele Miron.

D-na Mara d’Asty, celebra artistă 
română, apreciată în țerile din apus ca o 
apariție-estraordinară pe terenul artistic, 
'va da Dumineca viitdre un concert în sala 
dela Redută. Concertul va avă loc, potri- 

-vit cu sesonul, în firele antemeridiene. 
Asupra acestui concert-matineu vom mai 
.reveni, publicând și programul ales din 

din bogatul repertor al artistei, precum și 
numele artiștilor, cari vor ave bunăvoința 
a coopera la acel concert. Pentru Brașo
veni, unde musica classică este cultivată 
mai mult ca ori unde, concertul ddrnnei 
d’Asty va fi un adevărat eveniment ar
tistic și nu ne îndoim, că iubitorii de mu- 
sică se vor grăbi a încuragia pe eminenta 
artistă.

Comisiunea pentru statorirea dării 
cl. III își ține ședințele în casa Sfatului 
în fie-care di, începând dela 8 fire dimi- 
neța. Facem atenți pe concetățenii noștri 
a-se presenta tot-deuna la 7 ore în casa 
sfatului. In 10 Iulie: Cojocarii și tăietorii 
de miei, vîndetorii de făinării, mori cu 
vapor, de piuă (proprietarii și arendașii), 
lăcătușii. In 11 Iulie (posițiile 1427—1477): 
Spălătoresele, orologierii, opticii, meșterii 
de organe, medicii.

Nouă cancelarie advocațială. D-l 
Dr. Dionisiu Login aduce la cunoscință, 
că a deschis cancelarie advocațială în 
Bistriță, Strada nouă din jos(Untere Neu- 
gasse) Nr. 14.

Polemică. In diarul maghiar „E-k.“ 
din Clușiil d-l Papp Lâszlo publică o scri- 
sfire deschisă insultătfire, în care drept 
epilog la faimosul proces de pressă, la 
care cei doi Indre „s’au ilustrat" atât de 
mult — d-l Papp Ldszld vine și densul 
a invoca unele din „argumentele" Indreș- 
tilor contra d-lui Podfibă. — Destul de 
trist!...

Instalarea lui Finnilian. Din Ues- 
kiub se anunță, că Finnilian a fost insta
lat cu ceremonialul obicinuit Mitropolit 
al bisericei ortodoxe, cu reședința epar
hială în Ueskiub.

Avis! Acei P. T. domni, cari doresc 
se aboneze „Luceafărul14, sunt rugați, se 
binevoescă a grăbi, căci Nr. 2 se va tri
mite numai acelora, cari au achitat abo
namentul. Acei domni, cari nu vor abona 
revista, — binevoescă a-ne retrimite grab
nic Nr. 1. Budapesta, în 5 Iulie n. 1902. 
Administrația Revistei „Luceaferul" (Buda
pest, Vdrosmarty-u. 60 a.)

Tragere la țintă. Poliția din loca
litate aduce la cunoscință publicului, că 
mâne în 9 Iulie mai multe detașamente 
ale regimentului de infanterie Nr. 50 vor 
trage la țintă cu glonțe, ca în timp de 
resboiu, între orele 6 dim. și 1 p. m. în 
apropierea locului de tir militar. Din causa 
acesta este sever interdis a călca pe teri- 
torul împrejurimei locului de tir militar 
în timpul amintit.

Fecior în fuste. S’a întâmplat în- 
nainte cu 18 ani în orășelul Albi, că la 
nascerea unui băiețel nu s’a putut cons
tata sexul. Nou-născutul era hermafrodit. 
A rămas, deci, ca la etatea de 18 ani a 
nou născutului să i-se constate sexul prin 
o comisiune oficială. In restimp însă pă
rinții și-au uitat de cele întâmplate la nas
cerea copilului, din care s’a desvoltat o 
fată, raritate de frumseță. Cu atât mai 
mare li-a fost filele trecute suprinderea, 
vfidând, că întră la ei o comisiune de me
dici, ca se constate sexul — coconiței. 
Acestă comisiune a constatat apoi, că 
d-șfira Maria Luisa e — fecior. I-au tăiat 
îndată buclele blonde și în loc de Maria 
Luisa i-au dat numele de Marius. In urma 
acesteia „coconița44 Marius a îmbrăcat în 
loc de fuste — pantaloni.

Petrecere. Inteligința- română din 
Caianul-mic și jur în vită la petrecerea de 
vară, ce se va aranja în Caianul-mic în 
sala „Restaurantului14 de acolo la 27 Iulie 
st. n. 1902. începutul la 7 fire sera. Pre
țul de întrare de personă 1 cor. 60 bani, 
în familie 1 cor. 20 bani. Venitul curat e 
destinat pentru ajutorarea școlei române 
locale. NB. Stimatele familii sunt avisate 
la provisiunea proprie. De beuturi bune 
și eftine se va îngriji comitetul.

Mare incendiu în Bucuresci.
In Bucurespi a isbucnit eri nopte un 

mare incendiu. Etă câte-va amănunte după 
o ffiie bucurescenă:

Pe la orele 2 și jumătate, d-l loco
tenent Obedeanu, care era de serviciu la 
postul 4 de pompieri, zări înspre partea 
de răsărit a Capitalei nisce nori groși de 
fum și flăcări.

Imediat dete alarma, pompele fură 
gata într’un minut și plecară spre acel 
punct căpitanul Urlățeanu și locotenenții 
Obedeanu și Izvoreanu, însoțiți de toți 
pompierii postului.

In Calea Rahovei, puțin mai departe 
de biserica Domnița Bălașa, casele Ni- 
rescher, două mari corpuri de clădiri cu 
un pasaj între ele, erau în flăcări. Chi- 
riașii acelui imobil, în număr de 30, și 
care ocupau 16 apartamente, fură imediat ' 
însciințați și începură să fugă, care cum 
putea, toți în ultimul moment treziți din 
somn. Cei doi locotenenți, urmați de cu- 
ragiqșii pompieri, fură într’o clipă pe aco
periș și începură opera de salvare.

Pompa cu aburi a fost aședată în 
pasaj și de aici împrăștia apa pe tfită 
partea încinsă. O jumătate de oră mai 
târdiu sosiră două compănii de geniu. In 
timpul acesta locotenenții Obedeanu și 
Izvoranu lucrau la localisarea focului în 
partea unde era primejdia mai mare. Pie- 
decile erau însă ffirte mari, dedrece mai 
ales construcția acelei case, în partea ei 
superioră, e ffirte defectufisă. Trebuia să 
spargă tabla, în tot atâtea locuri,câte ca
mere se aflau la mansardă, seu să derîme 
zidurile lor despărțitore.

Spărgând tabla, dădeau de o nouă 
piedecă, fumul. Eșia un fum gros, negru 
ca păcura, înăbușitor și fierbinte, care su
foca pe cei cari îndrăzneau să se apropie.

Locot. Obedeanu, a dat dovadă de un 
extraordinar curaj iu. Cu risicul vieței pă
trunse în una din camerele de mansardă, 
pentru a avisa la mijlocele de localisare. 
Un fum negru îl înconjură de tote părțile 
și locot. Obedeanu cădu jos în nemsițire. 
Doi suboficeri cu pericolul vieții lor, se 
aruncară în acel ocean de fum și salvară 
pe asfixiat, readucendu-1 la vieță.

Peste o oră sosi și postul de pom
pieri din strada Cometa, comandat de lo
cotenentul Negură, care dete ajutor numai 
decât celor de pe acoperiș. In timul acesta, 
locatarii .înspăimântați goliau tote apar
tamentele imobilului.

Sgomotul deșteptase pe toți vecinii 
și mai ales pe locatarii celui de al doilea 
corp al caselor d-nei Nirescher.

Casa Nirescher e o adevărată ruină. 
S’a început și derîmarea zidului de sus, 
grindile.

Zidăria și tabla de fier cad jos în 
curte și în stradă, producând un sgomot 
sinistru. La orele 11 incediul a fost stins 
cu desevîrșire, totuși un post de pompieri 
a rămas la locul incediului pentru a pre
întâmpina ori-ce eventualitate.

Convocare.
Comitetul despărțământului „Hida-Hue- 

din“ al „Asociațiunei pentru literatura ro
mână și cultura poporului român" prin 
asta convocă adunarea cercuală pe 20 
Iulie 1902 în Almașul-mare (Nagyalmâs) 
și învită cu tfită onfirea pe toți membrii 
și pe toți aceia, cari se intereseză de 
„Asociațiune14 și doresc a promova inte
resele ei, să participe la acestă adunare 
a despărțământului, care se va ține după 
următorul

Program.- 1. Participare în cor- 
pore la serviciul divin, ce se va celebra 
în Biserica română din Almașul-mare la 8 
fire a. m. 2. După terminarea serviciului 
di.vin, deschiderea adunării prin președinte 
în biserică. 3. Exmiterea unei comisiuni 
pentru verificarea procesului verbal al 
adunării. 4. Raportul comitetului despre 
activitatea despărțământului. 5. Raportul 
cassarului, conținând rațiociniul de pe anul 
expirat și proiectul de budget pe anul 
viitor. 6. Exmiterea comisiunilor : a) pentru 
încassarea taxelor și câștigarea de membrii 
noi pentru „Asociațiune14; b) pentru cen- 
surarea raportului comitetului; c) pentru 
censurarea raportului cassarului conform 
punctului 5. 7. Decidere asupra între
buințării sumei de 60 cor. distribuită de 
comitetul central pentru ajutorarea șco- 
lelor de pe teritoriul despărțământului. 8. 
Disertație conform §-lui 37 din statute. 9. 
Raportele comisiunilor exmise, conform 
punctului 6 și deliberare asupra lor din 
partea adunării. 10. Eventuale propuneri. 
11. Exmiterea a doi delegați, cari să re- 
presinte despărțământul la adunarea ge
nerală a „Asociațiunei44. 12. Alegerea co
mitetului pe un period de doi ani. 13. în
chiderea adunării prin președinte.

Din ședința comitetului despărță
mântului „Hida-Huedin14 ținută în

B.-Huedin, 1 Iulie st. n. 1902.
Ioan Pop, Dr. Andreiu Pop,

dir.-președinte. notar-controlor.

NB. După terminarea adunării prând 
comun în ospătăria „La cetate". Prețul 
unui tacâm 2 cor. 40 bani.

Insei intar
Fiind starea sănătății mele agravată, 

cu părere de rău mă văd constrîns a 
face cunoscut pe calea acfista — parte 
pentru neputința mea, parte pentru deplina 
nepăsarea unor membrii din sînul comite
tului central față de Reuniune — a-mi da 
abdicerea din presidiul Reuniunei înv. Rog 
pe on. membrii, ca să primfiscă abdicerea 
mea din presidiu.

De altfel tfite actele și banii sunt 
dați în grija membrilor comitetului central, 
pe lângă document.

Gherla, 5 Iulie 1902.
loan Papiu, 

preposit și vicar gen.

Diverse.
Cenușa din Mlartinica. Dl. La

croix, profesor la museul de istorie natu
rală din Franța, șeful misiunei scientifice, 
care s’a îmbarcat din Franța pentru Mar- 
tinica, a analisat înainte de plecare cenușa 
muntelui Pelee. Resultatele acestei analise 
au fost comunicate Academiei francese 
de sciințe.

Una din probele aduse d-lui Lacroix 
a fost culesă la 12 Maiil st. n., când cu 
prima erupțiune, chiar de pe stradele din 
Saint-Pierre, de cătră d-l Pornâin, una din 
victimele catastrofei. Cea-laltă probă a 
fost culesă de pe puntea unui bastiment.

Elementele constitutive ale acestei 
cenușe sunt formate din fragmente de 
sticlă și minerale cristaliste, aparținând 
următorele specii: liipersten, plegioclase, 
magnetică, cu câteva cristale de angit și 
horublendă. Multe din aceste cristale sunt 
sfărîmate, cu unghiuri ascuțite; altele sunt 
intacte. Cu alte cuvinte, cenușa erupțiu- 
nei din Martinica aparține unei specii mine
ralogice desemnată sub numele de „an- 
desită cu hyperstene44.

Cenușa e de colore cenușie și sfimănă 
cu țimentul de Portland fin pulverisat. 
D. Lacroix a putut face comparație între 
acestă cenușe și aceea a erupțiunei din 
1851. Museul posedă două probe [din ce
nușa adusă atunci de un martor ocular, 
d-l Liprieur. Una din probe e culesă de 
pe arbori, cealaltă provine din chiar cra
terul vulcanului. La analisă a fost recu
noscută ca identică cu cenușa actuală. 
D-nii Lacroix și Levy au mai stabilit, că 
materiile vulcanice aruncate de muntele 
Pelee presintă o mare analogie în com
posite cu acelea ale vulcanilor din Mexic 
și de pe cfista oceanului Pacific. Se deo- 
sibesc însă mai mult de produsele celebrei 
erupțiuni a vulcanului Krakatoua în 1885.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 7 Iulie 1902.

H. Pomul verde: Buzzi, Făgăraș ; Hart
mann, Bnrtok, Grossmann, Kitti, Budapesta; By- 
land, Galați: Rădulescu, Predeal; Mircea, Bucu- 
rescl; Constantinidis, Călărași.

H. Europa: Fabini, Giurgiu; D-r Schveî- 
zer, 'Manuheim; Lissim-nn, Mainz; Gerstenbrein 
Clușia ; Or. Ardo, Aranyos-Marot ; Levai, Arad; 
Kende, Griinnfeld. Brettner, Fiirst, Fiiredy, Melit- 
zer, Budapesta; Schellschmidt, Sieglel, Viena.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Inreșiama11 
dîis B2K*aș0v,  

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

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

Scmâerc istorice»
Memorii din 1848—49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

„Colonel David baron JJrs de 
JMLavgina la Solferino și Lissa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și 
Sibiiu. Broșura conține și două portrete 
bine reușite ale baronului Urs, unul din 
anii de mai înainte, când încă era major, 
âr altul din timpul mai recent; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiu- 
nea mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. (plus 6 b. porto.)

„Pintea Viteaul*,  tradițiunl, legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reteganul. 
Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb!at Pintea. Prețul 40 bani plus 
6 bani porto.

r Românul in sat și la oste*.  
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Retegamd, cunoscutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera
ture! române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

„David Almășianu*,  schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acesta, pre- 
sentă și multe momente de însemnătate 
istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traducere de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 2 cor. (-|- 10 b. porto).

„^tiranul român și ungur din 
Ardeal11, studiu psihologic poporal de 1. 
Paul. Prețul 1 cor. (-J- o b. porto).

Viața și operile lui Andreii! Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiîî. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa 
randial din Blașih.

„Fentru memoria lui Avram 
lancw1, apelul dat cătră ministerul de in
terne D. Percz“l prin d J Dr. Amos P'râncu 
în causa fondului pentru monumentul lui

lancu. Prețul este 1 coronă. In România 
2 lei plus & bani porto.

„Refleociuni fugitive*  la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Lâszlo întitulat „Az 
oiâh nyelv es nemzet megalakulâsa , scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani. (-]- 56 p.)

Mănăstirea. Futna în Bucovina de 
Iraciie Porumbescu. Prețul 20 b. (-ț- 3 b. 
porto.)

Bursa de BucurescI

Cursul la bursa din Viena.
Din 7 Iulie n. 1902.

Renta ung. de aur 4ft/0......................121.00
Renta de corone ung. 4q/0 . . . 97.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 119.—

din 4 Iulie 1902.

V a I o r b
1

Q <a)
rQ

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă ='7o ipr.-oci 96?/fl
„ „ Impr. 1892 . . . 5 n Ian.-Iul. 95.—
n „ din 1893 . . . 5„ n n 95.—
„ „ 1891 int. 6 mii. 5 „ Api.-Ocl, —
„ „ Impr. de 32'/, mii. 4 „ lau.-lul. 83.’/,
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 „ H n 83.’A
„ „ mpr. de 274 m. 1890 4 „ 83.1/,
_ „ Ilmpr do 45 m. 1891 4„ n n 83.'/,

„ lm de 120 mii. 1894 4 „ 83.'/,
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4„ r< 84.'/i

Oblig, de Stat (Conv. rurale) 6 h Mai-Noi. 84,’/,
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 » n
„ comunei BucurescI 1883 &7o Ian.-Iul. —«—
„ „ „ din 1884 Mai-Nov. —
„ „ n dM 1888 Inn.-Dec. —.—

„ din 1890 ft n Kai-Nov. —.—
Scrisuri fonciare rurale . . . 5 » Ian.-Iul. 95-74
Scris, fonciare ruralo din 1890 4 „ 84.—

„ „ urbane Bucuresc ft „ n h 84-74
I ași. . ft» n h 74.'/,

Oblig;. Soc. de basalt artificiali 6 » n r —.—
V/N. —

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 50(1 150 v.
Banca Națion. uit. iiv. 86.— SCO intr. v. —.—
Banca agricolă. . 500 150 v. 2335
Dac>a-România uit div. 35 lei 200 într. v. 274.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 260 160.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 2’>0 377.—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 D H 377 —
Soc. rom. de hârtie nit, —.— WO n d
„Patriau Soc. do asig. uit. 4 1>'1 100 » ri —
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —

9 n h m " em. u. d. 0 1000 n n —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —.—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1 1000 H n —
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 » n —.—
20 franci aur . . — » n —
Fabricile Unite de gazose. . . 12 M n

§ c o ni j» t u
Banca nat. a Rom. 6°/n Paris 37o
â-vansurl pe efecte 7 „ P tersburg b7o
Banca agricolă 9-10% Berlin B—
Londra .... 3— Belgia 3-
Viena......................... 3l/2 Elveția . . 3^2

Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0. 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 206.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 1.62 — 
Renta de argint austr........................ 101,65
Renta de hârtie austr.......................... 101.55
Renta de aur austr............................. 120.85
LosurI din 1860.................................. 153.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 93
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 699.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 669.—
Napoleon dori...................................... 19 08
Mărci imperiale germane . . . 117.30
London vista.............. 240.05
Paris vista................... 95.42
Rente austr. 4°/0 de corone . . 99.75
Note italiene.................. 94.—

I

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 3 Iulie. 1902

S fi m i n J e
Cuali- 
tatea 
per 

Heot.

Prețul per
100 chilograme

dela pană la
Grâu Bănățenesc . . . 80 8.85 9.05
Grâu dela Tisa .... 80 8.85 9- -
Grâu de Pesta . • < 80 8.80 8.90
Grâu de Alba regală . . 80 ,— .—
Grâu de Bâcska .... 80 .— .—
Grâu unguresc de nord . 80 .— a —'
Grâu românesc .... 80 .— •---

Cu aii-
Semințe vechi 

ori nouă Soiul tatea 
per 

Hect.

Prețul per
10C chilograme

do la până le
Secara . . ■ 0--72 7.L0 7.30
Orz . , , nutrey. . 60--62 6.80 6.95
Orz. . . . de rachiu 62- 610 6.20
Orz . . . de bere . 64- -66 5.75 6.—
0v6s . . . 
Cucuruz . . bănățen . 75 .__ —•
Cucuruz . alt soiu . 78 —,— —.—
Cucuruz . .
Hirișcă

n n
4.50 5.—

Producte div. Soiu 1 C u r s u i

dela până
Săm. de trifoiil Lnțernă ungur. OJ 4fi.— 54.—

„ transilvană n 35 — 40.-
n „ bănățenă d

&
42.— 4(1.—

H „ roșiă —— —.—
Ulei de vapiț.ă rafinat duplu 0 —.— —.—
Ulei de in . . â —.—
Unsdre de porc dela Pesta 0 ■6b.— 65.50

dela țeră . ffl — —.—
Slănină . . . sventatft . •d 65. - 56 —
Prune .... din Bosnia • • 0

n
Lictar .... Slavon și Serbia

0
rl — — __

din Serbia în s. M —. — —.—
Nuci . . . • slavon nou p. —.—
Gogiși. . . • serbesc —

D din Ungaria « . —.— —.—
Miere . ... ungurescl. 0 —.— —

sgrbescl . .— —
Ceră .... brut —.— —
Spirt .... Drojdiuțe de s. —.—

Cursul pieței Brașov.
Din 8*  Iulie n. 1902.

PS 
iresiaJ

Brașev, TergoS ftasloâ 30.
Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR. ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST2Z.T"D'TE.FOI PERIODICE.
BILETE Ve VISIT!

DIFERITE FORMATE.

PROQRAME_ELEGANTE. BILETE DE LOGODgĂ ȘI DE SUMĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLOliî.1
Oomandele eventuale ( 

tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul i, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
mandele din afară rugăm a le adresa laTipografia A. MURZȘIANU, Brașov.

iiHĂ
VA

“I

Banenot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 19.07
Galbeni „ 11.20 n 10.30

Ruble RusescI „ 2 54
Mărci germane „ 117.25
Lire turcescl „ 21.40
Scris .fonc. Albina 5°/0 101.—-

21.50
102 -

LICITAȚIUITE.
La Magazinele Filialei „Albina'1 

dela gara Brașov, se dau ÎH an- 
ireprisă lucrări de construcție în preț 
de 3600 Cortine.

Planul, devisul și condițiunile, 
se pot vedea în orele de serviciu, în 
biroul Filialei.

Reflectanțil au se depună 400 
cordne cauțiune în bani gata sbu în 
hârtii de valbre și a-și preda ofertul 
până Sâmb&tă în 12 Iulie n. a. c. la 11 
tire a. m.

Filiala „Albina44 î șl reservă drep
tul de a-șî alege ofertul ce-i convi
ne, chiar decă este cu mai puțină 
relaxare.

Oferenții, trebue se cundscă con- 
dițiunile de licitare și se le subscrie.

„ALBINA"
institut de credit și de economii,

f' î'psrsice), Mere, ©

Vișini, Cirașe, Cocăze, 
©

5________________________________

® Fssssl® verde și galbenă 
0 bei fse-care zi prospete?
§ la Thalmeyer și Kohler ®
® Strada Mihail-Weiss nr. 3,
© 1-3(587)

(intrarea prin pm-tă).

0 casă cu etaj
care constă din doue locuințe fru-> 
H16se, parte parchetate fie care cu 
5 odăi, 2 bucătării, 2 cămări, odae de 
bae, pivniță mare, șopron, spălătorie 
grădină și o curte spațiosă, situată 
în o stradă principală din Sclieiu, 
aprbpe de oraș, din causa mutări de 
aci, este de închiriat seu de venc|ar® 
din mâuă liberă.

Informații Strada Caterinei Nr. 
17 în etaj (556,4—4)

Plecarea și sosirea trenărilor lie slat reg. ung. în Brașov.
Vahnfoh din 1 Mima st. «a. 1303.

4 
<■*
j

t

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri-

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Cou/vesoS, in lolă mărimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

prețurî-curente” și diverse
BILETE DE IOIORMENTARI. 

se primesc în biurod

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 540 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 245 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 748 min. sera.
IV. Tr. ace. la orele 10'26 m. sera.

Dela Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persone Ia ora 3'55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5'15 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 1140 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tr. mixt, la ora 6'— min. sera.

Dela Drașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(ara legătură cu Tușnad la ora 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la ora 10.46 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3'15 m. p. m.

Dela Brașov la Zernescî (gar. Bartolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 9'2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 344 min. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6'14 in. d. am.
IV. Trenul mixt la ora 942 m. sâra.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 549 min. dim.

II. Trenul mixt la ore 8-50 mim. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 345 min. p. m. 
(are tură legăca linia Tușnad-Ciuc-Gvirn es.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 5'7 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușia la o. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9 7 min sâra.

Dela BucurescI la Brașov :
JJI, Trenul accel. la ora 2.18 min. p.. m.
II. Trenul mixt, la ora 9'23 min. p. m.

III. Trenul pers., la ora 5,— m. p. m.
IV. TreD. de pers, la ora 749 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal1.
V. Tren accel. la orele 1044 ra. sera.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Cîuc-Sereda dra 3-20}
II. Trenul de pers, la ora 1'53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la dra 6'50 m. sera

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zernescî la Brașov (gar. Bartolcmeiu.}
I. Trenul mixt la ora 7'02 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 142 min. p. m.
III. Tren mixt la ora 8'18 m. sâra.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora 1-53 m. p. m. 
III. Trenul mixt la dra 6'50' min. sera.

IV. Tren mixtla dra 10'5 m. sânt.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


