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Nisuințele de maghiarisare
în lumină semi-oficidsă.

I.
Cei dela „Budapesti Hirlap", una 

dintre foile cele mai răspândite gu
vernamentale maghiare, sunt peste 
măsură satisfăcută de esplicarea ce 
se dă, într’o scrisdre dela Budapesta, 
publicată în senii-ofîciâsa vienesă 
„Politische Corresporidenzu, așa numitei 
politice de naționalitate a guvernu
lui unguresc. Ei găsesc, că. acesta 
este un nou fel de esplicare, căci 
amintita scrisore nu mai ia în apă
rare guvernul față cu acusațiunile, 
că voesce să maghiariseze naționa
litățile. Din contră, semiofîciăsa din 
Viena accentueză, că guvernul în 
adevăr voesce se maghiariseze, însă 
nu prin prigonire și asuprire, nu prin 
paragrafi dictatoriali, nu prin expro
prieri, ci prin aceea, că tinde să unescă 
naționalitățile cu națiunea maghiarăîn 
cugete și simțiri. Acesta nu o pote 
face, decât lățind între ele cunos- 
cința li mb ei maghiare.

Etă, dice _Bud. Hirl.", esplica
rea positivă a politicei nostre de na
ționalitate ; semi-oficiosa vienesă însă 
merge și mai departe și lămuresce 
tot-odată și partea negativă a espli- 
cării, spuind verde, că naționalită
țile nu pot fi una cu noi, dâcă nu 
învață și decă nu vorbesc ungu- 
resce. Ne însușim, adauge „B. H.tt, 
amândouă laturile acestei interpre
tări...il

De aici încolo „Budapesti Hir
lap11 îșT desfășură părerile și conclu- 
siunile sale proprii, ce le basâză pe 
premisele de mai sus, și nu putem, 
decât să recundscem, că desfășură 
cu ocasiunea acesta multă fantasie.

Etă aceste conclusiuni:
„...Cetățenii statului sunt în ace

eași măsură datori de a învăța să 
vorbâscă unguresce, în care măsură 
statul are dreptul de a pretinde va- 
liditarea limbei maghiare. Cetățânul 
nu pdte dice: „eu dau statului drep
tul acesta, pe acela însă nu i’l dau,

plătesc dare, îi dau soldații, der 
limba nu i-o dau, unguresce nu vor
besc, nu învăț............ «Cel ce nu
scie unguresce, cel-ce copiii nu și-i 
învață unguresce, seu care scie, dâr 
nu vrâ să vorbâscă unguresce, pote 
să ne fie soț ca om, pote fi amicul 
nostru confesional, seu tovarășul 
nostru, care plătesce contribuție și 
dă recruți, der nu pote fi concetă- 
țenul nostru...“

...„Facem escepțiune cu aceia, 
cari, fără de vina lor nu sciu ungu
resce, fiind-că părinții nu i-au învă 
țat, precum și cu aceia, cari 
— nu i-au învățat pe copiii lor 
unguresce, fiind-că statal n’a pre- 
tins’o dela ei. Acum însă o pre
tinde. Acum este esecutată legea 
școlară, care face obligătore învă
țarea limbei maghiare pretutindeni 
în țâră".

„De acum încolo numai aceia 
nu vor ave vină, că nu sciu ungu
resce, pe cari părinții nu i-au învă
țat limba maghiară. Numai față cu 
aceștia vom pute face escepțiune, 
der nu-o vom pute face față cu 
cei-ce de aici încolo nu vor învăța 
pe copiii lor unguresce. Aceștia nu-și 
împlinesc tote îndatoririle cătră sta
tul național, ori-cât de punctual și-ar 
plăti dările, pe aceștia nu-i putem re- 
cunăsce mai mult de concetățeni ai 
noștri. “ .

„ ... Viitorea generațiune, care 
cresce sub domnirea legii școlare de 
afii, nu va recunosce mai mult pe 
cetățenii de limbă străină, de fii cre
dincioși ai patriei. Cetățenii maghiari 
de limbă străină credincioși au pu
tut să esiste în trecut, pot să esiste 
încă și în timpul de față și pot fi 
toți aceia, cari fără de vina lor nu 
sciu unguresce. Der cetățeni maghiari 
credincioși nu mai pot fi în viitor, 
când nimeni nu va mai pute die©) 
că nu-i de vină, că nu scie unguresce".

Foia guvernamentală maghiară 
vrea să arate mai departe, că tot 
așa de mare este contrastul, dâcă 
cineva întră în corpul legislativ al 
statului național maghiar cu pro

gram naționalist. ț)ice, că mandatul 
de deputat nu e un drept, cu care 
s’a născut omul, ci un drept ce-1 
capătă dela stat. Statul național nu 
vrea să învestescă pe nimeni cu drep
tul'de a tăgădui statul național...

Pune apoi în paralelă nisuin- 
țele pe basa programelor de națio
nalitate, ce se manifestă în parla
mentul unitar național maghiar, cu 
nisuințele, ce au de basă programul 
anarchist. . pice, că statul național 
maghiar numai în urma neajunsuri
lor sale mai este silit să tolereze 
programele naționaliste, dâr de-o- 
dată cu perfecționarea sistemului na
țional și representativ, vor dispăre 
în curând programele naționaliste. 
Acesta e numai o cestiune de 
timp.

Cade „B. H.“ ca de obiceiu în 
greșela de a face asemănări cu stă
rile din alte țări, cari se potrivesc 
cu stările din Ungaria, ca pumnul 
pe ochi. E vorba adecă, că Prusia 
peste o sută de ani, decă nu va în- 
treveni ceva neprevăzut la învârtirea 
rotei lumii, va înghiți de sigur pe 
Poloni, ca și pe Alsațieni! Și fi- 
resce, că aliații maghiari ai Prușilor 
nu pot rămâne în deret!

Deci n’are să trâcă mai mult 
decât o sută de ani, Zice „B. H.“, 
și nici urmă nu va mai fi de par
tide naționaliste în legislațiunea ma
ghiară și cel mult dâcă vor mai fi 
astfel de deputațl, cari vor sci vorbi 
și românesce, nemțesce și slovăcesce. 
Dâcă naționalitățile nu s’au maghia- 
risat în cursul celor șâpte-sute și 
mai bine de ani trecuți, causa a 
fost, că nimeni n’a pretins așa ceva. 
Acum însă se pretinde dela ele se 
se maghiariseze și vor deveni și Ma
ghiari eu timpul.

„Bud. Hirl." termină prin a-le 
spune „domnilor nemți", că se amă
gesc, dâcă cred, că în Ungaria vor 
fi în curând părăsite nisuințele de 
maghiarisare, neavând și așa nici un 
efect, și prin ai asigura, că Maghiarii 
nu vor renunța la maghiarisare. Ora
șelor Sibiiu, Brașov și Bistrița nu 

le mai dă decât 25 de ani pănă 
ce vor fi pe deplin maghiarisate, toc
mai așa pre cum au fost maghiari
sate mai multe orașe în preponde- 
ranță nemțesc! din Bănat.

„Nu vom înceta nici-odată de a 
maghiarisa", esclamă „B. H.“ și acți 
trebue să le sbierăm în urechiă na
ționalităților: „Invățați și vorbiți 
unguresce, fiind-că a sci și a vorbi 
unguresce e datorie cetățenescă..."

Acesta este icâna păcătoselor 
și fatalelor nisuințe de maghiarisare, 
oficiâse și neofîciose. Rămâne acum 
să întorcem medalia și să vedem și 
reversul ei.

Guvernul și serbările în onorea 
lui Kossuth. „Kel. Ert." publică, din 
isvor autorisat următdrele asupra punctu
lui de vedere al guvernului față cu ser
bările puse la cale din incidentul aniver
sării centenare ale nascerii lui Kossuth: 
„Miniștrii și fișpanii nu vor participa nici 
ca persdne oficiale, nici ca particulari la 
serbări. Celelalte organe ale statului pot 
să se presente numai ca persdne private. 
In,privința participării președintelui și a 
membrilor camerei deputaților, guvernul 
doresce, să nu se facă nici o ingerență. 
Părerea sa însă este, că eventuala parti
cipare a președintelui și a camerei, nu 
pdte avă caracter oficial, deore-ce pentru 
acesta ar fi necesar un conclus al came
rei, ceea ce însă nu se pdte, fiind camera 
în vacanță. Dealmintrea este deja hotărît, 
că contele Albert Apponyi nu va lua 
parte la serbări.

Ocuparea Macedoniei. In Sofia și 
Belgrad se colportăză svonul, că Austro- 
Ungaria ar fi luat decisiunea de a ocupa 
Macedonia cu concursul României și al 
Greciei. Diarului „11 Piccolo" din Triest 
i-se telegrafeză din Petersburg relativ la 
acăsta următorele:

„Sunt informat din isvor autorisat, că 
în dilele din urmă a avut loc o viuă 
schimbare de note între guvernul rusesc 
și cel sîrbesc, bulgăresc și montenegrean 
în chestiunea din Balcani, devenită forte 
acută. Guvernul rusesc a consiliat pe cele
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Sclavii iubirei.
De Knut Hamsun.

(F i n e).

A doua di, sera, regretă, că nu-mi 
pdte înapoia banii. M’am bucurat și i-am 
mulțumit, că nu mi-i pdte da. Mi-a spus 
sincer că-i cheltuise.

— „Oe poți să mai <fici, sclavo", mă 
agrăi zîmbind. „Scii... dama în haine gal
bene..."

Unul dintre prietenii lui îl întrebă:
— „De ce-I dici sclavă chelnăriței 

ndstre? Tu ești mai sclav decât densa".
— „Bere?" întrebai eu, întrerupându-i.
Peste puțin întră în cafenea dama 

în galben. F. o salută ridicându-se. Ea 
trecu pe lângă el, se aședa la o masă li
beră și întorse două scaune. F. se duse 
la dînsa, îșT luă unul dintre scaunele în- 
torse și ședu. După două minute se ridică 

strigând aprdpe: „Bine, plec. N’am să mă 
mai întorc nici-odată".

Nu mă mai țineau piciorele de bu
curie. Alergai la bufet și bolborosii ceva. 
Istorisii că n’are să se mai întorcă nici
odată la ea. Talul trecu pe lângă mine; 
îmi făcu reproșuri aspre, der nu le băgai 
în semă. La un-spre-dece, după închiderea 
cafenelei, F. mă însoți pănă acasă.

— „Se ’mi dai cinci mărci din cele 
dece, pe cari ți-le-am dat eri".

I le oferii pe tdte dece și primindu-le, 
cu totă opunerea mea, îmi dădh eră cinci 
din ele bacșiș.

— „Oe veselă sunt astă-seră! Dâcă 
mi-ai da voe se te chem la mine!... Der, 
ce-i drept, am o cameră cam mititică.

— „Nu, nu vin sus", îmi răspunse 
el. „Nopte bună!"

Plecă. Trecu er pe lângă bătrâna 
cerșitdre, uită însă să-i dea ceva, cu tdte 
că biata bătrână îi dete bună sera. Aler
gai la ea, o cinstii cu câțî-va fenici spu- 
nându-i: „Sunt dela domnul, care trecu 
adineori, dela domnul în haine gri".

— „Dela domnul în haine gri?"
— „Da, dela cela cu părul negru, 

dela Vladimirtz".
— „D-ta ești nevasta lui ?“
— „Nu, sunt sclava lui“.

“ Oâte-va seri de-arândul mi-se plânse, 
că nu-mi pdte înapoia banii. II rugai să 
nu mă mai facă să sufer, spunăndu-mi-o. 
Mai ales că mi-o spusese așa de tare, în
cât o audiră și alții, ba mulți începură 
chiar se rîdă.

— „Sunt un ticălos, un om de ni
mic — dicea — am împrumutat bani dela 
d-ta și nu ții mai pot da. Ași lăsa să 
mi-se tae brațul drept pentru o bancnotă 
de 50 de mărci".

Mă durea audiodu-1 vorbind astfel și 
mă tot gândiam cum ași putea să-i fac 
rost de parale, der nu găsiam nici o cale.

El continuă: „Vrei să scii ce mai 
fac.... Dama în galben și circul au plecat. 
Am uitat’o. Nici prin gând nu-mi mai 
trece".

— „Și tot i-ai mai scris adi a scri- 
sorică", îl întrerupse unul dintre prieteni.

— „A fost cea din urmă!"
Cumperai dela florăresă un trandafir 

și i-1 pusei în butoniera dela stânga. I-am 
simțit suflarea pe mâna mea și mi-a fost 
aprdpe imposibil să fixez acul cu gămălie.

îmi mulțumi.
Oerui apoi trei mărci pe cari le mai 

aveam la casă și i-le dădui. Nimica totă!
îmi mulțumi.
Totă sera am fost cât se pdte de 

veselă, pănă când Vladimirs dise pe ne
așteptate :

„Cu cele trei mărci am să plec pen
tru o săptămână. La reîntdreere vei primi 
tdte paralele." Când vătju surprinderea 
mea dise: „Numai pe d-ta te iubesc!", 
și ’ml luă mâna într’ale sale.

Eram cât se pdte de tristă de ple
carea lui și mai ales, că nu voia să ’mi 
spue unde plecă. Tot, întregă cafeneaua 
cu toți ospeții mi-șe părea că jocă împre
jurul meu. Nu mai putui suporta și-l apu
cai rugătore de mâni.

„Peste o săptămână sunt al d-tale", 
și se ridică.
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trei guverne, ca se observe circumspec- 
țiunea cea mai mare față cu provocările 
turcesc! respective albanese, tot-odată le-â 
asigurat, că nici Rusia nici puterile amice 
cu ea, nu vor permite nicl-odată, ca se 
fie violate drepturile statelor slave din 
Balcan în Macedonia și vechea Sîrbie".

Convenția militară cu Roma- 
nia ? Diarul oficios „Eremdenblatt*,  orga
nul ministerului afacerilor streine austro- 
ungar, declară, că nu se pote lua în se
rios scirea răspândită de cătră „Corespon
dența locală*  și reprodusă de diarul Pari
sian „Ze Temps*,  după care cu ocasiunea 
întelnirei întîmplătdre a regelui României 
cu feldmareșalul baron de Beck, șef al 
Statului major general al armatei austro- 
ungare la Is'chl, 6 discuțiune â'r fi avut 
Ioc, în trecăt, asupra stipulațidnilor unei 
eventuale conv'ențjunî militare între Aus- 
tro-Ungaria Și România. Diarul oficios vie- 
neS adaogă, că este cunoscut cum-că Co- 
responderița locălă are obiceiul de a răs
pândi scirl de sensație.

Alt isvor, despre 'care am luat deja 
âct, spune, că ii’a fost vorba, ce-i drept, 
de-o convenție militară, der totu-și s’ar fi 
făcut o înțelegeri pentru anumite cașuri.

Unificarea limbei literare române.
De M. Străjanu.

Craiova, în Iulie 1902.
Fiiiid-că acestă întrebare s’a pus din 

nou la ordinea dilei, îritâiu în comitetul 
Asociâțiunei prin venerabilul ei vice-pre
sident, d-1 Iosif Si. Șuliițiu și de acolo în 
pressă; cre'd că nu e de prisos a reaminti 
câteva idei în acestă privință, idei vechi, 
însă car! sunt și adi de actualitate și vor 
fi pănă când toți Românii vom ave o 
limbă literară deplin uniformă, precum 
aceieașî trebue se ne fie ideile, tendințele 
și idealul nostru național.

întrebarea e forte vechie. Ea a preo
cupat pe cărturarii români, de când aii 
îuceput a-și forma o literatură scrisă ; mai 
ales de când Miron Costin a deșteptat 
într’înșii consciințâ despre originea latina 
și unitatea etnica a poporului român. 
Pentru-că delâ acest mare cronicar dateză 
ideia lămurită despre originea și unitatea 
Românilor din tcSte provinciile Daciei 
vechi, idee care pănă atunci nu esista, decât 
ca o tradițiune scumpă învălită în ceața 
vremilor trecute, și ca un simțământ de 
mândrie în inima Românului, care-1 făcea 
să țină la numele și limba să ca lâ niște 
titluri de noblăță și de glorie.

Ih veacul âl 17-lea când și Românii 
din Muritenia și Moldova au început a-șî 
traduce în românesce cărțile bisericesc!, 
și a introduce în biserică, și în stat limba 
română în locul celei slavone de pănă 
atunci; adeseaori vedem în prefațele căr
ților tipărite atunci, esprimată cu mult dor 
tendința de a scrie pe înțeles pentru toți

In momentul acesta audii pe țalul 
spunându-mis „Peste patru-spre-dece dile 
ne vei părăsi 1“

Atâta rău, îmi caisei, puțin îmi pasă! 
Peste o săptămână Vladimirtz va fi al 
meu. Vruiii să-i mulțumesc, mă întorsei, 
— Vladimirtz plecase..................................

După o săptămână găsii acasă o scri- 
sore. îmi scria atât de nemângăiat, îmi 
mărturisia, că a plecat după dama dela 
circ, că nu 'mi mai pdte înapoia paralele 
nici-odată și că ar fi copleșit de miserie. 
Apoi numindu-se încă odată un suflet mi- 
serabil se subscrise: ^Sclavul damei în 
galben11.

M'am jeluit diua și ndptea și nu mai 
sciam unde mi-e capul. Peste o săptămână 
îmi pierdui locul din cafenea, vădându-mă 
nevoită' să-mi caut a'ltul; Mă presentai pe 

• la alte cafenele și hoteluri, ba sunai și pe 
la persone private, oferindu-le serviciile. 
In zadar. Sera târdiu, cumpărăi ieftin tote 
jurnalele și cetii cu de-ameruntul tote 
anunțurile. Gândiam: Cine scie, pote mă 
voiii putea scăpa pe mine și pe Vladimirtz. 

Românii. încă Eustratie logofătul, în Pra
vila tipărită în 1652, sub Vasile Ltipul, 
dice în prefață: „Acestea învățături ne-au 
dat și ne-âu lăsat noă tuturor rodului 
românesc.... Și le-am tălmăcit din scrisoare 
grecescă, pre limba românească; ca să 
potă înțelege toți“. In prefața bibliei liii 
Șerbah, tipărită la Bucuresci, în 1688, se 
dice, că ea se dă unui popor întreg, ca 
să lumineze celor den casă a bisericii no- 
roade, Românilor, Moldovenilor și Ungro- 
vlachilor.“

Această lăudabilă tendință pentru 
unificarea limbei literare încă dela înce
putul literaturei scrise, nicăiri nu se vede 
mai lămurit spusă ca în „Predoslovia 
cătră cetitori14 a Noului Testament dela 
Albâ-Iulia, din 1648. „Bine știm“ — die 
colaboratorii Mitropolitului Simion Stefan, 
— „bine știm că cuvintele trebue se fie ca 
banii-, că banii aceia simt bztm, cari umblă 
în tote țerile; așa și cuvintele acelea sunt 
bune, cari le înțeleg toți. Noi derept aceea 
n'e-am silit de încât ăm putut, se izvodim 
așa cîim se înțeleagă toți*

Ani subliniat aceste frase, pentru-că 
eie cuprind partea cea mai însemnată a 
principiului; după care trebue să se for
meze și să se cultive ori-ce limbă literară. 
In ele se află simburele teoriei despre 
Circula țiunea cuvintelor, teorie desvoltată 
cu multă erudițiune de d-1 B. P. Hașdeu 
în „Magnum Etymoîogicum“, și după care 
se pdte cunosce fisionomia seu caracterul 
național ai limbei.

Iiitemeiați pe acestă teorie, urmează 
ca pentru tote ideile și cugetările, pfentru 
cari aflăm cuvinte, forme, înțelesuri și cons- 
trucțiiini potrivite în graiul poporului, să 
nu întrebuințăm altele străine, ca scrierile 
literare să fie cât se pdte ușore de în
țeles și accesibile tuturor câți sciu ceti. 
Și noi Românii, putem face aceasta mult 
mai ușor decât alte națiuni; pentru-că 
limbă română are, între altele două însu
șiri de măre însemnătate: unitatea seu 
lipsa de dialecte și bogăția vocăbulariului. 
In basmele; proverbele. în cântecile și în 
tote productele literaturei poporane, limba 
ndstră are o bogăție de espresiuni, care 
nu se află în alte limbi poporane și în 
cari, ca și în însușirile morgile și intelec
tuale ale poporului român, se văd urmele 
unei vechi culturi, moștenite dela Romani. 
Pe lângă aceasta, graiîul poporului român 
se bucură de o unitate fără esemplu în 
istoria lirabelor poporane; In regat, ca și 
în Transilvania, Bănat, Maramureș, Buco
vina, Basara'bia și în satele române din 
Serbia și Bulgaria, pănă la Balcani, Ro
mânii vorbesc o singură limbă fără dia
lecte ; pențru-Că micele deosebiri de vorbe 
și de pronuncie dintr’o țeră în alta, sunt 
prea puține, ca să formeze dialecte; ele 
sunt provincialisme forte lesne de înlă
turat în limba literară.

Dialecte deosebite de cel daco-ro- 
mân, devenit limbă literară, avem numai

Eri seră găsii numele lui într’un jur
nal și citii despre el. EșiT îndată, fără să 
sciu ce fac, rătăcii pe strădî,' pe strădi 
multe și mă întorsei abia adi de dimineță; 
Voiu fi dormit pdte pe unde-va, cine scie. 
seu pdte voiu fi cădut obosită pe..treptele 
vre-uriei case... Nu-mi mai aduc aminte...

Astăijl am mâi cetit odată, ddr eri, 
eri sără când venii acasă, citii pentru în
tâia oră. Frângându-mi manile, mă lăsai pă 
un scaun; Peste puțin mă aședăj pe pă
mânt, rădimându-mă de scaun. Băteam pă
mântul cu palma și mă gândeam. Său pdte 
nici nu mă gândiam; simțiam cum îmi urlă 
prin cap și nu mai sciam de mine. Nu 
mai sciu cum, m’am sculat și am eșit în 
stradă. Jos la colț,.— singurul lucru de Care 
ini-aduc aminte, — dădui bătrânei cerșitore 
un fenic dicendu-i: „E dela domnul în 
haină gri. II cunosc!!11

— D-ta ești pdte miresa lui?
— „Nu, sunt văduva lui1“
Și rătăcii pănă a<ji de dimineță pe 

uliți. Adineori am mai cetit înc’odată sci
rea din jurnal. II chema Wladimirtz F. 

în graiul macedo-român și cel istrian. 
încă și in acestea, deosebirea dialectală o 
formăză mai mnlt vocâbulariul decât for
mele gramaticale.

Unitatea și belșugul de espresiuni a 
limbei nostre poporane fac ca deosebirea 
între ea și limba literară să fie mult mai 
mică, decât la alte națiuni, cari trebue 
să-și învețe limba scriitorilor în școlă. 
Acesta e o mare înlesnire pentru răspân
direa sciinței și culturei naționale în mas- 
sele poporului. Și noi am lucra în contra 
acestui mare interes național, când am 
stărui se ne formăm o limbă literară cum 
voiau etirnologiștii noștri, fie chiar mai 
asemenea celei latine, seu altei limbi neo
latine, însă mai streină de poporul nostru 
și mai anevoie de înțeles pentru el. Un 
cuvânt seu o formă înrădăcinate în limbă, 
adecă întrebuințate de întreg poporul ro
mân, fie chiar de origine străine, sunt mai 
românesc! decât un cuvent seu o formă 
latină der neînțelese de popor; d. e. po
veste, plug, oraș, și forma puternic, deși 
slavone de origine siint mai românesc! 
decât narațiune, aratru, opid, potente seu 
putinte. Vorbele și formele din grâiul po
porului esprimă pentru el nu numai no
țiunile abstracte ale lucrurilor, ci mai 
mult imaginile lucrurilor cu t,6te sim
țămintele ce ele pot deștepta. Limba 
undi popor, cdm se găsesce în proverbele, 
în idiotismele, în poesia sa, este astfel 
adevărata icănă a sufletului său. Ea cu
prinde în sine cea mai scumpă icoiiă a 
sa. Și cu ori-ce cuvent din vocabulariul 
obicinuit al poporului, care s’ar înlocui 
în scriere cu im neologism, s’ar înstreina 
o parte din avuția morală a națiunii.

Grija, care neliniștea pe istoricii și 
filologii noștri, dela S. Micul pănă la Ci- 
pariu și Laurian, ri’o mai putem avă adi, 
când nime nu mai bontestă latinitatea 
nemului și â limbei nostre. Adi e cunos
cut și recunoscut de toți că nu numai 
sintactica și formele etimologice, nu nu
mai clasele secundare de vorbe, cum sunt 
articolul, pronumele, numeralele, preposi- 
țiunile, conjuncțiunile, dăr și clasele prin
cipale, numele și verbele, sunt în marea 
lor majoritate latine. Să luăm de esem
plu vorbele, cu cari numim organele cor
pului și funcțiunile lor, seu părțile casei, 
său terminologia religiosă, în mare parte, 
care priri latinitatea ei ne servesce ca un 
argument despre creștinarea Românilor 
înainte de a fi venit în atihgere cil 
Slăbii.

Apoi chiar slavonismele, turcismele 
și alfe străinisme cari le avem în limbă, 
unele sunt numai locale, er acelea cari 
sunt generale, surit mult mai puțin între
buințate decât vorbele romanice. Vbca- 
bulariul nostru u’sttal, care determină ca
racterul limbei, este în marea Iui majori
tate latin. D. Hasde'u în feloria circulațiu- 
nei cuvintelor, a luat ca esemplu o doină 
din Dobrogea, unde influența turco-slâvică 
a fost mai mare 6a în alte părți, și din 
30 de cuvinte’ n'a găsit nici unul străin; 
er dintr’un bocet luat tot de acolo, din 
colecțiunea d-lui Burada, din 155 de cu
vinte a găsit, că numai 29 erau' nelatine. 
Ca o bună probă de fisionomia latină a 
limbei, ne pote servi, între altele „Opin- 
caru“ scriere făcuta de d. G. Jipesiu „din 
limba țăranului muntean".

Insă tocmai pentru respectul ce da- 
torim graiului poporan, nu trebue să re
introducem în limba literară vorbe stră
ine eșite din obiceiu că: oblăduire (guver
nare) hojma (mereu) predmet (privință), 
cum voia să facă Lambrior, seu să for
măm altele după analogia acelora și să 
dicem amarnic, dornic, prepuelnic, cum 
die și scriu poeții și fliariștii mai tineri; 
pentru-că avem falnic, harnic, silnic ș. a. 
Ghiar archaismele de origine latină numai 
poeții au dreptul de a le reintroduce, 
pentrn-că numai ei, prin stilul lor le pot 
da însușirea estetică, care să le facă plă
cute și ușore de înțeles.

Asemenea nu trebuesc alungate ne
ologismele introduse deja în locul altor 
cuvinte vechi, său pe lângă ele, întru cât 
asemeni neologisme s’au încetățenit și 
sunt înțelese de toți câți sciu ceti. Ast

fel sunt: libertate, speranță, desperare, 
spirit, pericol, insulă în loc de slobozenie, 
nădejde, desnădăjduire, duh, primejdie, 
ostrov; seu compătimire, pasiune, banchet 
protector pe lângă milă, patimă, ospeț, 
ocrotitor. Pentru-că o limbă e cu atât mai 
bună, cu cât e mai bogată în espresiuni, 
mai ales când neologismul esprimă o nu
anță nouă a aceleiași idei.

(Va urma.)

încoronarea regelui Angliei.
încoronarea regelui Eduard VII s’a 

săvîrșit după programul alcătuit de mai 
nainte.

După cum vedem din telegramele 
din Londra, populația capitalei engleze a 
întâmpinat cu mare entusiasm serbările 
încoronării. Des de dimineță bubuiturile 
tunurilor anunțau diua festivă. In Londra 
s’au concentrat cu acestă ocasie 27.000 de 
militari. Circulația trăsurilor a fost supri
mată pe strădile, pe unde era să trecă 
cortegiul încă dela orele 5 dimineță. 
Strădile s’au umplut de lume. Abația 
Westminster era împodobită deja de o 
săptămână.

Regina Alexandra a împărțit singură 
mai multe bilete de intrare pentru abația 
Westminster, unde s’a făcut încoronarea. 
Aceste bilete le-a împărțit la persone, 
cari de altminteri n’aveau nici un titlu 
pentru a se pută presenta. Intre aceste 
persone era și Elena Văcărescu.

La orele 10 au sosit cei Jdintâiu os- 
peți princiari la abația Vestminster. La 
10*/ 2 un cortegiu compus din opt trăsuri 
de curte, urmate de. o gardă de onore 
călare, sosi aducând membrii familiei re
gale și pe principii și principesele străine 
La 11 fără un sfert sosi principele și prin
cipesa de Wales.

La orele 11 a pornit trăsura de gală 
cu.părechea regală din palatul Buckin
gham. Alăturea de trăsură călăria prin
cipele cu Connaught și viscount-ul Kit
chener. Regele; care se afla în disposiție 
veselă, mulțumia cu amabilitate publicu
lui, care îi făcea ovațiuni.

La orele 11.15 au sosit demnitarii 
supremi ai imperiului și și-au ocupat lo-v 
cui în apropierea tronului. Principele de 
Devonshire ducea corona, er marchisul 
Londonderry, sabia. Alăturea de aceștia 
era ministruLpreședinte Balfour, lordul 
Ilalsbury, marele cancelar, și principele 
Ciry. Intr’aceea metropolitul de Canter
bury șî-a ocupat locul.

. Când a intrat regina în catedrală, 
studenții din Westminster au aclamat’o 
cu cuvintele: ^Vivat Regina Alexandra" 
Scurt după regina a intrat regele, care a 
fost salutat cu cuvintele: „Vivat rex 
Eduardus!“

Imediat s’a început ceremonia recu- 
noscerei, apoi comuniunea. Regele a as
cultat în piciore evanghelia și a răspuns 
cu voce tare la întrebările, ce i-s’au pus. 
După acestea a urmat semnarea jurămân
tului solemn. In timpul comuniunei, re
gele a îngenunchiat. După acăsta, ridi- 
cându-se, i-s’a încins sabia imperiului, și a 
primit insigniile demnității regale.

La orele 12.40 bubuiturile tunurilor 
din Ilyde-Pai-k și Tower anunțau încoro
narea lui Eduard VIL Un sfert de oră 
după aceea fu încoronată regina. După 
terminarea ceremoniei, întrăga asistență 
s’a ridicat și a esclamat: „God save the 
king ond the queen11 (Dumn-deu să țină 
pe regele și pe regina);

Primul care s’a apropiat de rege 
pentru esprimarea omagiului a fost me
tropolitul de Canterbury, apoi a venit 
principele de Wales, spre a depune în 
măriile regelui, jurămentul omagial. Prin
cipele a sărutat mâna regelui, er acesta 
a îmbrățișat pe fiiul său. Pe urmă a de
pus jurământul principele de Norfolk și 
representanții diferitelor clase nobilitare.

In timpul încoronării s’a întâmplat 
următorul incident: Imediat după-ce me
tropolitul de Canterbury a pus corona pe 
capul regelui, i-se făcu rău și trebui să 
se sprijinăscă de archiepiscopul de York 
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și de doi episcop!. In scurt timp însă șî-a 
revenit și a putut se termine ceremonia.

La întorcerea în palatul Buckingham 
populația a făcut părechei regale entu- 
siaste ovațiuni. Părechea regală s’a ară
tat publicului din balcon.

Presa englesă scrie articole entusi- 
aste din incidentul încoronării. „Daily 
Telegraph? dice, că în istoria Angliei se 
începe o nouă epocă. „Daily Mail" scrie, 
că nici într’o țeră încoronarea n’are im
portanța, pe care o are în „Anglia11.SOIRILE D1LE1.

-- ‘29 Iulie.

Asociațiunea în Bandul de Carnpie. 
In numărul nostru de Duminecă am pu
blicat o dare de semă despre adunarea 
generală a despărțământului din T.-Mure- 
șului a jjAsociațiunei" și am arătat, că la 
balul dat cu acea ocasiune s’a jucat 
„ciardașul“, Despre acea petrecere vedem 
acum o corespondență și în (jiarul „Sze 
hely Lapok? din T. Mureșului, pe care o 
traducem în întregime, spre a servi de 
învățătură acelora, cari părăsind jocurile 
nostre naționale, dau prilej foilor șoviniste 
a crede, că s’au lăpadat de caracterul lor 
național. Etă corespondența diarului ma
ghiar:

„In diua de 3 August s’a dat un bal 
în favorul bisericelor gr. cat. și gr. orien
tale din Bandul de Câmpie, care ă reușit 
în mod strălucit atât în privința' morală 
cât și în cea materială. Balul a fost pre
cedat de adunare sub președința proto
popului gr.-oriental din Nasna, d-l Rusz 
Istvân. Localul unde s’a dat petrecerea a 
fost împodobit cu lampione în colorile 
„naționale11, ceea-ce o relevăm spre lauda 
deosebită a protopopului Rusz,. precum și 
a preoților din Bandul de Câmpie: Pap 
Ftildp și Opra Zakarias, nu mai puțin și 
spre lauda curatorului Szâva Demeter. De 
asemenea și fetele de Român, cari au luat 
parte s’au împodobit cu panglici „națio
nale11. Ni-a părut bine vădând aceste 
fapte „patriotice11, cari nu numai pe noi 
ne onoreză, der în prima linie pe dânșii. 
La acest loc relevăm, ca lucru, care ar 
trebui imitat, că musica a cântat în pausă 
„Cântecul lui Kossuth". Peste tot privi
torul ar fi putut crede, că se află la o 
petrecere maghiară de pe „Alfold11 și ni
mic alta nu ne reamintea, că ne aflam la 
un bal românesc, decât strigătele de „Cum 
o foști ale dansatorilor, cari nu sciau un- 
guresce și cari strigăte le pronunțau, când 
cereau să se repete vr’un dans. Etă un 
esemplu, că prin bunăvoință și armonie 
comună, naționalitățile se pot înțelege. „In 
acest sens“ îmbrățișem cu dragoste la 
peptul nostru pe frații noștri Români. Să 
ia deci esemplu!... Despre protopopul 
Rusz Istvân numai atâta mai relevăm, că 
decă pe viitor va merge tot pe calea asta, 
un bună direcție va merge.11

Halal de așa armonie între naționa 
lități! Cu „ciardaș“ și cu „Kossuth nota“ 
și cu părăsirea limbei române însă; d-l 
Rusz Istvân et comp, puțin va contribui 
la scopurile urmărite de „Asociațiunea 
pentru literatura română și cultura popo
rului români

Părechîâ română moștenitore lâ 
Londra- Principele Ferdinand și Princi
pesa Maria vor părăsi Marți Londra, în- 
torcendu-se ’în țeră.

Lela „Corda Fratres“. Ni-se comu
nică, că la Secția Română a Federației 
„Corda Fratres11 s’au înscris d-l Sava Șo- 
iiănescu, mare proprietar în Bucuresci și 
1-1 C. Climescu, rectorul Universității din 
ași ca membri Seniori în Federațiunea 
nternațională a studenților.

Consulul român general din Odesa 
i comunicat ministerului român de externe, 
ă în marele port rusesc sunt 8 cașuri de 
•iumă. Tot de odată el desminte esistența 
dumei la Chișinău.

Maghiarii din România. Un diar 
in Budapesta publică o corespondență, 
in Galați, în car-e se ocupă de Maghiarii 

din România și în special de cei din Galați. 
Corespondentul spune, că în România ar 
trăi 150,000 maghiari. Vom reveni.

Secțiunea Predeal a „Ligei culturale11 
și-a ținut Sâmbătă sera obicinuita sa se
rată dansantă în salonul cantinei dela fa
brica de postav sub patronagiul președin
telui comitetului central, d. Petre Grădiș- 
teanu. Mâne, Marți aceeași secțiune aran- 
jază un concert în salonul „Eliseul Valea 
Cerbului11 din Bușteni.

Un jubileu rar. In dina de 9 Au
gust s’au împlinit 60 de ani. de când 
episcopul Strossmayer, din Diakovar (Croa
ția) a fost promovat de doctor la univer
sitatea din Viena. Bătrânul episcop, care 
a sciut să-și apere cu atâta energie na
țiunea, a primit din acest incident feli
citările academiei și universității din Agram, 
precum și diploma de onore de doctorat 
din partea universității din Viena.

O fată ce s’a nenorocit, la mor
mântul logodnicului ei, In cimiteriul din 
Rakoskeresztur lângă Budapesta s’a în
tâmplat un accident în adevăr tragic. He
lene Fiirst de 20 de a'nl, angajată ca lu- 
crătore la o prăvălie de flori artificiale, a 
visitat mormântul logodnicului său de cu
rând mort, spre a’l împodobi cu-o cunună 
de flori culese cu mâna ei.

Deorece nu-i era cu putință s’aterne 
cununa de verful pietrii mormântului, ce 
avea forma unei columne, se sui pe pie
destal și întingând mâna ei dreptă, în care 
ținea cununa,îmbrățișa cu cea stângă pietra 
ca să aibă un razim. De-odâtă pietra rău 
înțepenită se rostogoli la vale și cătju pe 
nenorocita fată. In urma strigătelor ei 
desperate alergară păzitorii spre a o libera 
de grdznica povară, ce-i sfărmase pieptul.

Ea fu transportată în spitalul Ro- 
chus, unde după câteva dile și-a dat su
fletul. Se face cercetare acum din partea 
autorității spre a se dovedi cine e res
ponsabil pentru nenorocire.

Logodnă. D-l Victor Moșoiu s’a lo
godit cu d-șora Măriăra Popovici. Bran 11 
August 1902.

Represontnțiuiiile kinematografice 
se continuă la „casa de tir11 de sub Tâmpa 
în fie-care seră și atrag mult public, fiind 
prestațiunile intreprindetorilor în tdte pri
vințele vrednice de vedut. Chiar și Dumi
necă săra, deși timpul în urma ploii era 
forte răcoros, representația a fost peste 
așteptare de bine cercetată. In fie-care 
seră se introduc în program și câte-va 
puncte nouă. De mane, începând „Lupta 
de tauri din Madrid'1 și alte scene nouă.

Ce e bun, ml e scump. Se atrage 
atențiunea on. public străin, că la cumpă
răturile ce le face, se aibă în vedere firma 
M. L. Laszlo succesor luliu Popp, târgu 
Inului 29. Piața Francisc Iosif, unde se 
vînd cu prețuri reduse toți articulii de 
seson.

Adunarea despârțemintului Bran al 
,,Asociațiunei‘\

Erî, în 10 August, s’a ținut în Bran 
adunarea III generală a despărțămîntului 
Bran sub președința II. Sale d-l Ioan pav. 
de Pușcariu. Adunarea a avut loc îiî bi
serica din comuna’ Porta și era de față un 
public numeros și distins.

II. Sa d-l cavaler de Pușcariu a des
chis ședința printr’o cuvântare, în care a 
făcut pe scurt istoricul despărțămîntului 
Bran. Acest despărțămînt s’a înființat 
înainte de asta cu trei anî și prima sa 
adunare generală s’a ținut în comuna 
Moeciul-de-jos, a doua in Fundata, care a 
fost împreunată și cu o esposiție de ma
nufacturi și țăsăturî naționale, er a treia 
se ține acuma în Porta.

Pentru cei-ce fiind mai îndepărtați 
și nu înțeleg rostul despărțămîntului Bran, 
trebue să relevez, că de Bran se țin 10 
comune politice: Sohodol, Predeal, Porta, 
Șimon, Moeciu-de-joS, Moeciu-de-sus, Cheia, 
Fundata, Măgura, Peștera (Cdcăze) formând 
12 parochii, situate pe un teritor de 576 chm. 
pătr. cu o populație românescă de 10.000 
suflete. Nu seim, decă în ceea-ce privesce 
frumusețele naturale, mai esistă în Tran
silvania o regiune, ca să se potă compara 

cu regiunea acesta de sub muntele Bu- 
cegiu, și mărginașă cu frontiera Ro
mâniei.

După deschiderea ședinței se dă cu
vântul d-lui N. P. Petrescu, dirigintele 
filialei „Albina11 din Brașov, care a ținut 
într’un limbagiu poporal o conferență din 
cele mai interesante, seu cum le numia 
d-sa „sfaturi practice11 asupra necesității 
tovărășiilor, asupra cruțării și a bunei în
țelegeri între locuitori.

D-l Petrescu, unul dintre cei mai 
distinși economiști ai noștri, care prin nu- 
mărosele sale scrieri și-a asigurat un loc 
de frunte în literatura ndstră de econo
mie națională, s’a arătat cu acâstă oca
siune și ca măestru al cuvântului.

Luând de basă relațiunile locale, d-l 
Petrescu a atras atențiunea locuitorilor 
din Bran, presențî lâ âcestă ședință, asu
pra esploatării prin tovărășii a bogățiilor 
naturale, ce se află în reionul comunei, 
ca: industria de lemne, pescărie, brutărie, 
morărit, lăptărie, comercial de păsări și 
ouă, monopolisat astădî de Evrei, țăsăto- 
rie, albinărit, pomărit. Releveză impor
tanța societăților de înmormîntare, a so
cietăților agricole și pentru asigurarea vi
telor, a societăților culturale (biblioteci).

Un murmur de aprobare și plăcere 
se audia din public mai ales, când d-l 
Petrescu a accentuat necesitatea aplanării 
certelor, pe cât se pdte, fără intervenția 
judecătorilor și advocaților, cari sunt cos- 
tisitore și ruinătore. Se vedea, că prin 
acesta, conferențiarul a atins o rană de 
actualitate, de care sufere locuitorii din 
Bran.

Conferențiarul a fost răsplătit prin 
căldurdse aplause.

După acesta se dă cuvântul secreta
rului d-l Ronceanu, care cetesce raportul 
asupra activității despărțămîntului pe anul 
trecut.

După cetirea raportului se proce- 
deză la alegerea comitetului pe un nou 
period de doi ani.

S’a ales prin aclamațiune, președinte: 
d-l M. Bardosy, prim-pretore*)  vice-preșe- 
dinte: d-l Axente Moșoiu, notar comunal, 
membrii în comitet: d-nii I. Clinciu, S. 
Stoica, N. Popovici, M. Tătoiu, A. Chitu,

*) Față cu acesta alegere nu s’ar pute tace nici 
o obiecțiune în ce privesce persona. Nu tot așa 
este înse, după părerea nostră, în ce privesce cali
tatea de funcționar și încă funcționar politic ad
ministrativ a alesului. Trebue se întrebăm, decă 
nu cumva să. prejudecă prin astfel de alegeri prin
cipiului, că la conducerea lucrărilor asociațiunii sâ 
fie aplicați omeni independenți de eventualele cu
rente politice ce emană dela stăpânire și dela or
ganele ei.

I. Reit, G. Tișca și L. Pușcariu.
Terminându-se ședința, publicul s’a 

îndreptat spre esposiția de vite și de țe
sături, unde s’a format o comisie, care a 
stabilit premiile.

Esposanților de vite li-s’au acordat 
8 premii și anume: Premiul 1 (10 cor. în 
aur) l’a obținut d-l Miron Tătoiu. premiul 
II (5 cor): d-l N. Gh. Reit, premiul III 
(5 cor.): Jandarmii din Bran, premiul IV 
(3 cor.): I. Clinciu, premiul V (2 corone): 
Stoian Voinescu, premiul VI (2 corone): 
Stoian Voinescu, premiul VII (2 cor.): II. 
Reit, premiul VIU (1 cor.) Nic. Tătoiu.

Premiile pentru țesături le-au obți
nut, precum urmeză: Premiul 1 (8 cor.): 
d-șdra Elena Pișcă, premiul 11 (4 cor.): 
d-na Maria Tișca, premiul 111 (3 corone): 
d-na Reit.

Etă și lista sumelor încassațe cu oca- 
siunea acestei adunări: II. Sa I. cav. de 
Pușcariu 20 cor. II. Sa Dr. llarion Pușcariu, 
arhiereu, 5 cor., Dr. Emil Pușcariu. 6 cor. I. 
Clinciu, 5 cor., prof. I. Clinciu (taxă funda
mentală) 60 cor; Alexe Chițu, 12 cor., 
Nic. Popovici 11 cor., N. Runceanu 2 cor.,
II. Reit 2 cor., G. Tișca 2 cor.. Ionel Puș
cariu 2 cor., I. Berariu 2 cor.. L. Pușcariu 
4 cor. V. Runceanu 1 cor., Dr. luliu Pușcariu 
10 cor. Iosif Pușcariu 4 cor., Roșea 1 cor., 
M. Bardosy 15 cor., Axente Moșoiu 20 cor., 
V. Jonică 1 cor., L. Pușcariu jun. 1 cor., 
G. Babeș 1 cbr., G. Dima, 2 cor., Miron 
Tătoiu 10 cor., I. Stoian 1 cor.

La ora 1 ospeții s’au întrunit la o 
masă comună în casele părintelui I. Reit,

unde s’au pronunțat mai multe toaste. 
Așa primul toast l’a ridicat d-l N. Petra 
Petrescii, în general pentru ilustra familie 
Pușcariu, din care au eșit membri valo
roși cu merite pentru întrega Românime, 
și în special pentru fostul președinte, II. 
Sa I. cav. de Pușcariu, d-l profesor I. 
Clinciu toastâză pentru d-l Nic. |P. Pe
trescu, care în conferență sa a vorbit 
atât de elocuent despre necesitatea aso- 
ciațiunilor. Pentru a pune în practică sfa
turile d-lui Petrescu, d-l Clinciu, propune 
înființarea uhei biblioteci și imediat pune 
în circulație o listă, în care cei presențî 
s’au înscris cu mai multe sute de volume. 
Tînărul Ionel Pușcariu ridică paharul pen
tru cei bătrâni. Mă simt obligat a esprima 
aici mulțumirea, ce am simțit-o vădând 
pe d-na Lucia Bologd n. Pdșcâriu, câtă 
ostenelă și-â dat întru a supraveghia ser
viciul la masă, ba servind însa-și cu multă 
bună-voiriță și amabilitate.

După masa comună, înseninându-se, 
s’a încins o horă veselă în curtea caselor 
părintelui Reit.

Deși cea mâi mare parte a numelor 
celor, ce au asistat la frumosa serbare cul- 
turală-națională din Brari se pot vede din 
lista contribuirilor, a premiaților etc. to- 
tu-și îi recapitulez aici într’o scurtă și 
de sigur incompletă listă:

Erau de față cei patru frați Pușcariu: 
II. Sa cavalerul Ioan de Pușcariu, septem- 
vir în pensie și membru ordinar al Acade
miei române, II. Sa Dr. llarion Pușcariu, 
Arhiereu, (Sibiiu), Iosif Pușcariu, advocat 
(Brașov), Leonte Pușcariu, preot, Sohodol. 
Apoi Dr. luliu c. de Pușcariu, jud. de 
instrucție (Budapesta) cu ddmna și cu fa
milia, Dr. Emil Pușcariu, prof, universitar 
și fost secretar al ministeriului cultelor 
și instr, publice din România (Iași), Joe Puș
cariu, inginer C. F. R. (Bucuresci), I. 
Clinciu, profesor cu ddmna și d-șdra (Bu
curesci), N. P. Petrescu, dirigintele „Al
binei11 cu ddmna (Brașov), d-l profesor G. 
Dima cu d-na și d-șdra (Brașov), Leonte 
Pușcariu și I.Roșea, funcționari la „Albina11 
(Brașov), d-l Bârdosy, prim-pretore, cu 
ddmna (Bran), primarul Miron Tătoiti, no
tarul Ax. Moșoid, v.-not. Berariu etc. etc. și 

Oniță.

POȘTA REDACȚIUNEI.

D-lui C. C... Adresa cerută este Vledemj (c. 
Făgărașului .

Sosiți in Brașov.
> Pe diua de 9 August 1902.

H. Pomul verde: Dr. Pdchy, c. și reg. 
medic de regiment, Pesta; Gheorghe, funcționar. 
Brașov; Lâzâr, Izso, Arad; Otvos’, Dr Korosy, 
ClușiQ; Liebe, Dresda; Liebe, Bretna; Weinlich, 
Facby, Bucuresci.

H. Europa: Schor, Bucuresci; Schreiber, 
Kux, Viena; leitteles, Rothsfeld. Klopfer, Pesta; 
Folddnyi, Arad; Teodor Bule, profesor. Dr. Mură- 
șianu medic, Beiuș; Konig, Timișdră; Gessler, Ko- 
motan; Parak, Kontur Komorn; Tarkos. Tușnad.

H. O ord na: Dimitriu, Palanca; A’ostoliu 
Galați.

H. Grand: Gliick, ID’morI, Budapesta; 
Drăgan, Sebeșul săsesc, Schwarz, Arad; Fruncjâ 
căpitan, Bucuresci; Hein, Rusciuc.

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

Stabiliment de hydrotherapie 

Wăllischhof
1 — stațiunea de tren Brunn —Maria Enzers- 
dorf 30 minute depărtare dela Viena — 

arangiament modern, prețuri moderate.
(medicul, folosirea băilor, locuință, provi- 
siunea întregă 21—32 fl. la săptămână, 
amăsurat locuinței).

Ou prospecte și informațiuni detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovici, Dr. Marius Sfurza, 

medic consiliar medic dîrigent în Wăllisch-
Viena XV Mariahilfer- hofp. u. Maria-Enzers- 

strasse Nr. 136. dorf bei Wien.
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Ma „Tipografia *4.  »Inreșiaim“ 
<lin BrasOT', 

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

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

Scrieri literare pentru popor.
Diu trecutul Silvaniei Legendă, de Vic

tor Russu 2 cor. plus 10 b. porto.
Dinu Milian roman. Nenuica sfânt, de 

Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 b porto.
Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra

goste a veacului. Rochia Catiței. Amedeo 
Madini. Din viațn tristă. După natură. Baca
laureatul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

Proba de foc. comedie într’un act după 
A- Cotzebue, localisată de Irina Sonea n. 
Bogdan 30 b. plus 10 b. porto.

Dracul, novelă de V. R. Ruticese». 
Are tendința de-a combate. credința de
șartă. Prețul 20 b. (cu porto 25 b.)

I/ira Bihorului, o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Aniomu 
Pop. Prețul 40 b. . . (cu porto 46 b.)

Părintele A'icolae, schiță din viâța 
preoților de 6r. Simu.Pr. 60 b. —6 b.porto.)

Sfătuiri de aur seu calea cătră feri 
CÎre pentru sătenii români de totă starea 
și etatea. Cel mai acomodat premiu pen
tru pruncii delă șcdlele confes. sătescl ro
mâne, de Aron Bo'-a Velohereanu. Cu su 
prefață de Gr. Simu. Prețul 60 ba-..I o pl. 
10 b. porto.

Cuvinte de aur seau învățături înțelepte 
date de un părinte fiului seu. Din operile 
lui I. H. Campe, tradus in limba româuă 
ep loan Sonea preot gr. cat. în Seplae. 
U0 permisiunea prea Veneratului Ordina 
riat 1 cor. 60 b. plus 10 b. porto.

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Popi-. Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vrâu să joce teatrul. 
Prețul 24 b. . . . (prin postă 28 b.)

Vieța după mdrte, sâu nemurirea 
sufletului, dedusă din mișteriv.l ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor trecătore, 
de 1. P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Cu 
posta cor. 1.10).

Poesii de V. R. Buticescu. Prețul era 
la început 2 cor. 40 b., acum numai cor. 
1.20 (cu posta cor. 1.40)

Suspin și aimbire, poesii și prosă 
de A. Pop. Prețul 80 b. (cu porto 86 b.)

tOinulu, noțiuni din anatomie și fi 
siologie și reguli igienice pentru conser
varea s&nătătii și a corpului omenesc de 
George Câtană înv. Acesta carte servesce 
ca mauual pentru auul al lV-lea al șcdlei 
pop., pentru școlele de repetițiă și pentru 
poporul nostru. Prețul 50 bani (pl. 5 b. por.)

Instrucțiuni populare despre da- 
torințele și drepturile purtătorului de dare 
edate de Wilhelm Niemandz. Acâstă carta 
e un îndreptar de o trebuiuță nespus de 
mare pentru toți câți su afaceri ou dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

Cartea Ilustrată pentru copii și copile 
de George Sima. Acesta broșură conține 
istoridre și poesii morale spre escitarea 
gustului de cet t la copii. Prețul 50 b&D. 
(+ 56 b. p.)

Trandafiri și Viorele Poesii poporale 
culese și ordinate de lean Pop-Releganul. 
Ediț. 111 Prețui redus 60 bani (-J- 10 b. p.)

Versuri de dor, adunate din poeții ro
mâni de A. Prețul 60 bani (-|- 5 b. p.)

Doi prinși în cursă, comediă mtr’un 
act de A. Kellner localisată de I. Em. Bo- 
baucu. Prețul 24 bani (-|- 3 b porto).

Dr. loaif Frapporti prelucrată de Ioan 
Papiu. Prețul 60 b. plus 10 b. porto.

„Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațruue- 
lor la națiunea nostră*  de loan Clmciu profe
sor îu Bucurescl. Prețul 2 cor. (~|~ 10 b. prt. i

Țiganii, schiță istorică, de 1. P. Re- 
teganul. Prețui 1 cor. (—}—10 b. p.)

Ț)ilele lui Alesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Valace. Tomul I costă 
< or. 1’50 Tom II cor 1'40 (-j- 30 b. porto 
oe fiă-care. ;

Istoria lumii part-a a Hl-a tălmă- 
r itâ de pr-otui C. J/o'a'rw, după Dr. Th. 
B. Welter.

„Supplex Libellas Valachorum*.  
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și AdamovicI îu 
numele poporului român din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românescă 
făcută de profesorul Dr. E. D'iiunu. Sibiiu, 
„Tipografia11 societate pe acțiuni. Un esem- 
piar broșat costă 1 coronă (-}- 5 b. porto)

Bursa de mărlurî din Budapesta.
din 7 August. 1902

S 6 m i n J e
Cuali- 
tatea 
per

Hect,

Prețul per
100 cbilograme

dela pana la

Grâu Bănățenesc . . . 80 7.20 7.-10
Grâu dela Tisa . . • • 80 7.15 7-35
Grâu de Pesta • • • 80 7.10 7.20
Grâu de Alba regală . . 80 .— .—

Grâu de Bâcska .... 80 .— .—
Grâu unguresc de nord . bO .—
Grâu românesc ... 80 ■ — •—

Cur i-
Semințe vechi 

ori none
Soiul

tatea 
per 

Hect.

Prețul per
10C cbilograme

dala păna la

SScara . . . ;o- 72 7,— : •7.40.
Orz . . . nutrey. . 60- 62 6.90 6.15
Orz, . . . de rachiu 62- 64 6.05 6.20
Orz . . . de bere . 64- 66 5.85 5.95
0v6s . . . •

Cucuruz . . bănățen . 75 .— ■ —

Cucuruz . alt soiu . 73 —,— —.—

Cucuruz . ,
Hirișcă

n h

4.50. 5.-
Producte div. Soiu 1 C u r s u 1

dela’ pân â

Săm. de trifoii'. Luțernă ungur. QJ —
„ transilvană ă — ■ —«T
„ bănățenăH •

?1 „ roșiă tu Ci.,—
Ulei de rapiță rafinat, dupju H —.— —.—
Ulei de in . ■rl

d —.— —
Unsdre de porc dela Pesta 0 69.— 69.50

n d dela țeră . 4 . 01 —.— —

Slănină . . . sventată . 'd 60. - 60.50
Prune .... din Bosnia • • 0 ■

Lictar .... Slavon și Serbia
0 
rl —B_ __ e—

din Serbia în s. M •—. —
Nuci . . . • slavon nou ft ______ —,—

Gogoși. . . • serbesc H —

n din Ungaria —.— —.—
Miere . ... ungurescl. 0 —.— —.—

serbescl •— —

06ră .... brut —.— —

Spirt .... Dro.jdiuțe de s. —

Bursa de Bucnresci
di i 7 August 1902

a I o r ii D
o-

 
be

nd
ă Scad, 

cup.
Cu 

bani 
gata

Renta amortisabilă.................... ‘■°/o ipr.-Ocl 98?/,
n „ Impr. 1892 . . . 5 n Iau.-lul. .97.7,
♦1 „ din 1893 . . . & n n h 97J/3
t, 1894 int. 6 mii. f> „ Apr.-Oct.
jț „ Impr. de 32'/, mii. 4„ lan.-lnl. 85 —
n „ Impr. de 50 mii. . 4 n n j) 85.7,

„ mpr. de 2>4 m. 1890 4 n 85.7.
ji „ llmpr de 45 m. 189L 4 „ n n 85.7,

„ Im de 120 mii. 1894 4 „ 85.7,
hi Impr de 90 mii. 1896 4 „ ii n 85-7.,

O5 Mg. de Stat (Conv. rurale) 6 n Mai-Nov. 85 3/<
n Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
„ comunei Bucurescl 18->9 '’"/o lau.-lnl. —
J1 „ „ din 1884 Mai-Nov
» „ „ dm 1888 & „ IUU.-D6C.
n „ „ din 1890 ■r>„ Mai-Hov. —

Scrisuri fonciare rurale . . . Ian.-lul. 98.—
Scris, fonciare rurale din ISi'O 4„ 86.71

„ urbane Bucuresc r. n » «6.7,
•“>„ n n 80?/,

Oblig, f oc. de basalt artificiali b a » « —
v.;n. —.—

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 w1 150 v.
Banca Nation, uit. iv. 89.— 500 înt.r. V. —
Banca agricolă............................... 500 150 v. 2410
Dacia-Rouiânia uit. div. 35 lei 2t-0 într. v. 2i;9 --
Nation u la de asig. uit. div. lei 43 2 '0 158.-
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 2'0 390 —
Soc. rom. de constr. uit. di v. 15 1. 250 390 —
Soc. rom. de hârtie uit. —.— Uit! n n
„Patria 1 Soc. de asig. uit. 4 l,-i 100 n n —
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 n n

h n „ „ 2 em. u. d. 0 1000 n n
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 n n —.—
„Bistrița“ soc. p. f. hârtii 30 1 1000
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 n d

20 franci aur............................... — n h —
Fabrici] e Unite de gazdse. . . 12 A

S e o m p t u r 11
Banca na*,  a Rom. «7n Paris .... »u/n
Avansuri pe efecte 7 ,. P tersburg . . &7o
Banca agricolă 9-10% Berlin .... —
Londra .... 3- Belgia . . . 3-
Viena. ..... 37, Elveția. .... 5‘h

Cursul leșurilor private
din 6 August 1902.

, umup. ndcy
*

Basilica.................................... 19 15 •20 15
Credi' .................................... 427. - 4.31 —
Clarv 40 ti. m...................... 194.— 196 -
Navig pe Dunăre.................... ---- :
Insbruck . .......................... 82.50 84 50
Krakau ............................... 74 50 76.50
Laibach................................... 86.— 71 —
Buda.........................................
Pa'fty......................................... 187. 191,-
Crucea roșie austriacă . . ml — 194 —

„ „ ung..................... 55 50 •■6 50
„ „ ital .... 27.50 28 50

Rudolf................................... 76 — t-0.—
Salm......................................... 294 23*;. —
Salzburg.................................... 73.— 77.—
St. Gonois ..... 204 — 271.- ■

— _ —
Trientme 47,% -100 m. c. . 423 — 427 -

„ 4* 1/,, 50..................... 4-2.50 do--
Wuldstein............................... b7.— 69.--

„ de 10 fraud . . . 34.— 36 —
Banca h. ung. 4% ....

Târgul de rîmătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 5 

August n. de 45,177 capete, la 5 August 
au intrat 625 capete și au eșit 414 capete, 
rămânând la 7 August jn. un număr de 
45,338 capete.

Se notâză marfa unguresftă: veche 
grea dela 102—104 fii. tînără gr e adela 
112 — 114 fii., de mijloc dela 110 — 112 fii. 
u ș 6 r ă dela 109—110 fii. — Serbeseăt.g r e a 
110 — 114 fii., de mijloc 110—112 fii., uș or ă 
106 —118 fii. kilogramul.

Cursul pieței Brașov.
Din 11 August n. 1902.

1

Bancnot rom. Cump. 18.30 Vend. 18.94
Argint român. 18.80 fl 18.88
Napoleond’orl. ÎJ 19.04 n 19.07
Galbeni n 11.20 a 10.30
Ruble RiisescI A 2.54 a ——
Mărci germane n 117.25 a —.—
Lire turcescl îw 21.40 a 21.50
Scris fonc. Albina 5°7o ioi,- n 102.-

C gridte mare & gome I 

bine aiangiată, de o mărime de & 
3'/2 jugere, în Scheiu după iniște | 
nr. 27, este die weneSsare din | 
mână liberă.

Informații se pot lua tot acolo | 
la proprietar, seu în Strada Prun-1| 
dului nr. 9. 1—3

De închiriat |&
De închiriat

Se află în Strada Cacova de SUS 
nr. 10, un cvartir constăiător din 
7 încăperi (5 odăi de locuit și 
2 cuhne, una de iarnă și alta 
de vară) 4 pivnițe, 1 grajd ma
re, șop pentru trăsură, curte spa- 
țiâsă și grădină de legume seu 
flori și de p6me.

Doritorii se se adreseze în 
Piața Prundului nr. 18. 623.1-1

i este dela 1 Octomvre st. n 1902, |

o locuință frumdsă 5
•' cu cincT odăi de locuit, tdte cătră
|; stradă, o bucătărie, cămară, piv- i 
i niță etc. în ■ --------
I strada Caterinei nr. 17, |
| aprope de piață.
! Informațiuni tot acolo, la pro-
I prietarul casei.

Sz. 6950—1902.
tlkv.

Arveresî hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâșbirdsâg, mint telekkonyvi hatosâg kâzhirrd teszi 

hogy Oana Ilyâs vegrehajtatonak Oana Jakab vâgrehajtâst szenvedO 
elleni 132 korona tokekbveteles es jârulâkai irânti vâgrehajtâsi ugyâben 
a brassoi kir. torvszek (a fogarasi kir. jârâsbirosâg) teriiletân levâ Paron
fekvd, a paroi 392 sz. tjkvben A f 1010 hrszămu fekvOre 92 korban
1903 hrsz. fekvore 30 korban 4445 „ fl 17 fl
■2481 » „ 36 » 6060 fl 4 fl
2816 Î* „ 39 fl 4524/1 fl 24 fl
3179/2 ,, fl 1427 fl 52 fl
3434 n 62 fl 4887 fl 51 fl
3915/1 fl „ 2 fl a paroi 390 sz tjkvben ad 6s ugy
Grasea Gy Orgy âs neje Grasea Tinea âs Mosoiu Jânos nevân âll6 A. f
216, 217 hrs/âmu fekvâre 326 koronăban, a pardi 465 sz. tjkvben adds 
ugy Oang Jânos ai Irimieâ es neje Kreczu Szalomie nevdn âlI6
559 hrsz. fekvfire 9 korban, 2167 hrsz fekvfire 111 kor.
576 fl fl 23 fl 3124 fl fl 16 fl
835, 836/2 n fl 111 fl 3306, 3307 fl » 31 fl
874 fl n 88 H 5582/1 fl fl 44 fl

Osszesen 1216 ko-
ronâban ezennel megâllapitott kikiâltăsi ârban, elrendeltetik 6s bogy a 
fennebb megjelolt ingatlan az 1902 evi szeptember ho 13-ik napjân delelbtt 
9 orakor Paron megtartando nyilvânos ârvorâsen a megâllapitott kikial- 
tâsi âron alo’, is eladatni fog.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak l0n./f,-ât 
kdszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigymi- 
niszteri rendelet 8. § âban, kijelOlt dvadekkdpes ertâkpapirban a kikul- 
dOtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § a ertelmeberi a
bânatpenznek a birâsâgnâl eldleges elhelyezcserdl kiâllitott sz bâlyszeru 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogarau, 1902 âvi junius ho 20-ik napjân.
A kir. jârăsbiro>âg, mint tlknyvi hatosâg.g Schupiter

6.221 — 1 kir. albiro
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Antreprise ie pompe funebre

asortat in 
cele mai

cari tote obiectele, 
fine, se pot că-
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(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mdrte, așezământul 

seu de înmormântare bogat
atât sortele mai de rând, cât și 
păta cu pirețiwă ieftine.

Co misiune și «legKPîs de sâcrâtfiB-ă de metal ce se pot 
închide hermetic, dm prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sicritlFfilOT de lemn, de 
metal și imitațium de metal și de lemn de stejarw.

Depou de cununi pentru monumente și plantlci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vâuet, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt SB ieftin, i a u 
asupră-mi și transportam de bbsoHb sia 'streinătate.

La cașuri de mdrte a se adresa la
9_*  E. T u t s e k.

< r , ■. i- • • /<

I

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


