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N-rii de Duminecă 8 franol.
fie prenumără Ir tdre oi5- 

oiele poștale din Intru ?i din 
Afară și la d-nii colectori.

Ahonamomi pentru Brașu
ÂdnitntBtra/ntnea t Piața nraxe. 

Târgul Inului Nr. 30. etatiu 
I.: Pe up. an 20 oor.. pe șc-ee 
luni 10 oor., po trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casa : Pe vj. cn 
24 oor., pe 6 lunîl2 o., petrei 
luni 6 cortine. — Un eaemplar 
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Trafic cu școle române.
Seim, că școlele românesci din 

ținuturile „montane" aie Bănatului, 
erau susținute pănă acum de „So
cietatea privilegiată austro-ungară a 
căilor ferate", proprietara acelor ți
nuturi, seu „locuri montane", cum 
se cjice p’acolo. Asemenea este cu
noscut, că aceste școle în timpul din 
urmă sunt amenințate de pericolul 
maghiarizării, prin faptul, că amin
tita societate a oferit statului, ca să 
ia în administrația sa scolele ro
mâne, obligându-se a contribui în 
schimb cu suma de 22.000 de corone 
anual la susținerea lor.

Negocierile dintre guvern și so
cietate au fost întrerupte prin fap
tul, că guvernul făcea dependentă 
primirea ofertului societății de con- 
dițiunea, ca comunele politice de 
pe teritoriul amintit să se oblige a 
ține în bună stare clădirile școlare 
și a plăti pentru învățători taxele 
anuale la fondul general de pensiune. 
Comunele nu s’au învoit de a lua 
asuprăși acea sarcină. Cu tote aces
tea înse negocierile s’au continuat 
și, precum ne spune „Drapelul" din 
Lugoșib, învoiela între guvern și so
cietatea căilor ferate e deja perfectă. 
De acum în colo școlele române, 64 
clase cu 64 învățători, din „locurile 
montane" bănețene, ca Oravița, Re
șița, Bocșa, Șasea, Ciclova, Moldova, 
etc. vor fi administrate direct de 
cătră organele ministeriului de in
strucțiune publică. Sâmbăta trecută 
nou numiții învățători ai acestor 
șcăle au și depus jurământul, ca în
vățători ai statului, la inspectoratul 
școlar reg. ung. în Lugoșifi și deci 
de atți încolo aceste școle vor func
ționa, conform sistemului adoptat 
de cătră guvern în contra legii, nu
mai și numai cu limba de predare 
maghiară.

Cu drept cuvent confrații noștri 
dela cțiarul din Lugoșiu se îndigneză 

și se întristeză, că a fost cu putință 
un astfel de trafic, fără ca cei 
chiemați din sînul poporului nostru 
să fi desfășurat cuvenita energiă 
pentru a’l împiedeca seu a i paralisa 
urmările.

Adevărat, că consistoriul din 
Caransebeș n’a fost indiferent față 
cu acestă gravă ceștiune și a adus’o 
și înaintea sinodului eparchial din 
anul curent. Acesta însă n’a luat o 
decisiune în meritul afacerei, ci a 
amânat decisiunea pănă la sinodul 
din primăvara viitore.

Intr’aceea guvernul a pus mâna 
pe șcdlele din cestiune și acum se 
trateză de întrebarea: Se mai pot 
salva școlele „montane" din ghia- 
rele guvernului și dâcă nu, ce e de 
făcut?

Românii dela Oravița și Bocșa- 
montană s’au grăbit de a-și înființa 
școle confesionale române de sine 
stătătdre ca să scape de belele. 
Der cele mai multe comune au ră
mas espuse pericolului străformării 
școlelor lor înfloritore românesci în 
școle de stat unguresc!. „Drapelul" 
apeleză la toți factorii naționali, să 
stăruie ca în tote aceste comune să 
se ridice școle confesionale.

Decă nu mai e modru de a 
salva caracterul românesc al școle
lor trecute în administrația statului, 
e învederat, că singurul mijloc de a 
apăra cu succes interesele de cul
tură națională ale poporațiunei ro
mâne din acele comune, pote fi nu
mai înființarea de școle de sine stă
tătdre confesionale.

De altă parte ore încercatus’au 
tote pentru a salva limba de pre
dare română în șcdlele, despre care 
e vorba? Confrații dela Lugoș ne 
spun, că nu s’a intreprins mai nimic 
pentru împiedecarea traficului, ce s’a 
făcut cu șcdlele române din locurile 
montane.

Se asigură, că Societatea priv. 
austr. ung. a căilor ferate, când a 

cumpărat dela stat acele teritorii, a 
luat asupră-și îndatorirea de a sus
țină scolele de acolo, respectând și 
păstrând caracterul lor românesc și 
confesional. Dăcă este așa, fost’a în 
drept societatea se predă guvernului 
aceste școle fără a le garanta mai 
înainte desvoltarea lor nealterată, 
ca școle românesci?

Nu pote fi îndoiălă, că susține
rea acelor școle pentru care „Socie
tatea" se obligă a contribui și de 
aci încolo cu vre-o 22.000 de corone 
la an. numai acel înțeles îl pote ave, 
ca șcdlele să servescă interesele de 
cultură ale poporațiunii române, care 
trăiesce pe acele teritorii în masse 
compacte. Cum va fi însă cu pu
tință acăsta, dăcă limba de predare 
în ele nu va mai fi limba maternă a 
poporului?

Aici trebue să atragem aten
țiunea tuturor asupra unui moment, 
care este de o gravitate actuală 
estra-ordinară.

Chiar să nu esiste îndatorirea 
specială a „Societății" de a păstra 
carecterul național și confesional al 
școlelor susținute de ea, guvernul 
este, prin legea dela 1868, art. 44 
§17) obligat, nu numai de a păs
tra acest caracter, dăr de a susține 
el însuși școle cu limba de predare 
română, din visteria statului, pe 
acest teritoriu, unde Românii lo- 
cuesc în mase compacte.

Cu atât mai mult e dator gu
vernul în cașul de față, de a nu se 
atinge de limba de predare română 
a unor școle, carl esistă de ațâți 
ani, pe basa unei anumite conven- 
țiunl.

Pote va fiice care-va, că ar fi 
zadarnică orl-ce încercare de a face 
pe guvern să respecteze legea dela 
1868. Acăsta însă nu ne dispensăză 
pe noi de îndatorirea de a reclama 
acest drept și a întreprinde tot po

sibilul spre a storce respectarea lui 
din partea guvernului.

De aceea credem și ținem, că 
factorii noștri bisericescl și naționali 
sunt datori, de a pretinde de la gu
vern, în cașul flagrant de față, pre
cum și în tote cașurile analăge, res
pectarea și validitarea legei de la 
1868.

De nu le va succede, atunci vor 
recurge, ca în tot-dăuna 'la ajutorul 
propriu, der dreptul stabilit în lege 
trebue se fie reclamat. Așa cer in
teresele luptei nostre de apărare 
naționale și bisericesc!.

Congresul „Corda Fratres" nu 
se va ține. Din Budapesta ne vine soi
rea surprindătdre, că din partea comitetu
lui arangiator maghiar al congresului in
ternațional studențesc, ce era să se țină 
luna acăsta în Budapesta, s’a lansat o 
circulară, prin care se anunță cei intere
sați, că nuniit.nl congres nu se va ține. 
Reproducem și noi din motivele comite
tului următdrele :

Președintele și comitetul arangiator 
cu regret a trebuit să constate de repe- 
țite-orl în timpul din urmă, că o anumită 
fracțiune din cei-ce s’au anunțat la con
gres, vor cu ori-ce preț se aducă ,în des- 
batere în congres cestiuni referitore la afa
cerile interne ale Ungariei și statelor ve
cine și s6 facă din congres un loc pentru 
discuțiuni politice și naționale și pentru 
demonstrațiuni........ Libertatea cuvântului
asigurată și sfântă pentru ori-cine în Un
garia (!) și pentru care atât de mult s’a lup
tat acestă națiune, ne-ar pune în imposi
bilitate de a opri aici la fața locului pe 
acei domni, ca se-și realiseze intențiunea 
lor de repețite-ori manifestată. Suntem da
tori însă atât patriei nostre, cât și altor 
state, ca se nu dăm prilegiu la realisarea 
unei întreprinderi diametral opuse cu sco
pul firesc al federațiunilor studențesc!.

Circulara, asupra căreia vom mai re
veni, este semnată de Dr. Ludwig, Dr. 
Szemenyei și de Zsembery.

Pactul. „Linzer VolksblatU scrie, că 
noul pact va fi forte avantagios pentru 
Austria, der că nici Ungaria nu va suferi

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Jemeljan Piljai.
De Maxim Gorjkij.

(4) — Fine. —

Jemeljan se sculă.
„Așa vedi! Eu stăteam culcat și 

gata. N’am decât să aplic lovitura și — 
banii ’s ai mei! O lovitură — și s’a is
prăvit."

„Seu pfite tu cretjî, că omul își are 
propria sa voință? Atunci ești forte gre
șit! Spune-mi, ce vei face t'u mâne? 
Prostie! Tu nu poți să scii, decă mâne 
vei merge în stânga seu în drepta. 
Ec'așa!"

„Eu stăteam așa-der culcat și aștep
tam una și se întîmplâ cu totul alta. Se 
întâmplă o istorie curiosă de tot!

„Din spre oraș văd apropiându-se 
cine-va pe jos — mi-se părea, că e beat 
— mergea c)ătinându-se, în mână avea o 
bâtă și bodogănia ceva și plângea — eu 
îl audiam cum plângea cu sughiț. . . vine 
mai aprdpe și atunci văd, că e. . . o fe
meie. „Lua-te-ar. . . gândeam eu în mine, 

haide numai mai aprdpe, am să-ți arăt eu 
drumul! Ea însă veni de-adreptul la rîu 
și strigă: „Iubitul meu, ce ți-am făcut?" 
Iți spun, frate, ăsta fii un strigăt, care m’a 
sguduit pănă la rărunchi. „Ce însemneză 
asta?" — Ea însă vine de-a dreptul spre 
mine — eu stăteam lungit pe pământ și 
tremuram în tot corpul — ce s’a făcut 
din mânia mea de mai ’nainte?... Aprdpe 
să calce peste mine — apoi începu din 
nou: Ce ți-am făcut? Ce ți-am făcut? și 
cade la pământ, alăturea de mine, cât era 
de lungă. Apoi începu să plângă tare și cu 
atâta amar, încât nici nu-țî pot descrie — 
mi-se rupea inima! Eu însă stăteam ne
mișcat și ea plângea înainte. In sfîrșit 
mi-se urîse. Mai bine să fug d’aici. De
odată însă răsări luna dintre nuorî și răs
pândi o lumină ca (jiua și, frățidre, tdte 
planurile mi-s’au dus în vînt. Eu mă ră- 
zimai pe un cot și priviam la ea și inima 
îmi începu să bată mai tare. Era o fată 
tînără de tot, — aprdpe o copilă, bălaie, 
cu ochi mari frumoși — și umerii ei tre
murau și din ochii ei curgeau lacrămîle 
una după alta...

„Mi-se făcu milă de ea, frate. înce
pui să tușesc. Ea strigă: Cine e aici? 

Cine? S’a spăriat sărmana. Eu mă scol 
repede și (fie: „Eu sunt". „Cine ești? în
trebă ea. Și se uita așa de uimită și tre
mura în tot corpul. „Cine ești?"

Jemeljan rîse.
„Cine sunt? înainte de tote să nu-țî 

fie frică de mine, domnișdră. N’am să-ți 
fac nimica. Sunt un om sărman, un 
cerșitor", răspund eu. Da. l-am mințit, 
frate, căci nu puteam să-i spun, că eram 
aici la pândă, ca să omor un neguțător! 
Ea însă răspunse; „Asta îmi este egal, 
eu am venit aici, să mă arunc în apă!"— 
Asta o spuse ea cu o accentuare, încât 
mă cutremurai din nou. Așa de seriosă 
era, frate. Ce era să fac?"

Jemeljan, își lăsă brațele în jos, des- 
curagiat și se uita la mine suridend cu 
bună-voință.

„De-odată începui să vorbesc. Ce am 
vorbit, nu mai sciu, însă vorbiam așa, că 
mă ascultam eu însu-mî. Mai multe i-am vor
bit, i-amspus mi-se pare, că e tîneră șifru- 
măsă. Și era în adevăr frumdsă, o frumuseță 
cum rar poți vedă. Ah, iubite frate, și o 
chema Lisa. Și i-am vorbit. Ce i-oifl fi 
vorbit, nu sciu. Vorbia inima — da! Er 

ea se uita la mine așa de curios și de-o
dată începu să-mi vorbăscă și ea".

Jemeljan striga acum de se autjlia 
departe, cu o voce năbușită de lacremi și 
își încleștă pumnii.

„Cum ea îmi zimbia așa, m’am în
duioșat, cădui în genunchi înaintea ei și 
disei: „Domnișdră! Domnișdră!" Atâta pu
tui dice și mai mult nu. Ea însă îmi luă 
capul în mânile sale și îmi zimbi așa de 
frumos, cum poți vedă în tablouri. In cele 
din urmă se reculese și dise: „Iubitul 
meu, și d-ta ești nenorocit, ca și mine; 
Spune-mi, iubitul rțieu, ce ai?" — Ec’așa 
frățiore, tocmai așa s’a întâmplat. Și m’a 
sărutat pe frunte. Da, da. Au<Ji tu? Toc
mai așa s’a întâmplat. O, ce porumbiță! 
Scii tu, că în totă vieța mea de patru- 
decî și șepte de anî n’am fost mai fericit 
ca atunci. De sigur. Vedi și cu ce gân
duri mă dusesem eu în tufiș? — Ecă, 
așa-i viăța!"

El își rădimă capul în p umni și tăch. 
Copleșit de cele aurite, tăcuiîi și eu și mă 
uitam spre mare, care în mișcarea sa re
gulată săinăna c’un piept uriaș, care 
respira adânc și liniștit într’un somn pu
ternic.

nuniit.nl
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pagube, din contră va căpăta și ea re
compensași. Numita fote adaugă, că din 
causa acesta oposiția austriacă—și anume 
oposiția cehă — nu va agita în contra 
acestui pact, care garanteză interesele I 
austriace, și prin absența ei din parlament 
va face ca proiectele pactului se fie 
votate.

Cu totul de altă părere inse este un 
oficios vienes, care afirmă: „Pe terenul 
politicei interne și acum ca și mai înainte 
cestiunea se învîrte în jurul punctului, că 
ore Dr. Koerber fi-va în stare a ajunge ia 
înțelegere cu Cehii măcar într’atât, ca ei 
să nu turbure desbaterile în „Reichsrath". 
Transacția cu Maghiarii toți o consideră 
de încheiată, însă nu și cu Cehii... „Reichs- 
rath“-ul va fi convocat numai pe 6 orî 7 
Octomvrie".

împăratul Wilhelm in Posen. 
Părechea imperială germană și principele 
moștenitor au sosit alaltă-eri în Posen, 
împăratul a întrat în oraș călare. La porta 
„Berlin" i-au eșit spre întîmpinare autori
tățile orașului. Primarul Wittig a adresat 
părechii imperiale o vorbire, în care a dis, 
că sunt tocmai o sută de ani, de când 
regele Wilhelm Frideric III și regina 
Luiza au întrat în Posen. Apoi a adăugat: 
„Numai în umbra drapelului imperiului și 
numai sub stăpânirea prusiană pdte să în- 
florescă orașul Posen și, din totă inima 
fac votul: „Sunt prusian și voiu rămâne 
prusian". Împăratul a mulțumit.

— Comisiunea de colonisare prusiană 
a cumpărat de curând moșia nobilitară 
polonă Legorovo cu 450,000 mărci. De 
altă parte se asigură, că o moșie mare 
de 619 hectare a lui Crechov a întrat în 
posesiune polonă.

Foia polonă „Praca" din Posen a 
fost în dilele ultime de trei-orl confiscată 
pentru mai multe articole contrare guver
nului. Redactorul-șef a fost arestat pentru 
lesa-majestate.

Șcdle române „pierdute**.
Eată ce cjice „Drapelul" din 

Lugoș în articolul său, despre care 
facem amintire ac]î în fruntea foiei:

Ni-se strînge inima de durere. E prea 
grea lovitura, ce îndurăm și prea slab ne-atn 
afirmat în apărarea drepturilor nostre. Am 
pierdut scotele din locurile montane...

Astădi școlele din locurile montane 
sunt trecute în administrația statului. 64 
clase cu 64 învățători au devenit 64 clase 
de stat cu 64 învățători de stat. Numai 
cine cunosce marea importanță a acestor 
școle, pricepe perderea cea mare ce su
ferim.

Florea învățătorimei române din Bă
nat a funcționat la aceste școle. Școlele 
au fost de model. Aședate în inima popu- 
lațiunei muncitdre românesc!, au fost cen
tre de lumină și vieță, centre puternice, 
cari și-au aruncat departe razele binefă- 
eătore.

„Ea se sculă și îmi dise: „Acuma 
se me conduci acasă. Și am plecat. Pe 
drum ea începu să-mi povestescă ce s’a 
petrecut. Etă cum a fost: Ea era unicul 
copil la părinți. Părinții erau comercianți 
și ea era copila lor răsfățată. Pe urmă 
veni la ei un student, care îi dădea lecții 
și s’au amoresat unul de altul. Studentul 
pleca și ea îl aștepta. El trebuia să-și ter
mine studiile și apoi să se întdrcă și să 
se căsătorescă. Așa le-a fost vorba. El 
însă n’a venit, ci i-a trimes o scrisăre, în 
care îi comunică, că ea nu se potrivesce 
cu el. Se înțelege,- că asta a durut'o pe 
fată și a vrut — mă ’nțelegî. Așa mi-le-a 
povestit ea tote și într’aceea sosirăm la 
casa, unde locuia. „Să rămâi sănătos, 
dragul meu. Mâne plec de aici. Pdte ai 
nevoie de ceva bani? Spune-mi, nu te 
jena." — „Nu, domnișoră, vă mulțumesc, 
n'am nevoie de nimica". — „Der dragul 
meu, etă primesce ce-ți dau" stăruia pe 
lângă mine. Cât eram eu însă de sdren- 
țos, totuși răspunsei!!: „N’am nevoie, dom
nișoră!" — Ne-am despărțit... Ec’așa. Și 
Jemeljan începu din nou să fumeze.

„Ea se duse. Eu mă aședai pe laița

Astădi aceste școle sunt pierdute. So
cietatea căilor ferate priv. a-ung. a traficat 
cu statul și a trecut aceste școle în admi
nistrația statului. Din școlele înfloritdre 
românesc!, au devenit pepiniere de maghia- 
risare. Inima ni-se strînge de durere. E 
prea cumplită lovitura.

O parte din învățătorime, care și-a 
făcut până acum datoria cu zel, abnega- 
țiune și adevărată vocațiune, a trecut la 
pensie, înlocuită fiind cu omeni noi, altă 
parte a trecut la stat, ca învățători de stat 
chiemați a propune de aici încolo în limba 
maghiară copilașilor români. Adevărat fla
gel pe acele ținuturi.

Sâmbătă am vădut pe stradele Lugo- 
șului tristul convoid. Nou numiți! învățători 
de stat între cari bărbați cari s’au binemeritat 
pentru nem și biserică, constrînși de îm
prejurări au călcat pragul inspectoratului 
reg. școlar al comitatului, ca să pună ju
rământul, ca învățători ai statului, ca pro
pagatori al proselitismului național. Der nu 
acești martiri ai vocațiunei lor sunt de 
vină, că populațiunea sănătosă și puter
nică din locurile montane, e aservită mo- 
lochului maghiarisării.

Prea s’a încuibat păcatul în șirele 
nostre, e prea mare păcătoșenia omenilor. 
Din puternicele comune românesc!, des- 
voltate sub scutul societății priv. a. e. f., 
deabia două s’au putut reculege pănă 
acum, de abia Oravița și Bocșa și-au in
stituit școle conf. române, ca să parali- 
seze destrucțiunea națională, care se în
cuiba în acele comune prin școlele deve
nite per nefas școle de stat.

Din alte două ne sosesce strigătul 
de durere al celor desperați, că veleități 
păcătdse împiedecă realisarea școlei con
fesionale reclamate de o parte a poporu
lui. Din Recita ne sosesc soiri revoltătdre 
Bărbații chemați de a lucra la salvarea 
școlei pentru popor, nu se pot desbrăca 
de patimile ucigătore de suflet, er la Ci- 
clova-montană se lasă sedusă massa igno
rantă și naivă prin vorbe gole.

„Drapelul" se adreseza apoi că- 
tră consistorul diecesan, preoțime și 
fruntașii poporului, eonjurându-i se 
nu fie indiferenți, se nu lase turma 
în grija lupilor și se aibă în vedere, 
că astădi biserica fără de șcbla na
țională nu-șî mai pote împlini sfânta 
ei chiemare, și dbcă n’a fost cu pu
tință a recâștiga pentru biserică șco
lele din locurile montane, se stăruie 
din răsputeri, ca biserica în tote 
acele comune se-și aibă șcdla sa 
confesională.

Intoleranța congresiștilor secui.
In numărul nostru de eri, am 

adus la rubrica, soirilor cjilei, după 
informațiile ce le-am avut, câte-va 
amănunte asupra scenelor scandalose 
petrecute la băile din Tușnad cu 
ocasiunea unei tombole.

Asupra celor petrecute, ni-s’a 
trimis și din partea unui distins 
ospe diu România, martor la acele 
scene de turbare șovinistă, o scri-

dinaintea casei. Mă durea inima. Atunci 
veni păzitorul de nopte. „Ce cauți tu aici?" 
mă întreba, „mi-se pare, că vrei să șter
pelesc! ceva?" — Asta mă supără grozav 
și îi trăsei o palmă de cădii la pământ. 
Se sculă însă îndată și începu se facă 
tărăboiu, să dea signalul. I-am mai tras 
una. — Am durmit în noptea aceea în 
arestul poliției. A doua di mi-au dat dru
mul. Mă dusei la Petroff. „Ce ispravă 
mi-ai făcut?" mă întrebă zimbind. Mă 
uitaio la el. Era tot cel de eri și totuși 
par’că obser-vai ceva schimbare. El mă 
ascultă forte serios și apoi îmi dise: „Tu, 
Jemeljan Piljai, ești un cap sec și un 
măgar! Te rog, să fii așa de bun și să 
pleci de aici." Ce era de făcut? El avea 
dreptate. Am plecat și cu asta s’a isprăvit. 
— Asta-i istoria, frățiore !“

El tăcu și se întinse pe pământ, 
puse brațele sub cap și privi la ceriul de 
mătasă, semănat cu stele. Jur împrejur 
totul era liniștit. Vîrtejul valurilor era mai 
slab și mai mole și ajungea la noi, ca un 
suspin debil visător.

Trad, de Oniță. 

sore, care însă fiind-că era adresată 
la Kronstadt, din bunăvoința poștei 
r. ung. a făcut drumul pănă la Ka- 
rolyvaros—Carlovac (Croația), de unde 
a fost înapoiată erăși la Brașov. Ne 
mirăm, că ne-a sosit și astădi, căci 
înțelepții oficianțl poștali r. ung. ar 
fi trebuit să-și facă gluma pănă la 
sfîrșit, trimițând scrisorea și la Kron
stadt în Rusia.

Etă ce ne scrie distinsul ospe 
român din Tușnad:

Tușnad, 17/30 Aug. 1902.

Onorată Bedacțiune!
Vă rog bine voiți a da publicității 

cele de mai jos:

Primul succes al congresului secuiesc din 
Tușnad.

Unul din punctele programului secu
iesc desfășurat în congresul din Tușnad, 
era și acela privitor la găsirea mijlocelor 
pentru prosperarea stațiunilor balneare 
din ținuturile așa numite secuesci.

Etă acum și mijlocele inteligente la 
cari s’au oprit congresiștii:

Eri seră, 29 curent, urma a se trage 
în salonul băilor loteria cu tombolă săp
tămânală. Conform usului adoptat fără es- 
cepție pănă eri, strigarea numerilor urma 
a se face în trei limbi: maghiară, ger
mană și română. Abia apucă însă să se 
strige primul număr și congresiștii află
tori în sală încep a vocifera, mai esact 
a urla, pretindând să nu se strige de cât 
în unguresce. Toți streinii, în special ger
mani și români, din ale căror pungi se 
mai ține stațiunea Tușnad, s’au simțit in
sultați de acesta amabilitate secuescă.Un 
domn profesor universitar și un advocat, 
ambii din România, se scolă în mijlocul 
tumultului și rogă pe onorata direcțiune 
a băilor să bine voescă a anunța, ca și în 
trecut, numerile cel puțin încă într’o altă 
limbă, de ore-ce sunt mulți străini, cari 
n’au onorea de a pricepe unguresce și că
ror direcțiunea li-a oferit bilete spre 
cumpărare. — Abia dise acestea și despe- 
rații șoviniști încep a urla din nou. Atunci 
visitatorii străini înapoiază biletele, de
clarând că nu le pot utilisa în asemenea 
condițiuni, er profesorul român adresân- 
du-se congresiștilor turbulenți îi întrebă, 
decă acestea sunt mijlocele la cari s’au 
oprit pentru esecutarea programului lor, 
de a înălța acestă stațiune balneară. Așa 
isbiți în față turbulenții nu pot răspunde 
de cât prin none urlete; în fața ;acestui 
spectacol degradator, străinii declară, că 
nu e de demnitatea lor a-1 privi și pără
sesc ostentativ sala, er astădi cei mai 
mulți au părăsit și localitatea.

Politicdsa atitudine a Secuilor a fost 
atât de deplasată, că chiar mulți din visi
tatorii maghiari i-au desaprobat, și scan
dalul ajunsese așa de mare, că direcțiu
nea băilor s’a vădut nevoită să cheme 
poliția locală pentru a potoli pe turbu
lenți și să dea satisfacție străinilor, decla
rând loteria anulată și înapoind banii cum
părătorilor de bilete. Astfel băile Tușnad 
au realisat un prim câștig(l?) pe urma 
primului inteligent congres secuiesc, care 
avea menirea să ajute la prosperarea lor.

In ce privesce succesul celorlalte 
puncte din program, ne este’ușor să-l pro- 
fetisăm deja: ce se pdte aștepta de la 
o întrunire la care un popor a trimes tot 
ce are mai de seină, care a fost în stare 
să cadă într’un asemenea delir de despe
rat patriotism pentru strigarea numerilor 
de ia o loterie 1?

Cetitorul va răspunde singur.
N’au lipsit nici scenele picente în 

acest incident. La eșirea Românilor din 
sală, un congresist se adreseză furios pro
fesorului în cestiune și îi spune: „Cine 
vine în Ungaria, trebue să pricepă ungu
resce". — „Domne feresce", răspunde cu 
sânge rece Românul, „atunci a-ți fi în 
state să ne treceți ca Maghiari și pe noi 
în viitorea statistică ungurescă" ! Sic !

Tulburările din Agram.
Despre marile turburărî din capitala 

Croației, se telegrafeză următdrele amă
nunte cu data de 2 Septemvrie:

Luni săra situația era forte critică. 
Demonstranții împărtiți în grupuri numerdse 
au procedat sistematic la devastarea pră
văliilor sârbesc!. Primul atac s’a dat asu
pra prăvăliei cnmerciantului Tsuk, care 
refugiindu-se în locuința sa, a descărcat 
de mai multe-ori un revolver, rănind grav 
pe un detectiv. Plebei i-a succes a sparge 
ușa prăvăliei și a întră în local, devastând 
totul. Tot așa s’a întîmplat și cu prăvă
lia neguțătorului de pasări Mirkovicl. Po
liția era absolut incapabilă față cu turbu
rătorii.

Tulburarea a culminatîn strada Ilica. 
Tote lămpile au fost stînse și sdrobite, 
er dela stîlp la stîlp s’au legat sîrme ca poliția 
să nu pătă urmări pe demonstranți In cafe
neua Ccicicz, al cărei proprietar e o sârbâică, 
s’a săvîrșit o colosală devastare. Turbură
torii au sdrobit totul. Același lucru s’a în
tâmplat în cafeneua Kaudes, unde se re
fugiase un polițist bătut grav de cătră 
demonstranți; de asemenea în cafeneua 
Secesion de pe piața Jelacicî. Tablele cu 
firma prăvăliilor serbesci, au fost date jos 
și arse.

Poliția s’a încercat a înfrâna pe tur
burători, der nu i-a succes. Pe urmă s’a 
cerut miliție. N’au putut fi trimise de cât 
două plutone, fiind-că soldații erau duși 
la eserciții. Până să sosescă miliția, — 
era la 2 ore după medul nopții — jaful 
și devastarea s’au făcut aprope fără nici 
o pedecă. Mai multe sute de prăvălii sâr
besc! au fost jefuite de turburători. Casele 
locuite de Sârbi au aspectul, ca și când ar fi 
fost bombardate.

Marți miliția reîntorsă în oraș, a ocu
pat tăte sdradele mai principale și a pro
cedat la restabilirea ordinei. In strada 
Iliga circulația se pdte face numai cu conce
siune militară.

S’a afișat o ordonanță polițienescă 
în care se ordonă închiderea localurilor 
la 9 ore sera și sunt interdise reunirile de 
mai mulți inși. Porțile caselor vor trebui 
să fie închise la 7 ăre sera.

In strada Prilaz furia turburătorilor 
s’a descărcat contra căpitanului în retra
gere Wittas, pentru-că acesta a descărcat 
din locuința sa asupra mulțimei și a rănit 
o calfă de măcelar. Plebea adunată a stins 
tote lămpile, a smuls o ușe dela o casă, 
a ridicat baricade spre strada Kasici, a rupt 
apoi lețele unui stobor și cu acestea a 
început să spargă ferestrile. O jumătate 
companie de soldați a curățit strada de 
turburători, inse aceștia s’au reîntors în 
curând, au spart porta casei căpitanului, 
au pătruns în locuința lui și au devastat 
tot ce i-a cărjut în mâni. Căpitanul Wittas 
și soția lui, s’au refugiat sărind peste 
stobor.

*
Consilierul comunal Moskovicl a in

terpelat pe primarul asupra atitudinel poli
ției. Primarul a dis, că nu se pote'declara 
și a propus trecerea la ordinea dilei. Un 
siromot infernal se născu. Moskovicl se ri
dică violent și dise, că prin încercarea de 
a-se tușa lucrurile, are se se provoce 
o nopte a Sf. Bartolomeu în Agram. Croații 
nu se vor liniști, până când Sârbii nu le 
vor da satisfacție.SOIRILE DILEI.

22 August v.

Marile manevre române se încep 
anul acesta la 25 Septemvrie n. Mane
vrele se țin în împrejurimile Tergoviștei, 
în presența regelui Carol. La manevre va 
participa principele Leopold de Hohen- 
zollern și baronul Beck, șeful statului ma
jor general austro-ungar, care a fost in
vitat de însuși regele Carol.

Personale. Pentru a participa la șe
dințele consistoriului metropolitan, înce
pute eri, se află în Sibiiu: Preasfinția Sa 
episcopul Nicolae Popea, Ilustritățile Lor 
Dr. Alexandru Mocsonyi și Dr. Iosif Gall, 
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Preacuvioșiile Lor archimandriții Augustin 
Hamsea (diecesa Aradului) și Filaret Musta 
(diecesa Caransebeșului), Cuvioșia Sa pro- 
tosincelul Ioan I. Pap (presidentul consis- 
toriului din Arad), protopresbiterii Mihail 
Popovici (Orșova), Dr. George Popovici 
(Lugoș), Constantin Gurban (Butenl), loan 
Droc (fost ppresb. al Mercurei), advocații 
Nicolae Zigre (Oradea-mare) și loan Len- 
gem (Brașov). Dintre membrii ordinari lo
cuitori în Sibiiu participă: protopresbiterul- 
asesor consistorial Mateiu Voilean, ppres- 
biterul Sibiiului loan Papiu și domnii P. 
Cosma directorul „Albinei" și Leontin Si- 
monescu secretarul metropolitan („Tel. R.“)

Serbarea-Kossntli și biserica ca
tolica. „Fugg. Magyarorszag“ aduce un 
amănunt interesant cu privire la atitu
dinea bisericei catolice față de serbarea 
lui Kossuth. Primăria orașului Ciongrăd a 
invitat pe plebanul rom. cat., ca la 19 
Septemvrie, din incidentul serbării cente
narului lui Kossuth, se țină liturghie fes
tivă. Plebanul s’a adresat episcopului conte 
Carol Csăky din Vaț, decă în ijiua numită 
pote să țină liturghie pentru Kossuth? 
Episcopul a răspuns, că pote se țină li
turghie, der fiind-că Kossuth a fost de 
altă confesiune, er după dogmele catolice 
nu-i permis se se săvîrșescă serviciu divin 
pentru cei de altă confesiune, liturghia 
festivă să o facă pentru „patria maghiară 
și pentru salutea și bunăstarea regelui 
maghiar". — „Fiigg. M.“ pare a fi mul
țumit și cu atâta.

Suprimarea comitetului bulgăresc 
al lui Tsonceff. Judecătorii Protopopoff 
și Milanoff, instructori în afacerea bandei 
macedonene arestată lângă Sofia, au făcut 
o perchesiție la sediul vechiului comitet 
bulgaro-macedonean de sub președinția 
lui Mihailowski, căutând documente com- 
promițătdre în privința organisării acelei 
bande. Procedarea s’a făcut dimpreună cu 
doi substituiri ai procurorului. Tote do
cumentele găsite la Mihailowski, la secre
tarul său Stoiceff și la membrul Buzu- 
koff au fost confiscate. Cancelaria comi
tetului bulgaro-macedonean a fost sigilată 
după perchisțiune și e păzită de un jan
darm. Jos în stradă e de asemenea un 
păzitor. Se crede, că pănă la terminarea 
instrucțiunei, nu se va ridica sigilul de 
ceră roșie, ceea-ce însemneză suprimarea 
comitetului lui Tsonceff. Acesta lipsesce 
■din Sofia.

Desmințire. Ministeriul de resboiu ro
mân desminte scirea publicată în foile 
streine despre dispariția planurilor mai 
multor fortificații și a planurilor de mo- 
bilisare.

„Ciardașul" fluerat. Cetim în „E—k“: 
■Tinerimea valahă din M.-Uidra a dat un 
bal. De-orece se trimiseseră și invitări ma
ghiare, s’a presentat în număr frumos și 
inteligența maghiară. In cursul balului, 
țiganii de hatârul Ungurilor presențî, au 
început se cânte „eiardaș", ceea-ce văjend 
Valahii, au început se filiere și se hui- 
duiescă. Numai trei părechî au dansat 
acest ciardaș, și Ungurii ne voind se facă 
■scandal, s’au retras. Este curios, că balul 
■n’a fost disolvat din causa acestei demon
stration! nepatriotice, comise prin fluerarea 
-cântecului și dansului maghiar. Sperăm 
însă, că în viitor cercurile competente vor 
>sci se împedece ținerea unor asemenea 
-.petreceri.

— Se ’nțelege, când șovinismul a ajuns 
la paroxism, nimic mai natural, de cât 
să impună Românilor să jdce „ciardaș" 
la propriele lor petreceri, altminteri li-se 
linterdice a da baluri. Asta-i culmea im
pertinenței șoviniste

Proces de înaltă trădare. Reuniunea 
•sârbescă de cântări „Gusla" din Chichinda- 
mare, a făcut nu de mult o escursiune la 
Belgrad, unde 'a fost primită corporativ 

■de regele Alexandru. Autoritățile ungare 
au pornit cercetare și în curând membrii 
•din comitet vor fi dați în judecată pentru 
înaltă trădare.

Mattasich — Keglevich în armata 
^erbescă. Se scrie din Viena: Geza Mat- 

tasich-Keglevich a plecat din Viena la 
Belgrad, unde șLa oferit serviciile guver
nului sârbesc. Ca locotenent de ulani, 
Mattasich era unul dintre cei mai buni 
călăreți ai armatei austro-ungare. După-ce 
fu liberat din arestul militar din Mollers- 
dorf, a adresat o petiție ministrului de 
răsboiti sârbesc, relevând, că a fost eli
minat din armata austro-ungară și con
damnat pe nedreptul. Ministrul de răsboiCi 
sârbesc, respundându-i favorabil, Mattasich 
a plecat la Belgrad, să-și ocupe noul post 
ca ofițer în armata serbescă.

Bere de Pilsen. Renumita bere din 
prima fabrică pe acții din Pilsen, recunos
cută ca cea mai bună din tdte fabricatele, 
câte se debitâză în acel renumit oraș de 
bere din Boemi», s’a pus cu diua de as- 
tădi în vândare la restaurantul văduvei 
Gabel (Redută). Bucătăria ddmnei Gabel 
este cunoscută în tot orașul, ca bucătărie 
escelentă, er vinurile naturale ale d-sale 
se bucură de bun renume. Restaurantul 
a fost renovat în timpul din urmă, er 
berea va fi servită de fete din Pilsen, în 
costumul lor original. A-se vede pe pag. 
4 anunțul.

La o familie din localitate se pri
mesc, în condițiuni convenabile, băeți șco
lari cu întrega provisiune în decursul 
anului școlar. Amănunte se dau la Admi
nistrația diarului nostru.

Prima reuniune pentru înzestrarea 
fetelor și copiilor, fondată în anul 1863. 
In luna lui August s’au înscris din nou 
862 partide și s’au plătit premii de zestre 
45,406 cor. 88 b. Dela 1 Ianuarie 1902 
pană la 31 August a. c. numărul parti
delor înscrise este 7813, și suma plătită 
ca premii pentru înzestrare 398,393 cor. 
79 bani.

Villa Kertscll- Atragem atențiunea 
publicului, care petrece în vilegiatură la 
Brașov, asupra vilei Kertsch, situată lângă 
palatul de justiție, unde se află odăi aran- 
giate cu tot comfortul, er în parterre res
taurant cu grădină.

Avis școlar.
Anul școlar 1902/903 la șcăla comer

cială superioră română gr. or. din Brașov 
se va începe la 1 Septemvre v. 1902. 
înscrierile se fac la direcțiune în dilele 
de 31 August, 1 și 2 Septemvre v. Exa
menele supletorii și de emendare se vor 
ține în 31 August și 1 Septemvre v. Cei 
ce vor întârdia atât dela acest examen, 
cât și dela înscriere, pot fi admiși numai 
decă vor dovedi cu certificate demne de 
credință causa întârdierei. Examenele de 
privatiști se vor ține în 4 Septemvre v. 
Aceștia au însă a-se anunța în personă 
la direcțiune cel mult până în l-a Sep
temvre v. Privatiștii au a plăti taxele pe 
un an școlar cu fl. 37 seu 74 corone și 
taxa de examen de 80 corone deja când 
se anunță la examen.

In clasa primă pot fi primiți numai 
acei elevi, cari au absolvat cu succes și 
pot produce atestat de trecere de pe clasa 
IV. gimnasială, reală seu civilă, dela o 
șcdlă publică. La înscriere să recere ates
tat școlar și atestat de botez.

Taxa de primire e 8 corone, didactru 
60 corone și alte taxe 6 corone, și trebuesc 
plătite la înscriere cel puțin jumătate, eră 
până in Februarie restul. Elevii, cari nu- 
și vor achita ia timp taxele, vor fi opriți 
dela cercetarea cursurilor.

Elevii de confesiuni streine plătesc 
didactru duplu.

Fiecare elev va inai plăti pe seiua 
fondului de pensiune al profesorilor încă 
o taxă de 10 coi one.

Fiecare elev e dator a ave la înce
putul anului școlar tdte cărțile și recvisi- 
tele necesare, nouă și în bună stare, de 
dre-ce legile școlare opresc traficul de cărți 
și reevisite și folosirea de cărți vechi și 
necorăspundătore. Cărțile vor purta visa 
institutului, alăturea cu numele elevului.

Chipiul și uniforma proprie a șcălei 
comerciale se recomandă a se procura 
deja în prima lună de șcdlă și se impune 
în mod obligător tuturor elevilor din șcdlă 
comercială. Forma și coldrea se pot afla 
dela direcțiune. Pentru ori-ce informațiuni 
mai detailate părinții și tutorii școlarilor 
să se adreseze la direcțiune.

Brașov, 16 August v. 1902.
Ar senin Vlaicu, 

director.

Reflexiunî asupra „unificării" 
limbei literare.

(Continuare.)

De altă-dată o să-mi permit a repro
duce probe de stil din România. Acum 
voesc să reflectez numai la o observare 
a d-lui Iosif St. Șuluțiil referitore la stil. 
D-sa scrie la un loc: „Fraților din Româ
nia le servesce de model limbagiul fran- 
ces: scurt, cuprinzător și esplicit. îmi dicea 
odată un Frances: Nu trebue scris un pe
riod mai lung, pe care nu-1 poți pronunță 
într’o răsuflare, ca să poți face o pausă“.

De sigur Francesul d-lui Șuluțiil va 
fi înjurat cu acea ocasie stilul german, 
ocupație predilectă a multor omeni, cari 
nu vor fi avut voie, ocasie ori posibilitate 
de a cundsce stil nemțesc: „scurt, cuprin
zător și esplicit". Ei bine, voiîi cita două 
proposiții din doi autori francesi, stiliști 
recunoscuți și într’adevăr pe atât de ad
mirabili, pe cât de deosebiți în urma che- 

,mărei lor. Emile Zola scrie d. e. în Cap. 
XIII al romanului său „Nana“ la un loc:

„II s’accoutumait ă Fauchery il finissait 
par trouver miile avantages dans la presence d’un 
mari chez sa femme, lui laissait Ies petits soins 
du menage, se reposait sur lui pour une surveil
lance active, employait aux dăpenses quotidiennes 
de la maison l’argent de ses succăs dramatiques ; 
et comme d’autre part Fauchery se montrait rai. 
sonnable, sans jalousie ridicule, aussi coulant que 
Mignon lui — meme sur les occasions trouvees 
par Rose, les deuxhommes s’entendaient de mieux 
en mieux, heureux de leur association fertile en 
bonheurs de toutes sortes, taisant chacun son 
trou, cote ;i cote, dans un menage ou ils ne se 
genaient plus".

Dieulafoy, profesor la clinica medi
cală din Paris, celebru savant și escelent 
stilist scrie: *)

„Si vous ne possădez pas cette experience, 
qu’on ne peut acquerir que par la frequentation 
et par l’observation assidue et incessante du ma
laua, si vous n’etes pas aptes ă saisir les chan- 
gements qui peuvect surgir d’un instant â f’antre ; 
si vous n’etes pas habile i. depi.ster les nuances, 
parfois si legeres, qui annoncent la detente du 
mal ou qui font presager l’orage si vous n’ătes 
pas pret, au signal voulu, â agir energiquement; si 
vons ne savez pas menager Jes forces de votre 
malade ; si, dans le desir debienfaire, vous ddpas- 
sez le but; si vousepuisez le coeur que vous vou- 
iiez fortifier; si vous epuisez le rein sous pretexte 
d’activer sa fonction ; en un mot. si votre educa
tion medic le ne vous permet pas de sentir en 
vous „(’influence secrete11 qui est comme le temoi- 
guage intime du devoir medical accompli, vous avez 
beau etre chimiste, physiologiste, bacteriologiste... 
vous n’etes pas medicin11.

Proposiții de lungimea acestora mă 
angajez să citez, numind autorul, opul și 
pagina, dintr’o mulțime de autori celebri 
francesi, începând cu Rousseau și Voltaire 
și terminând cu Zola.

Cred deci, că nu mă înșel, decă afirm 
că greșesce d-,1 Șuluțiu, când atribue „sti
lul ușor" românesc influinței lecturei și a 
poleiturei francese, de cari se mândresc 

. mulți Levantesci bucuresceni. Crengă, 
Slavici, Coșbuc, de sigur nu de la Fran
ces! au învățat să scrie. Nici stilul lui 
Maiorescu, Delavrancea, Vlăhuță, Odo- 
bescu, Xenopol, Densușianu, Hașdeu, Gane 
Iorga, Bunea ori Cioflec nu e franțuzesc, 
ci neaoș românesc. Și atât la noi în Tran
silvania și în Bucovina, cât și în Româ
nia liberă mai este o pleiadă întregă de 
pene bătrâne și tinere, cari scriu perfect 
românesce, făr’ să-și fi făcut șcdlă la 
francesi.

Deci — cred și profesez eu — nu 
la Francesi, ci la autorii români buni și 
la poporul românesc trebue să ne facem 
școla stilistică. Cu ajutorul celor dintâiu 
să ne perfecționăm sentimentul estetic, 
er'dela popor să învățăm sentimentul co
rect de limbă, linețele și idiotismele lim- 
bei. Altceva noi, Transilvănenii și Buco
vinenii nu putem fâce, ori câte ședințe ar 
ține „Asociațiunea" și ori cât de nobile 
ar fi nisuințele venerabilului ei vice-pre- 
ședinte. Altfel ni-se înfățișâză însă situ
ația fraților noștri din Regat. Ei. sunt che
mați și datori se creeze o limbă, unitară, 
vorbită și scrisă.

Și sunt, cu atât mai mult chiemați 
și datori să-și îndeplindscă acesta sfântă 
datorință, ce o au fața de întrega Româ- 
nime, cu cât ei singuri sunt în fericita po- 
siție de a-o pute îndeplini.

Nu înțeleg crearea unei limbi, care 
se fie decretată de singură corectă, căci 
scriitorul scrie după cura îl taie capul și 
după cum îi dicteză sentimentul, urmând 
inspirației momentului creator, și nu-și sfă- 
rîmă mintea cu gândul, decă cutare ter
min necesar pentru concretisarea unei fi-

!) Dieulafoy: Manual de pathologie interne. 
Tome IV. pag. 80S—809. 

nete eufonice stilistice e „aprobat" ori nu 
de cutare for scientific?)

Nici crearea unor regule speciale de 
stil nu o țiu necesară — afară de re
galele generale — căci stilul e reoglin- 
darea firei limbei, resfrântă prin prisma 
individualității autorului.

Cred însă, că este de datorința fra
ților noștri liberi — a celor chiemați și 
aleși, nu a „palavragiilor" — să facă pași 
întru unificarea și purificarea limbei ro
mânesc! vorbite și scrise.

Mai ușor s’ar pute ajunge acest 
scop, decă bună oră pentru început s’ar 
face măcar următorii pași:

Fiind Academia Română și'nu„Aso- 
ciațiunea" singurul for suprem scientific 
pentru toți Românii, Academia ar fi che
mată și datdre să iee inițiative pentru 
compunerea și editarea:

1) A unui dicționar, care să conțină 
cuvintele românesci de baștină (fie ele de 
ori și ce origine), deci cuvintele necondi
ționat bune și admise de Academie pen
tru folosință în scris și în vorbit. Provinci- 
alismelor și sinonimelor, să li-se dee cea 
mai mare atenție.5)

2) A unui dicționar al cuvintelor 
streine, slave, franțuzesc!, grecesc!, tur
cesc!, unguresc!, nemțesc! etc., cari tre
buesc evitate și cu încetul scdse din 
limbă.

3) A unui dicționar4) al neologisme
lor, adecă al cuvintelor nouă (nu „noi") 
încuibate în limbă și admisibile, și a cu
vintelor create de Academie înadins pen
tru înlocuirea cuvintelor străine. Tot nea
mul românesc ar pute fi provocat să co
laboreze la acăstă muncă, ba s’ar pute da 
chiar premii de 5—10 și mai mulți lei 
pentru cuvinte create în consonanță cu spi
ritul limbei românesci.

(Va urma.) Dr. A/ex. de Vaida-Voevod.ULTIME SOIRI.
£gram, 4 Sept. Foia oficială 

croată a publicat s/aZ<znw( pentru ora
șul Agram și localitatea din apro
piere Senyevec. Numeroși Șerbi își cer, 
prin placate, scuze de la Croați. In 
urma acesta orașul a fost pavoasat 
ca după un triumf. Se speră deplina 
restabilire a liniștei. — Demonstra
țiile cu tote acestea urm6ză. Ele 
au trecut și în provincie.

Sofia, 4 Sept. Generalul Tson
ceff a fost arestat la Ranomir și adus 
la Sofia. Aici a fost arestat și pro
fesorul Mihailowski și ceilalți membri 
ai comitetului macedonean. Localul 
comitetului a fost sigilat de parchet.

Diverse.
O nouă ernpțiune a vulcanului 

Pelee. Vaporul engles „Korona* sosit la 
Port-Uastries aduce scirea, că Sâmbăta 
trecută s’a produs o nouă și puternici 
erupțiune a vulcanului Pelee din Marti- 
nica, distrugând două sate.

Sosiți in Brașov.
Pe <jiua de 3 Septemvre 1902.
H. Pomul verde; HerliDg, Viena; Sz - 

beni, Bolă'ni, Szilâgyi, Budapesta; Rocsin, M6hki<- 
rek; Richner, Galați.

H. Europa: Schwarz, Pesta ; Rosenzwei , 
Cernăuți; Izsak, Covasna; Renyi, Sătmariu ; Rutic ■, 
Zalaegerszeg; Moecs, Jaurin ; Rosenberg, Chem
nitz; Dr. Popescu, Turda; Zakariâs, Cs. Szepviz ; 
Szinberger, Aszdd; Endress, Ohligtj Teușan, Br- 
curescl.

H. C o r 6 n a ; Crețoiu, Hadgi, Bucuresct 
Kovâcs. Pesta.

H. Orient: Cipernt Constanța; Vajna, Gv. 
Szt. Miclăuș; Gnadig. Zemplin; Vilmosy, Câmpina.

H. BucurescI; Kovâcs, Czegl6d ; Krauss, 
Cs. Szt. Dmnokos; Sârkăny, M. Oșorheitt ; Deb >. 
Liget.ta.lu ; Knovsl-Herlv'ska, Brașov ; Werner, Tro- 
pan; Pollak. Gyulafalu : Kirab, Praga; Wirtschftcr, 
Stern, Weintraub. T’omasek, Viena; Schick, V«sz- 
premi, Cosmuța, Elek. Kelenyi, Miklos, Pesta ;Phi- 
lipsohn, Berlin : Renter, Zefkar, BruxeUa; Constsn- 
tinescu, PencovicI TeDsia, PloiescI; Boharker, Bu
curescI.

'•*) D-l Șuluțiu ar voi se scotem din limbi 
cuventul ,.cheltuesce“. Riria, divina Riria însă, îl 
fblosesce pentru a obține un efect poetic admira
bil de eufonic cu ajutorul acestui cuvânt, condam
nat la morte de d. I. St. Șuluțiu. — Â. V. V.

3) Magnum Etimologicum are alt plan al i e- 
digerei și altă menire. — A. V. V.

’) Așa un dicționar se înțelege, că ar treb ii 
să apară tot mereu în ediții nouă, ori în fascicole 
complementare. — A. V. V.

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



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 184.—1902.

Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din RErtișev, 

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

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

Scrieri istorice.

Memorii din 1848—49 de Vas. 
Moldova», fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cer. 1 (cu posta cor. 1.10)

„Colonel David baron Urs de 
Margina la Solferino și Iâssa“, inte
resanta și eminenta conferentâ, 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, 
6r altul din timpul mai reoent; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiu- 
nea mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. (plus 6 b. porto.)

Viața și operile lui Andreii! Mu- 
reșiawu, studiu istoric-lit-°rar de Ioan Ka 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașih- 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa 
rând al din Blașifi.

„Pentru memoria lui Avram 
lanciU «pi-lul dat cătră ministerul de in
terne D. P-rcz-1 prin d 1 Dr. AmosFtâncu 
în cansa fondului pentru monumentul lui 
Jancu. Prețul este 1 cordnă. In România 
2 lei plus 5 bani poito.

„ Plutea Vitezul*, tradițiunl, legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reteganul. 
C-a mai completă soriere despre erou. 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umblat Pintea. Prețul 40 bani plus 
6 bani porto.

„Românul in sat și la 6ste*. 
Acesta este titlul UDei nouă cărticele, ce 
d-l loan Pop Repganul, cunoscutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera- 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

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

I/uptă pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traduc-re de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 2 cor. (-|- 10 b. porto).

„Țăranul român și ungur din 
Ardeal*, studiu psihologic poporal de 1. 
Paul. Prețul 1 cor. (-|- 5 b. porto).

„Refleoovunl fugitive* la cap. I din 
oartea lui Dr. Rethi Lâszlo întitulat „Ax 
olâh nyelv es nemzet megalakulâsa', scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 49 bani. (-|- 56 p.)

Mănăstirea Patna în Bticovna de 
Jraclie Porumbi seu. Prețul 20 b. (-ț- 3 b. 
porto.)

Hărți de rugăciuni și predici.

Anghira Mântuire!, cărticică de 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă Ediț. IV. corectată. Gherla. Pre
țul unut es. în păreți tari colorați 70 buni. 
(4~ 10 b. porto.)

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

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

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude intru onorea Preacuratei Fecidre 
Maria pen ru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-J- 5 b. porto).

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

Cuvântări bisericesc! de loan Pa
piu: tomul I, III și IV cuprinde cuvântări 
bisericescl acomodate pentru orl-ce timp; 
și pentru tote seibatorile de peste an. Re 
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 
sărbătorile de peste an, Vol. I. de Em 
Elefterescu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românescl din numâroscle sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (-]- 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 
diferite cause de morte, de loan Papiu 
Preț. 3 cor. pl. 30 b.

Cuvântări bisericesc! pre serbătorile de 
pre-ste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. pl. 30 b. porto.

Cuvântări funebrale ș> iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de hym P- pin. Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3 corone (-|- 20 b. porto.)

Mama sfântului Augustin de Emil 
Bougaud, traducere de Salba. Editura d-lui 
prof. Dr. E Dăia.->u. Tipografie, archidie- 
L-esauă <nn BlașiO. Cartea are 31 oole de 
tipar (500 pagini) și este fructul o-ttm.ele 
lor unor laborioșl -tudențl în teologie dela uni- 
versitat-a <Jiu Budapesta Cuvetuu' „Salbau 
ue reamintește societatea literară cu ace
lași nume a teologilor d n semiiisrul d-sfi 
înțat „S-ia Bhrbara“ din Vietia. cifrei so
cietăți îi mulțumim publi a ea Fabiolei și 
a unei p*rțl din catechismul cel n a'e al 
iui Deharbe. Traducătorii ne ofer o e- turfl 
edificăr.ore în stil îngrijit, tiparul curat, 
hârtia bună. Prețul unui ese-nplar lega: 
elefant în pânză este 4 corâne (-|- 30 b 
porto ) Un esemplar broșat 3 corone (-|- 
30 b. porto).

Renta de aur austr.............................. 121.55
LosurI din 1860.................................... 152.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.82
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 734.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 686,50
NapoleondorI.................................. 19 05
Mărci imperiale germane .... 116.75
London vista.............................. 239.62
Paris vista...................................... 151.25
Rente austr. 4(1/0 de corone . . 109.20
Note italiene.................................. 94 70

Cursul pieței Brașov.
Din 4 Septemvrie n. 1902.

Baucnot rom. Cu:mp. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 u 19.07
Galbeni n 11.20 n 10.30
Ruble R-isescI n 2.54 n —.—
Mărci germane n 117.25 * —.—
Lire turcescl V 21.40 n 21.50
Scris fonc. Albina 5°/„ 101.- n 102.-

ii
îndemnată de faptul, că Berea, din prima fabrică de bere 

pe acții din Păisen, actualmiute a dobândit prin recunbsce- 
rea specialiștilor celor mai mari, primul renume din tbte cali
tățile de bere din l’ilsen, m’am hotărit a pune în vendare acesta 
bijre începend de Joi din 4 Septemvre a. c. în localitățile din nou 
aranjate și impodebite ale casei de Concerte.

Tot odată îmi permit a atrage atențiunea on. public asu
pra bucătăriei mele cunoscută ca escelentă, precum și asu
pra wănurăEor mele naturale, asigurând pe onor, public, 
că imi voi da totă silința de a mulțumi pe deplin pe ?onor. 
ospețî, oferindu-le serviciul cel mai prompt.

Sala albasta’ă (lela Redută se pune gratis la dis
poziția societăților închise și pentru petreceri sociale.

Apelez la sprijinul on. publicv r j r cu gtima

Veiuva GABEL, 
anti'cpreiBoră, 

a Restaurantului din Redută.

BERE de
£1

8

m
8

1—2.(651}

N U N Ț
Cu diua de adî punem în circulație cea 

renumită și plăcută apă minerală

EPiTI.«

ma

„Clipe de repaus* de Sorcovă. Un 
volum elegant, care pot* ooupa loc pe ma
sa orl-cârui salon. Prețul 2 corbne (Pentru 
România 2 Lei 50 bani) porto e“tra. Cr-- 
dem a fi de prisos a mai recomanda în 
special acâstă nouă apariție literară. In 
acest volum găsim un limbag'il frumos ro
mânesc și niște povestiri scrise cu atâta 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui jo», pănă nu ai cetit’o tdt.ă 
Se p6te procura la Tipo. raf:a A. Mureșianu 
pe lângă trimiterea prețului indicat plus 
20 bani porto.

„Carnetul Roșu*, o interesantă no
velă whilista, tradusă din germană de Moșul, 
O broșură de 104 pagini, format octav mic. 
Broșura oferă o lectură ușoră și distractivă. 
— „Moșul* e cunoscut cetitorilor noștri din 
numărosele sale lucrări publicate în foița 
tjiarului nostru. Pprețul cu posta 50 bani

„Castelul din Carpațl*, roman din 
vieța poporului român din Ardeal, de Jules 
Ver»/, tradus de d-l Dr. Victor Omșor cu o 
prefață de Dr. Eliă I) batiu (Tiparul „Tipo- 
grafiau societate pe acțiuni Sibiiu). be află 
ap lu T'pografi'i rA. Mureșlom*
Rraș v. Esemplarul broșat ediț. poporală 
1 cor. (>'■, broșat ed. de lux 2 cor 40 (plus 
10 b. porto), legat 4 < or. (plus 20 b. porto). 
O carte forte interesantă, care n’ar trebui 
să lipsescă de pe masa nici unui Român.

A apărut ,,Almanachul“ societâți- 
„Petru Maior* Budapesta 1901 ci uu eoni 
ținut bog i și ilustrat. Format 8° cu, 144 
pagini. Prețul 4 corone. Se află de vene}11'® 
la Tipografia. A. Miii eșianu cu prețul indi
cat, plus 35 bani porto.
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•r
Subsemnata, care am prac

ticat timp îndelungat ca guver
nantă și profesoră de casă, cu
noscând tote detailurile educa
ției copiilor, doresc a primi 
câteva compile 

cu întrega întreținere.
Numai conversație germană. 

Dau și lecții private în tote obi
ectele școlelor primare

Rogându-me de binevoitorul 
concurs

1—3 (650)

cu totă stima
Ida Stephani,
Strada Castelului 55.

♦

Cursul la bursa din Viena,
Din 3 Septemvrie n. 1902

Renta ung. de aur 4"/0...................... 121.10
Renta de eorbne ung. 4"/„ . . . : 8 —
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/0 .------
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2u/0- — ■ —
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. —.—
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 204.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.75 
Renta de argint austr......................... 101.80
Renta de hârtie austr......................... 101.65

coooo ™If
provenită din isvorul ,.Bathori“ din Kăszon-lmper, 
în stare cât se pote mai prospetă.

Profesorul de universitate Dr. iSela JLeBJgyri se espri- 
astfe!:
„Isvorul din Kâszon-Imper „Repati“ dă o apă alcalin

acidă de tot escelentă, care prin composițiunea ei chemică 
fericită, precum și în urma conținutului estraordinar de acid- 
carbonic, formâză o specialitate de apă minerală din 
cele mai escelente și merită deci de a fi de aprope apre
ciată. “

Profesorul ff&r. Sigfantund Fiwjesz c|ice:
„Confirm, cum că apa minerală „Repatiu s’a întrebuințat 

de mine cu bun succes la vindecarea de afecțiuni 
lice ale membranelor rnucose.

Profesorul Dr. Wilhehu Bflasik» se esprimă
„Apa minerală „Hepati“ este nu numai o apă 

de beut, ci este tot-odată o apă vindecat bre, i 
neprețuit, și pote concura în orice privință cu apa 
Importată din Boemia, numită apă de Krondor f.u

catara-

astfel; 
escelentă 
d e efect 

scumpă

Depositul principal se află
es- în Târgul boilor nr. 4. -sa®

Administrația isvorului e în Kăszon-lmper.
22-25.(593)

"V I s.
Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei“ se pot face și re- 

înoi orî și când la l-mă și 15 a fie-cărei luni.
Domnii abonenți s6 binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca. 

espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa lă

murit și să arete și posta ultimă. Mmimstiraț. „GaZ. TrSHSu.

„Gazeta Transilvanieia cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.


