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Congresul macedonean.
In fie-care an, cam pe vremea 

acesta, obicinuesce a-se întruni în 
Sofia așa numitul congres mace- 
donen. Acest congres are menirea 
să dea agitației și propagandei ligei 
macedonene un fel de sancțiune din 
partea poporului. Bulgarii din acesta 
ligă, cari pe lângă firea lor neastâm
părată și mult înclinată spre violentă, 
mai desvoltă și o porțiune mare 
de fanatism, vor se tină mereu des
chisă cestiunea Macedoniei. încât 
pentru cei din tovărășia lui Sarafoff, 
ei nutresc dorința de a face se is- 
bucnescă, deacă s’ar pute în 24 de 
ore, revolufiunea în Macedonia, 
deși programul lor „ oficial “ nu 
cere decât autonomia pentru Mace
donia.

Ori și cum, Sarafoff, cu tdte că 
fusese delăturat la congresul din 
anul trecut dela conducerea comite
tului macedonean, totuși stăpânesce 
mai mult pasiunile poporului bulgar, 
decât le pdte stăpâni generalul Zon- 
ceff, care îl înlocuesce de atunci în- 
ebee în fruntea acelui comitet. De 
ore-ce însă principele Ferdinand și 
guvernul, seu, cum s’ar mai fiice, 
Bulgaria oficială, în urma presiuni
lor din afară și chiar a dorinței gu
vernului rusesc se văd constrînșî 
de-ocamdată a ține în frîu propa
ganda în Macedonia și a împiedeca 
orl-ce eruptiune nechibzuită a pa
timilor și a fanatismului, ce-1 ațîță. 
mereu Sarafoff cu omenii sei, de 
fapt prepondereză în comitet direc
țiunea mai precaută a generalului 
Zonceff, care a avut majoritatea și 
în prima ședință a congresului, de 
Duminecă. Majoritatea este ce-i drept 
neînsemnată, ceea-ce s’a dovedit și 
la alegerea președintelui congresu
lui. Boris Sarafoff, care nu înceteză 
nici un moment de a turna oleiu 
pe foc a și întrebuințat ocasiunea 
deja în prima fii de a-se împotrivi 
pănă la cuțite direcțiunei comitetu
lui actual, predicând rescola gene
rală în Macedonia.

Două momente fac, ca congresul 
de fată macedonean să câștige o 
importantă deosebită. Mai întâiu în
suși comitetul, care a pregătit con
gresul, a adresat puterilor un me
morand, în care se înșiră dorințele 
și gravaminele bulgare cu privire la 
Macedonia. Aceste culmineză în 
pretensiunea de a se da vilaetelor 
turcesc!, din cari se compune pro
vincia Macedonia, o administrație 
autonomă, cam după modelul celei 
de pe insula Creta ; apoi mai pre
tind ca un guvernor cu reședința în 
Salonic să fie pus în fruntea guver
nului responsabil.

Al doilea momeut este, că toc
mai acuma ambasadorii din Con- 
stantinopol ai marilor puteri au în
ceput lucrarea unui proiect de re
forme ce-1 vor presenta și-l vor re
comanda înaltei Porte.

Dumnefieu mai scie ce se va 
alege de reformele, ce ar dori mai 
ales unele dintre puteri să le intro
ducă Turcia, de silă și de bunăvoie, 
ca se pună stavilă astfel unor nouă 
încurcături și catastrofe.

Congresul macedonean va primi, 
firesce. de al său programul, ce este 
specificat în memorandul amintit al 
comitetului. Bulgarii macedoneni vor 
fi de-ocamdată destul de mulțumiți 
cu acest program, care are în ve
dere esclusiv numai interesele Bul
garilor. Grecii, Turcii, Aromânii și 
Albanesii din acea provincie însă 
nu se vpr învoi nici decum se ajungă 
cu totul sub influința bulgară. Este 
adunată deci destulă materie de di
sensiuni și de certe și representanți; 
puterilor, venind și ei cn programul 
lor de reforme, vor face numai, ca 
confesiunea să fie și mai mare.

Intr’aseea comitetul macedonean 
și Sarafoffii lucreză neîncetat aci pe 
fafă aci în ascuns Ia subminarea 
stărilor și la pregătirea revoluțiunei 
în Macedonia.

Așa stau afiî lucrurile în acăstă 
importantă cestiune și cine scie cum 
vor sta mâne, când pote marele pro

tector și liberator al Bulgarilor dela 
Neta nu va mai tine așa de mult, 
cum tine astafil, la status quo în pen
insula balcanică?

Congresul macedonean. Din Sofia, 
se depeșeză cu data de 10 August; Astădi 
s’a deschis congresul macedonean. De
legații sunt în număr de 74, între cari se 
află și două profesore. înaintea prândului 
s’a desbătut chestiunea primirei delegații
lor societăților nerecunoscute de comitet. 
Majoritatea a respins acestă cerere. După 
prând s’a ales biuroul congresului. Pre
ședinte a fost ales Panoff, avocat din 
Vidin. Alegerea s’a făcut cu 32 contra 29 
voturi. Minoritatea a protestat că alegerea 
nu e legală. Astă-seră Boris Sarafoff a 
ținut o întrunire a delegaților partisan! ai 
sei, în care a adus acusărl violente comi
tetului. S’a cerut să se lanseze un mani
fest pentru răscola generală în Macedonia 
și a numit pe membrii comitetului mișei. 
Sarafoff a propus, ca mâine toți delegații 
nerecunoscuțî, în număr de 30, să se ducă 
în corpore în ședința congresului, între
buințând la necesitate chiar arme.

La congres au sosit numeroși membri 
ai comitetului macedonean, cari trăiesc în 
străinătate. Intre aceștia e și fostul că
pitan Panița, fratele maiorului Panița, 
care fusese, executat de Stambulov. Din 
Macedonia s’au presentat forte puțini de
legați din causa, că guvernul turcesc a 
supraveghiat forte sever granițele. Orga
nul oficial al comitetului macedonian 
,,L'Autonomie*  scrie, că în Macedonia se 
prepară revoluție, pe care o organiseză 
fostul colonel Iankow. Insurgenții dispun 
de bani mulți și de arme. Colonelul Ian
kow are două tunuri sistem Maxim.

Victimele legii congreganiste. 
Esecutarea legii congreganiste a avut ca 
urmare și victime. Așa prefectul departa
mentului Loire a suspendat patru primari 
din causa nesupunerii lor față cu ordinele 
guvernului. Tribunalul din Cholet a con
damnat pe doi călugări la 8 dile, respec
tive o lună arest pentru violarea sigiliilor 
aplicate pe porțile școlilor congreganiste. 
Der și mai semnificativă este denegarea 

supunerei din partea unui locotenent co
lonel în departamentul Vannes. Prefectul 
de Vannes rugase pe generalul Frater, 
să-i trimită un escadron de cavalerie, care 
să sprijinescă administrația în esecutarea 
legii. Generalul a trimis un detașament 
de soldați sub comanda locotenent-colo- 
nelului Saint-R&my. Locotenent-colonelul 
a refusat a se supune, declarând, că con
vingerea sa religiosă îl opresce a coopera 
la închiderea șcdlelor congreganiste. Ge
neralul a pedepsit pe Saint-Remy cu arest, 
pe care ministrul de răsboifi l’a preschim
bat în arest de cetate. Locotenent-colo
nelul va fi internat în cetatea Belle-Isle 
și va fi dat în judecată pentru violarea 
disciplinei. — Etă deci inaugurarea unui 
„Kulturkampf“ în Franța, care a început 
deja se culegă victime 1Unificarea limbei literare române.

De M. S t r ă j a n u.
(Urmare.)

Scriitorii cei buni ne pot servi și în 
acesta privință ca model.

Din toți poeții noștri, Alecsandri 
are limba cea mai românescă, pentru-că 
el și-a făcut educațiunea literară prin stu
diul poesiei poporane, a cărei comoară el 
a scos’o mai întâiii la lumină. De aceea 
în scrierile sale mai vechi e lucru rar să 
vefii un neologism. Insă înaintând cu 
timpul a început să primescă și el câte 
un latinism, ca sacru, celebrez, desperare, 
tesauri, seculari, pagini gloriose, demn, ne
demn ca d. e. în următdrele versuri:

„Sub cercul splendid al Provenții,
Eu, cântăreț din răsărit
La voi, maestrit ai cadenții
Viu și ve die: „Bine-am găsit!“

(Brind.)
,.Din secuii dispărută in ndptea negurosă 
Tu adl apari în lume, coronă majestoasă 
Cu opt regești florine, insemn neperitoru. 
De glorie, mărire, tărie și onor.

[Imnul Coronei?

Limba poetului din cei de pe urmă 
ani ai activității sale nu este întocmai 
aceeași ca în primele sale scrieri. Ea s’a 
reînoit în câtva; și această schimbare o 
cere însăși legea progresului. Limba este 
espresiunea cugetării; ear cugetarea și

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

încoronare întârejiată.
...La dou-deci și șese Iunie a anului 

acestuia, avea să se facă încoronarea lui 
Eduard al VH-lea, Regele regatului unit, 
al Marei Britanii și al Irlandei, apărătorul 
credinței, împăratul Indiei, domnul pămân
turilor dincolo de mări etc. și toți repre- 
sentanții din acest vast imperiu, începând 
dela ducii englesi pănă la miniștrii Aus- 
stralieni și Sud-Africani trimiși din Ze- 
landa-nouă și pănă la Sultanul dela Perak 
și Maharadja dela Bikanir și Zaipur seu 
Regele negru dela Barotse. Intrega acestă 
putere, istorie și present, Europa și tote 
continentele, aveau să trecă în procesiune 
înaintea cetățenilor, celei mai mari capi
tale din lume. Der etă, că din impenetra
bilul zid de nuori, prin care trecem cât 
trăim, veni altă disposiție. Oa și cum deul 
Neptun, iritat se răstesce, cătră vânturi, 
așa răsună: Vă void arăta eu vouă două- 

decî și șese Iunie! Imperiul universal are 
lipsă de-o pregătire de multe luni spre a 
se aduna la un punct. Eduard al șepțelea 
are însă și intestine ca ori-care alt om. 
Atunci mâna ce ieși din impenetrabilul 
zid de nori, scormoqi puțiq în intes
tinele regelui, și conductul fără șemă 
se opri.

întregul spectacol fusese grandios 
pregătit. Mai mare decât orl-ce, a fost 
însă totuși acesta împedecare. Un imperiu 
universal a voit să-și repeteze pentru 
câte-va ore icona desvoltării sale, și o 
rană dintr’un intestin nimici tdte calcu
lele. Ce ești tu Rege strălucit în mantia 
de încoronare, a căreia codă să întinde 
pănă în evul mediu? Acum zaci pe targă 
și ești un sărman om bolnav. Intr’o cli
pită hermelinul e luat de pe tine, insigniile 
imperiului se aruncă ’ntr’un colț și sabia 
simbolică se ascunde ’n tecă. Acum numai 
e de nici o trebă evul mediu*)  Afară cu 
cuțitele antiseptice ale presentului!

Unui Plantagenet ori Tudor, unui 
Lancaster ori Stuart putea să i-se întâmple 
tot aceea cu două (jile înaintea încoro
nării; der omul putea să se rămășască pe 
o sumă mare, că bolnavul ar fi fost pier
dut. Medicilor din timpurile frumose atât 
de bogate în embleme nici nu le-ar fi 
trecut prin minte felul și natura acestei 
bole. Acum însă sta la patul regelui lordul 
Lister, vindecătorul de rane. Și din oră 
’n oră se transmiteau prin sîrme sciri din 
Buckingham Palace pănă la Canada și 
insulele Falkland, pănă la Captown și 
Sidney. Totă lumea, care se închină co
ronei engleze a luat parte la durerile re
gelui. Nici așa ceva n’a cunoscut evul 
mediu. Căci sârmele prin cari soirile pot 
se sbdre încolo, er simpatiile îndărăt, au 
fost aședate numai în epoca domnirei re
ginei Victoria.

Pentru regele sănătos era plănuită 
o plimbare prin evul mediu, dar regele 
bolnav a fost readus curând la present. 
Aici îșT găsi reînsănătoșarea. Der n’a fost 
una obicinuită ci o reînsănătoșare regală. 

Câte îmbunătățiri fine nu încunjurau acest 
pat distins. Omenilor bogați le sunt ac
cesibile deja acum aprope tdte, dăr pentru 
cei mijloci și săraci astfel de posibilități 
înotă încă pe valurile viitorului. Pe regele 
reconvalescent îl .duseră pe yachtul său 
ca să-și vină mai iute în puteri. Mulți se 
vor fi mirat de acăsta, fiind-că nu cunosc 
plăcerile, ce le procură Yacting-ul. Este 
acesta o vieță atrăgătore, în natură și cu 
natura, rămânând omul încunjurat de cel 
mai mare comfort. Aerul cel mai curat, 
singurătatea atât de adâncă cum o vreai, 
ori societatea câtor-va amici aleși, țărmul 
atât de aprope seu atât de depărtat cum 
îți convine. Traversezi ape ad libitum, 
visitezi porturile, ce le doresc!, și dispari 
undeva îndată ce ți-s’a urît de uscat, ori 
îndată ce câtva timp nu mai voiesci să 
primesc! scrisori.

Yachtul trebue să aibă un căpitan 
cuminte în care să te poți încrede și un 
bucătar cum să cade. Cărțile nu pot lipsi 
în salon de pildă Shakespeare, Plutarch 
Montaigne ș. a. Poți lua cu tine și alte 
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ideile, cari o compun, se schimbă mereu, 
ca și organismul omenesc. Conform legii 
desvoltării iimbelor, câtă vreme ideia unui 
lucru rămâne întreagă, în consciința po- I 
porului, rămâne și cuvântul care o esprimă, 
cu tdte sunetele ce’l compun. Modificân- 
du-se ideia, se modifică și cuvântul schim
bând unele sunete. Așa din libertare, care 
în graiul poporului roman însemna a face 
pe cineva libertus, a-1 libera din sclavie, 
poporul român a făcut cu timpul iertare. 
Vorba esprimă o idee, care semenă cu cea 
veche, dar care nu mai e aceeași. Alte-orî 
se pierde ideia și cuvântul se uită; sau 
ideile se esprimă prin alte cuvinte mai 
corespuncjătdre și mai întrebuințate.

Așa în versurile citate, neologismele: 
coronă majesiosă esprimă ideia suverani
tății naționale, al cărei înțeles nu se cu
prinde în vorba cunună, întrebuințată la 
cununia mirilor seu în alte ocasiunî ser- 
bătorescî.

Regești fiorone, sunt poddbele ase
meni florilor de pe corona regelui. Iar 
rege și regesc înseamnă idei ce nu se pot 
esprimă prin craiu și crăesc. Românii nici
odată n'au numit pe suveranii lor decât 
împărați seu domni. Numirea de rege, ur
gisită de Romani, împreună cu ideia, dela 
alungarea Tarquinilor, n’a trecut în graiul 
poporului român. El a luat vorba craiu, 
dela streini (după dicționarul academic 
de laKvșâ/lios, o formă din gr. Kvgios dom
nitor) însă numai pentru suveranii streini, 
seu în înțeles rău, pentru omul desfrînat. 
înțeles bun mai are acest cuvînt numai 
în cântecile de stea, care se scie că sunt 
de origine cărturărescă.

Nici o Tirtibă iiu rămâne staționară 
cu atât mai puțin limbile literare. O 
causă care face ca limbile literare să fie 
mult mai supuse reînoirei de cât graiul 
poporului, mai mult seu mai puțin con
servativ, este cultura intelectuală. Prin 
cultură întră în viața intelectuală a unei 
națiuni, o mulțime de idei și nuanțe de 
idei nouă, pentru cari nu se află cuvinte 
corespundetdre în graiul poporului. Și la 
noi trebuia să se întâmple acesta într’o 
măsură mult mai mare decât la alții; pen- 
tru-că noi întrând repede în comunicațiune 
cu alte națiuni mai culte, am înaintat 
într’un veac cât alte poporă în două seu 
trei veacuri.

Ori-cât de conservativi am fi în con
servarea limbii, nu ne putem lipsi de neo
logisme. Este acum întrebarea: cura, de 
unde și în ce ’măsură se luăm neologis
mele trebuitore?

La acestă întrebare încă aflăm răs
puns în scrierile celor mai vechi cărturari 
români.

In prefața bibliei dela Alba Iulia, din 
-1648, ni-se Spun, sub nr.-ul 3, următdrele: 
„Le acesta încă vom să știți, că vedem 
că unele cuvinte unii le-au isvodit într’un 
chip, alții într’altul, ear noi le-am lăsat 
cum au fost în isvodul grecesc, vexând 
că alte limbi încă Ie țin așa, cumu-i sina
gogă... gangrenă. și pietrii scumpe, carele 
nu știu românește...." 

cărți, asta-i cestiune de gust. Shakespeare 
e fârte bun, el are respirația pentru mare. 
Și cu altă societate se pote cineva pro- 
vede. Amicii nu strică, pe câtă vreme îi 
ai pe corabie, și decă ești tînăr mai afli 
acolo întrebuințare chiar și pentru un 
amor. Der ou înțelepciunea ori cu etatea, 
cresce și cerința, de a-te afla singur pe 
Yacht, de a nu fi cu considerații și de a 
nu profana tăcerea mării cu flecarii. Atunci 
șede omul bucuros în filele senine pe fo
toliu, lăsând ca ventnl cel ușor să-i îm- 
prăscie ore întregi gândurile.

Acâsta e noua descoperire despre 
corabia de lecuire. Regele însănătoșindu-se 
a atras asupra ei atențiunea generală. 
Pote fi desvoltată în modul cel mai dife
rit. Nu va trece mult și vom avă și sa
natorii plutitore. Colosalele corăbii ale so
cietăților, cu care cineva merge ierna în 
Orient, er vara când sunt căldurile mari, 
la capul nordic, nu sunt în realitate de 
cât astfel de localități pentru cură clima
tică, ce-’și schimbă mereu posiția geografică.

Dintre literații mai noi fdrte bune 
povețe ne dau în acestă privință C. Ne- 
gruzzi în scrisorile sale. (Publicate în con
vorbiri literare din 1876, 1877 și 1878 și 
în Păcatele tinerețelor). Eliade în prefa
ța gramaticei sale din 1827 ș. a. — Cu
vintele, care nu le găsim în limba popo
rului nostru, se le împrumutăm — dice 
Eliade — din limbile înrudite cu a nostră 
și să le romănisăm. Der să împrumutăm 
numai atâtea câte ne trebue și unde ne 
trebuesc; să nu facem ca negustorii, care 
împrumută fără socotelă și pe urmă ban- 
croteză. însăși limba primilor noștri filo
logi, a lui S. Micul, Șincai și Petru Maior 
este mult mai românescă și deci mult 
mai bună decăt teoria lor.

Nime însă n’a studiat mai bine 
acestă cestiune decât d. T. Maiorescu 
care prin criticele sale a arătat și a în
temeiat în mod scientific direcțiunea cea 
bună, atât în limbă și în literatură cât și 
în întregă vieța nostră culturală. 'Pentru 
aceea ar fi de dorit ca, pentru a înlătura 
deosebirile, cari mai esistă încă în limba 
nostră literară dintr’o provincie într’alta 
se se răspândecă cât mai mult criticele 
d-lui Maiorescu, în special cele relative 
la limba și ortografia română, și se se 
vulgariseze principiile sale prin șcdlă, în 
manualele didactice și prin diaristică.

Aici mă voiu mărgini a cita seu a 
resurna numai câte-va fragmente din arti
colul „In contra neologismelor", publicat 
în volumul II al Criticelor :

„Principiile neologismelor le putem 
despărți în patru regule, pe cari le vom 
espune în paginile următore și vom căuta 
a Ie întemeia.

I.
„Acolo, unde pe lângă cuvântul sla

von esistă în limba românescă populară 
un cuvânt curat român, cuventul slavon 
trebue să fie depărtat și cuvântul român 
păstrat.

„Vom dice der binecuvântare, și nu 
blagoslovenie, vom dice preacurată și nu 
precistă, bunavestire și nu blagoveștenie".

Acâstă regulă e mai însemnată în 
aplicarea ei la cărțile bisericesc!. In Ro
mânia pe multe locuri se întrebuințeză în 
biserici și mănăstiri o limbă încărcată de 
slavonisme netrebuitdre. Și acâsta pentru 
că esagerarea unor neologiști, cari s’au 
încercat se introducă în biblie schimbări 
și eșpresiun! recomandate de o filologie 
nepricepută și trecătore, au făcut pe capii 
bisericei se se împotrivescă în contra tu
turor schimbărilor, de teama schimbărilor 
celor rele seu pripite. Și fără conlucrarea 
episcopilor nu ne putem aștepta la nici o 
reformă în biserică.

II.
„Acolo unde avem în limba nostră 

obicinuită un cuvânt de origine latină, nu 
trebue se introducem altul neologist. Vom 
dice der împrejurare și nici odată cercus- 
tanță seu circonstanță, binecuvântare și 
nu benedicțiune.

„Și acâstă regulă este dela sine în- 
țelesă; cu tote acestea ea trebue anume 
formulată și trebue se stăruim cu toții 
întru păzirea ei în scrisori și în diare, pe 
catedra șcâlei și la tribuna parlamentului. 
Căci profesorii, deputății și scriitorii noș

Regele Eduard al VlI-lea înse și-a 
recâștigat puterile pe mare și tămăduit a. 
debarcat pe uscat. Adevărat, că conduc-, 
tul încoronării a trebuit se fie mai scurtat 
și mai contras pentru cel reînviat, pompai 
cea estra-ordinară s’a mai simplificat în
tru câtva și amicii spectacolelor se ve- 
dură pote scurtați în așteptările lor. Și 
totuși acestă încoronare întârdiată nu e 
mai săracă în reflexe din evul mediu, de 
cât ar fi fost cea plănuită mai întâiu. Un 
dspe de mare însemnătate, la care nu se 
gândiseră atunci, s’a alăturat la conduct. 
Măiestrii de odinioră îl cunosceau și obici- 
nuiau a-1 zugrăvi cu cordialitatea și naivi
tatea lor, când descriau vecinicul mers 
al lumei. Ei îi dădură chiar pas înaintea 
împăraților și regilor și episcopilor și dom
nilor. Vechiul lui nume este: cumătră 
morte.

(„N. Fr. Pr.“) T. H.“

tri mai de frunte și-au făcut o parte în
semnată a studielor în limbi streine. De 
aici urmeză firesce, că o sumă de cuvinte 
și de deprinderi sintactice le vin mai în
tâiu în minte sub forma lirabei străine, pe 
care o cunosc mai bine.

„Insă cea mai ușoră deșteptare va fi 
de ajuns pentru a trezi pe acești scriitori 
din felul de letargie intelectuală, în care 
se află, cât pentru limba lor, și a le aduce 
aminte, că și limba română are geniul ei 
propriu și cuvintele ei proprii și că aces
tea trebuesc cunoscute și deprinse. Mai 
toți seim pe din afară frase din Voltaire 
și Alfred de Musset, din Schiller și din 
Heine. Der dâcă este se vorbim și să 
scrim românesce, trebue neaperat să ne 
dăm ostenela de a cunosce și biblia ro
mână în frumosa limbă din secolul al 
17-lea, și cronicarii noștri și poveștile, po- 
esiile și proverbele populare. Fără acâstă 
cunoscință nu pote fi scriitor român.

„Și aici nu vorbim în contra acelor 
esagerări, pe cari le simțim mai toți că 
sunt greșeli și de care prin urmare nu 
avem a ne teme că se vor întinde prea 
departe... '

„Der trebue se vorbim în contra 
acelor neologisme de prisos cari se stre
cură prin scrierile nostre, fără a bate prea 
tare la ochi și ne înstreineză limba din 
ce în ce mai mult dela înțelesul ei po
pular. Pentru ce să dicem d. e. este sufi
cient, cuvânt pe care nu-1 înțelege nici 
un țăran român; și se nu dicem „este de 
ajuns", cuvânt de origine asemenea la
tină, însă înțeles de totă lumea? Tot așa 
va trebui să dicem „a ajunge la ceva" în 
loc de a parveni sâu... a parveni la ceva-, 
„agerime" în loc de sagacitate „adâncit" 
în loc de aprofundat, „din adins" în loc 
de cu intent,iune, „deșertăciune" în loc de 
vanitate, „a aiuri" în loc de a delira, a 
divaga, „a înapoia" în loc de a restitui....
și sute de alte esemple.

„Suntem încredințați că numai cu 
puțină luare aminte la acestă regulă, sti
lul multor scriitori de ai noștri s’ar în
drepta și s’ar face adevărat românesc, din 
prea împestrițat și străin cura este astăzi.

(Va urma.)

De la încoronarea regelui 
Eduard VII.

Dăra aici câteva amănunte interesante 
din actul încoronării regelui englez, care 
s’a săvîrșit în dina de 9 August. Etă cum 
s’a făcut depunerea jurământului :

Metropolitul păși înaintea regelui și 
îi puse întrebarea:

„Stăpâne, este Maiestatea Vostră dis
pusă a depune jurăraîntul ?“

„Sunt dispus".
Metropolitul adresă apoi regelui ur

mătdrele întrebări, la cari acesta răspunse 
{ ținând o carte în mână:

Metropolitul: Sunteți dispus a pro
mite solemn și a jura, că veți guverna 
poporul acestui regat unit al Britaniei și 
Irlandei, și țările aparținătore, după legile 
fundamentale date de parlament și după 
obiceiuri?

Regele: Promit solemn.
Metropolitul: Sunteți dispus, pe cât 

stă în putința Maj. Vostre, a observa în 
tote actele legea, dreptatea și grația?

Regele: Sunt dispus.
Metropolitul: Sunteți dispuși a păs

tra din tote puterile legile divine, adevă
rata credință a evangheliei și religiunea 
protestantă-reformată întemeiată prin legi? 
Și sunteți dispus a păstra și păzi de ori 
ce violare instituțiunile bisericesc! din An
glia,, doctrina, cultul, disciplina și jurisdic- 
țiunea așa cum este hotărîtă în Anglia? 
Și sunteți dispuși a păzi tote drepturile 
și prerogativele date prin lege seu cari 
se vor da de acuma episcopilor, preoților 
și bisericei încredințate pazei Mâjestății 
Vostre?

Regele: Tote acestea promit a le 
păzi.

După acesta regele se ridică de pe 
scaim și sprijinit de lordul Great Cham
berlain, se duse în fața altarului, purtân- 
du-i-se înainte sabia statului. Descoperin- 
du-și apoi capul puse jurământul în fața 
întregului popor, că va ține cele făgă
duite. La acest act puse mâna pe evan
ghelie și pe biblia cea mare, pe care me
tropolitul o luase de pe altar și i-o ținu 
înainte, er regele îngenunchiă și clise: 
„Lucrurile, pe carl le-am promis aici> 

vreu să Ie fac și să le păzesc. Așa să-mi 
ajute Dumnedeu!"

După acesta, regele sărută cartea și 
semnă formula jurămîntului.

Terminându-se ceremonia jurămân
tului, regele fu uns de cătrămetropolit, în- 
tâifl în crescetul capului, dicând cuvintele: 
Fii uns cu sfântul oleiil, cum au fost 
unși regii, preoții și profeții, apoi pe 
piept, pe mâni, pronunțând tot-deuna for
mulele prescrise. Regele, care în timpul 
ungerii stătu în genunchi, se ridică și se 
aședă în scaunul sftului Eduard. Pe urmă 
fu îmbrăcat cu mantaua imperiului, sacri
fică sabia și pintenii pe altar.

După acestea episcopii îl înconjdră 
er metropolitul de Canterbury și îi pune 
corona pe cap. In catedrală toți privesc la 
acest act solemn cu respirația oprită, er 
poporul este anunțat despre încoronare în 
tdtă țera cu bubuituri de tunuri. Peerii, 
în număr de 600, pun și ei în acest mo
ment coronele pe capul lor, serbând în 
mod simbolic încoronarea regelui. Acesta 
este singura ocasie, când și peerii au drep
tul să pdrte corona.

După încoronare, regele se urcă la 
tron, înaintea căruia se opresce stând în 
picidre pănă vine metropolitul și punân- 
du-i mâna pe piept îl forțeză cu blândețe 
a-se aședa în tron. Regele este încoronat 
și urcat pe tron.

In acest moment metropolitul și toți 
episcopii îngenunche în fața regelui și 
depun jurământul. Bătrânul metropolit 
în etate de 81 ani, sărută pe rege pe 
obrazul stâng.

După încoronarea regelui, se unge 
și se încoroneză și regina, în care moment 
soțiile peerilor pun și ele coronele pe cap.

SOIRILE BILEI.
-- 30 Iulie.

Procesul „Cărții de Aur". „T. R.“ 
din Sibiiu aduce scirea, că d-nul T. V. 
Păcățianu, autorul și editorul „Cărții de 
Aur" a fost citat eri de urgență înaintea 
judecătorului de instrucție de la tribuna
lul din Sibiiu, d-1 Godri Sândor, pentru a 
răspunde, pe lângă unele întrebări de 
mică importanță, la întrebarea, decă pri- 
mesce seu nu răspunderea pentru cele 
cuprinse în „Cartea de Aur" vol. I, pen
tru care i-s’a intentat proces de pressă? 
D-nul Păcățianu a declarat, că după-ce 
cartea sa nu e alta decât o simplă adu
nare de documente și date istorice, pe 
cari n,u d-sa le-a compus, ci așa le-a 
aflat publicate la alții, — ca autor nu 
pote primi nici o răspundere pentru cu
prinsul cărții, ci responsabilitatea pote să 
cadă asupra sa numai pentru editarea 
cărții. S’a încheiat proces verbal despre 
declarațiunile făcute, și cu acesta cerce
tarea în procesul pentru „Cartea de Aur" 
e terminată. Actele vor fi trimise acum 
la Clușiu, pentru-ca procurorul să-și for
muleze rechisitorul.

Regele Carol la Gastein. Se anunță, 
că Regele Carol va urma la Gastein o cură 
de 20 dil.e, după care se va duce la Ra- 
gatz și apoi la castelul Weinburg. Regele și 
regina nu se vor întorce în România înainte 
de 15 Septemvrie v.

Principele Parol la Iași. A. S. R. 
Principele Carol va fi instalat în șcâla 
militară din Iași la 15 Septemvrie; Prin
cipele Carol va sosi în a doua Capitală a 
țărei în dimineța dilei de 15 Septemvrie 
și va fi condus cu onorurile cuvenite de la 
gară în palatul Roznovanu, care-i este des
tinat ca locuință în tot timpul șederei în 
Iași. In cas, decă palatul nu va fi com
plect mobilat pănă la acestă dată Princi
pele va fi instalat în localul șcâlei mili
tare, unde va primi totă îngrijirea sub 
speciala supraveghiare a d-lui colonel 
Alexandrescu.

Cursurile le va urma în clasă, ală
turea de toți cei-lalți elevi ai școlei și va 
participa la tote instrucțiile ce se vor 
face în cursul anului. Principele Carol va 
rămâne în șcdlă numai în orele de cur
suri, er pe cele-lalte le va petrece în pa
latul său, unde i-se pune la disposiție suita 
compusă de mai mulți ofițeri din garni- 
sdna Iași.
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De la școlă principele Carol va fi 
însoțit și condus acasă de cătră un ofițer. 
Casa regală a însărcinat în special pe d-1 
colonel Alexandrescu să-și depue totă os- 
tenela ca principele să nu sufere lipsă de 
nimic ce va dori, și cursurile se le pri- 
mescă în mod sistematic.

Nu se scie încă decă la sosirea în 
Iași și la instalarea în școlă va sosi și 
Principele Ferdinand. Acest lucru este po
sibil și se va decide imediat după întor- 
cerea în Bucurescî a principilor moș
tenitori.

In cașul, când principele Ferdinand 
va însoți pe principele Carol pentru a 
asista la instalarea sa în șcălă, acesta se va 
face cu deosebită solemnitate. Principele 
Ferdinand va asista la câte-va lecții dela 
început și după 2 dile se va reîntorce în 
Capitală.

Petrecerea din Fizeșul Gherlei. 
„Un participant ne scrie din Fizeșul 
Gherlei, că la petrecerea dată în diua de 
20 Iulie s’au încasat în total 216 corone, 
din cari s’au cheltuit 159 cordne 40 bani, 
rămânând un venit netto de 56 c. 40 bani, 
care sumă „s’a predat destinațiunei sale“ 
(Bisericei din localitate, decă ne aducem 
bine aminte). Contribuiri au întrat de la: 
T. Boca Someșanul 3 cor. 20 bani. A. Fo- 
garasi 2 cor. P. Cheresteș 1 cor. 60 bani, 
V. Tămaș 1 cor. 20 bani, Fekete Lazar 
1 cor., A. Todoranu 80 bani, d-na M. Pop 
■80 bani, d-ș6ra A. Tordk 80 bani, d-na 
Bochiș 80 bani, C. Muște 80 bani, N. 
Heisman 80 bani. Participantul esprimă 
mulțumiri tuturor spriginitorilor acestei 
petreceri. Se scrisese prin diare, că de la 
acăstă petrecere „românescă", conversația 
românescă a fost espulsată. „Participantul" 
ne asigură, că „nici din inimile Românilor 
de pe aici nu s’a stins sentimentul na
țional". — Nu s’a stins?... Atâta încă nu 
e de ajuns. Sentimentul național trebue 
să ardă viu și decă „nu s’a stins", atunci 
trebue să se manifeste și prin „graiul na
țional". — Așa se fie în viitor!

Recepție la ambasada englesă în 
Bucurescî. Duminecă a avut loc la lega- 
țiunea englesă din capitală o recepțiune 
cu ocasiunea încoronărei regelui Eduard 
al VII-lea al Angliei. Toți membrii cor
pului diplomatic aflațî în Capitală, precum 
și membrii coloniei englese, au participat 
la recepțiune.

„Albina" institut de credit și eco
nomii în Sibiiu publică bilanțul semestrul 
încheiat cu 30 Iunie a. c. din care se 
vede, că profitul curat în acest semestru 
este de cor. 137,022-15, cu cor. 8241 — 
mai mare, decât la 30 Iunie 1901.

întâmpinare. Asără primirăm întâr
ziat o telegramă din Arad dela d-1 Dr. 
Ștefan C. Pop, advocat, în care protesteză 
contra insinuărilor, ce s’au făcut în colo
nele „Tribunei Poporului" la adresa d-sale, 
în legătură cu atitudinea sa la congrega
ția trecută din Arad.

%
Demonstrație antimaghiară. La 

băile din Lipik s’a dat dilele acestea o 
serbare. Ou acăstă ocasiune s’a pus pe un 
pavilion un steag unguresc, alăturea de 
■oel croat. Nisce tineri croațl au înlăturat 
aoel steag și au strigat „Pereat Kossuth11.— 
fiarele unguresc! sunt forte iritate din 
causa acestei nouă demonstrații anti- 
maghiare.

Greva muncitorilor agricoli din 
Galiția. Un Rus domiciliat în Galiția pu
blică în „Przeglond11 din Leov o cores
pondență din care luăm următdrele: 
„Greva din Galiția este condusă de aceeași 
mână, care a avut conducerea și la re
voltele țărănesc! din Oharkow și Poltava. 
Organisația cuprinde în sine tote regiunile 
locuite de Ruteni în Austria și Rusia și 
se împarte în 200 departamente cu o con
ducere centrală în Viena. In Galiția de 
ost mișcarea tinde înainte de tote să rui
neze șlahta polonă, apoi a-i subjuga pe 
^toți Polonii. Autorul corespondenței, pe 
■care Rutenii îl credeau de omul lor, fusese 
și el însărcinat să împartă broșuri ațîțătăre 
la grevă în comunele rurale. El primise și 
un insigniu, prin care se putea legitima 
la cei inițiali. Insigniul este format din 

sun scut mic alb de tinichea pe care se 

vede emblema „Ruteniei" și două mâni 
îmbinate ca la rugăciune".

Călugărițe expulsate. Călugărițele 
de la Plougonuen au fost expulsate în 
diua de 9 August a trebuit însă ca por
țile școlei să fie sparte pentru-ca repre- 
sentanții autorităței să pătă pătrunde în 
școlă. La Saint-Yri, comisarul a întîmpi- 
nat o viuă resistență. In cele din urmă 
însă, decretul de închidere a fost îndepli
nit. La Trefflagat, agenții au trebuit la 
început să se retragă înaintea manifestan- 
ților, cari asvîrleau cu pietre. O companie 
de infanterie a fost chemată pentru a spri
jini pe agenți. Cedând forței, apărătorii 
școlei s’au împrăsciat.

Esecuția unui asasin. Din Banja
luka (Bosnia) se depeșeză, că acolo a avut 
loc la 101. c. esecuția condamnatului Mărie. 
Acesta, spre a-se pute căsători cu soția 
lui Pzic, l’a asasinat șf i-a tăiat apoi ca
davrul în bucăți. Condamnatul a fost 
spânzurat de călăul Seyfried, din .Sara
jevo. Ajutdrele călăului au trebuit să-l 
tîrască pe jumătate leșinat. Agonia a du
rat trei minute.

Memorandul sioniștiior. Din Cons- 
tantinopol se depeșeză, că sultanul a pri
mit memorandul societăței sioniste din 
Londra, în care se expune noul proiect 
pentru colonisarea evreilor în Palestina.

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

Academia Română.
Concursuri pentru premii.

— Fine. —

XXV. Premiul Adamcichi, de 5.000 
lei, se va decerne în sesiunea generală 
din anul 1907 celei mai bune lucrări scrise 
în limba română asupra următorului su
biect:

„Inrîuririle curentelor străine în evo- 
luțiunea limbii și literaturii române din 
secolul XIX“. — (Decis. 3 Aprilie 1902).

Lucrarea se va face după următorul 
program: Starea culturală a țărilor la 
sfîrșitul secolului XVIII. Elementul slavon 
și elementul grecesc în limba vorbită si 
scrisă. Invețămîntul public și privat sub 
înrîurirea grecescă. Manifestarea curentu
lui frances la noi în educațiimea claselor 
superiore. Văcăresc» și poesia lor. Cum se 
învață limba românescă? Mișcarea literară 
sub domnia lui Caragea Vodă. Teatrul de 
la Cișmeua roșie și Domnița Ralu. Ale
xandru Șuțu-Vodă și efoiia teatrelor din 
țeră. Gheorghe Asaclii și Gheorghe Lazăr. 
Școlă românescă și începuturile ei. Eliade- 
Rădulescu. Tipografiile române și cărțile 
bisericesc! și didactice. Curierul românesc 
și Albina Moldovei. Societatea filarmonică 
din Bucurescî și Iași. Eliade, Câmpineanu, 
Aristia, Asachi. începuturile teatrului ro
mân, Scriitori și traducători dramatici. 
Limba oficială, limba literară și limba vor
bită. Primii poeți și primele poesii. Curi
erul de ambe-sexe. Teatrul străin și teatrul 
român. Lupta pentru statornicirea progre
sul scenei naționale. V. Alecsandrî, G. 
Negruzzi, M. Kogâlniceanu. Mișcarea lite
rară în Moldova. Scrieri și publieațiuni. 
Repertoriu. Actori. Resultate obținute. In- 
rurirea educațiunei date tinerimii române 
în Francia și Germania asupra culturii 
naționale. Pruncul român.—Zimbrul.—Ga
zeta Moldovei. Starea societății române la 
mijlocul vecului trecut. Limba literatura 
în școlă și societate. Sf. Sava și Acade
mia Mihăilenă. Mișcarea de reînviere cul
turală. Gazeta Transilvaniei, Roia pentru 
minte, inimă \și literatură. Duelgiii Bon
juriștii. Influența francesă și influența ger
mană asupra spiritelor și năravurilor ndstr.e 
sociale în acea epocă. Teatrele (frances, 
german, italian). Cărțile didactice. Poesiile, 
române străine și influența lor asupra 
ndstră. Profesorii ardeleni, bănățeni și bu
covineni și îiirîurirea curentului germano- 
latin asupra culturii naționale.

Termicul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie 
1906,

XXVI. Premiul Neuschotz, de 2.000 
lei, se va decerne în sesiunea generală 
din anul 1907 celei mai bune lucrări scrise 
în limba română asupra următorului su
biect:

„Istoricul Căilor ferate din România 
și influența lor din punctul de vedere eco
nomic, social și politic". — (Decis. 6 Aprilie 
1902).

Termicul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie 
1906.

XXVII. Premiul Princesa Alina Știr
bei se va decerne în sesiunea generală 
din anul 1910 pentru cea mai bună:

„Cartea de lectură pentru școlole 
secundare11.

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie 
1909.

XXVIII. Premiul Princesa Alina Știr
bei se va decerne în sesiunea generală 
din anul 1914 pentru cea mai bună scriere 
în limba română despre:

„Principiile morale și creștinesc! de 
cari trebue să se conducă părinții în edu- 
catiunea copiilor lor". — (Decis. 6 Aprilie 
1902).

Premiul este 8’500 lei, în care sumă 
se cuprind premiul autorului și cheltuelile 
de tipărirea scrierii (de minimum 30 cdel 
de tipar garmond), în 1.000 exemplare, din 
cari 800 ale autorului și 200 ale Aca
demiei.

Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs este până la 1 Septemvrie 
1913.

* '' *
Nota. — Manuscriptele lucrărilor puse 

la concursurile premiilor de sub N-rii 
VIII—XXVIII se vor presenta anonime, 
purtând o devisă, care va fi reprodusă pe 
un plic sigilat, cuprinzând numele con
curentului. Academia își reservă dreptul 
de-a tipări în publicațiunile sale lucrările 
ce se vor premia. Premiile se vor da au
torilor numai după tipărirea lucrărilor pre
miate. Manuscriptele nepremiate rămân în 
colectiunile Academiei. — (Decis. 6 Apri
lie 1902).

Concurenții sunt obligați a arătă tot- 
deuna în scris pentru care anume premiu 
presintă lucrările la concurs.

Producțiuni și petreceri.
Românii din. comuna Tur învită la 

petrecerea de vară ce se va da în Tiir 
la 28 August st. n. a. c. din incidentul 
adunării generale a despărțământului XI 
Blașiu al „Așociafiunii pentru literatu
ra română și cultura poporului român*.  
Intrarea: de persdnă 1 oorănă. Venitul net 
este destinat pentru șcdla română gr. cat. 
Contribuirile generose se primesc cu mul
țumire și se vor publica. Tiir, la 5 Au
gust 1902. Comitetul aranjator.

Program: 1) La 9 ore a. m. pri
mirea comitetului și imediat după aceea 
celebrarea sf. Liturgii. 2) La 11 ore a. m. 
ședința. 3) La l'/2 ore p. m. banchet. 
4) La 4 ore p. m. plecare în corpore cu 
rnusica în Bratei din curtea școlei la lo
cul destinat pentru petrecerea poporală, 
o) La 7 ore sera dans în curtea școlei 
române și la cas de timp nefavorabil în 
sala școlei.

NB. Pentru de-ale mâncării se vor 
îngriji stimatele familii participante, even
tual un restaurator din Blașiu. Cei ce do
resc a participa la banchet sunt rugați 
pentru orientarea restauratorului a se 
anunța cel mult pană în 22 August st. n. 
ia d-1 Eugen Pop Păcuraru, teolog, în "Tur, 
p. Blașiu (Balâzsfalva).

Literatura.
A apărut „Cuvântare contra be

ției11 de Dr. Elie Cristea, archidiacon. Ti
pografia archidiecesană, Sibiiu 1902. O 
broșurică de 23 pagini, conținând o pre
dică, pe care a rostit'o d-1 Dr. Cristea în 
biserica orțodoxă^română din Cristian (lângă 
Sibiiu) cu ocasiunea escursiunei aranjate 
din partea despărțămîntului Șibiiu al „ Aso- 
ciațiunei pentru literatura română și cul
tura poporului român" la 12/25 Main 1902. 
Acea predică, ținută poporului mai pe 
scurt, oratorul a amplificat’o și așa am
plificată a dat’o tiparului, pentru ca să 
șervescă cu cât mai multe date acelora, 
cari vor să combată patima beției.

„Cnvîntare ocasibnalâ", rostită la 
ultimul serviciu divin celebrat în biserica 
din Sibiiu-cetate de Dr. Miron E. Cristea. 
O broșură de 20 pagini apărută de cu- 
rînd la Tipografia a archidiecesană. Se 
scie, că în Sibiiu se zidesce acum noua 
catedrală, er vechea biserică a început să 
fie demolată. La ultimul serviciu ținut la 
30 Iunie a. c. în vechea biserică, d-1 Dr. 
Elie Cristea, carele într’aceea se făcuse 
monach, primind numele de Miron, a ros
tit discursul, pe care îl vederii publicat în 
actuala broșură.

ULTIME SOIRI.
Gastein, 12 August. Regele Ca

rol a făcut erl o visită marei ducese 
Constantin de Rusia. Marea ducesă 
a întors după amiatjl visita regelui.

Bucurescî, 12 August. Pe aici 
se svonesce, că un delegat al șco- 
lelor congreganiste va veni în cu
rând în România spre a solicita gu
vernului autorisațiunea de a se sta
bili unele din aceste școli în Româ
nia. Aceeași autorisațiune va fi ce
rută și guvernului bulgar și celui 
turcesc.

Roma, 12 August. Se asigură, 
că încă în cursul acestui an o es
cadră rus 6scă sub comanda ma
relui duce Alexă AlexandrovicI, va 
visita un port al Italiei.

Londra, 12 August. Regele Edu
ard comunică ministrului președinte 
Balfour, că dăruesce Osbornho- 
use națiunei, ca se fie transformată 
în sanatoriu pentru ofițeri.

Haga, 12 August. Stejn a decla
rat, că formarea unui partid in
transigent al Burilor în Africa 
de sud este imposibilă. Din contră, 
singura cale pentru prosperarea Afri- 
cei de sud este loialitatea. Toți ge
neralii Burilor sunt de acord cu 
Stejn, așa ca Kriiger și Leyds au 
retnas isolațl cu politica lor impla
cabilă.

Diverse.
Tiuntă estraordinară. O serbare 

de nuntă cu proporții într’adevăr extra
ordinare a avut loc în biserica parochială 
Sf. Maria la Quehec, în Canada. Doi prietini, 
anume Morin și Rheames, ambii de origină 
francesă, aveau fie-care câte opt copii și 
adecă patru băieți și patru fete. Afară de 
acesta, lucru forte curios, băeții lui Morin 
erau amoresați de fetele lui Rheames și 
vice-versa. S’a făcut o căsătorie generală 
celebrată în aceeași di și în aceiași bise
rică, în mijlocul unei mulțimi de lume 
considerabilă, compusă din amici și mai 
ales din curioși, pe cari acăstă ceremonie 
unică în felul ei, îi atrăsese în biserica 
Sf. După slujbă, un mare banchet a în
trunit cele două familii, adecă pe cei 16 
soți cu 64 martori, și un număr estra-or- 
dinar de rude și prieteni.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 11 August 1902.

H. Pomul verde.’ Bottve, Brașov; Gug- 
genberger, Mediaș; Dr. Hodi, G-yulavâr; Pichler. 
Făgăraș; D-na Răduloscu, Tușnad; Orban, Al. Sam
son; Fodor, Pesta; Busslly, Lucea; D-na Mariato, 
Brăila; D-na Colmuleanu, Craiova; Goroanu, En- 
gerliu, Ho<’hrm, Gaster, Bucurescî.

H. Europa; Rozsnyay, Arad; Erdâ'di, Ge- 
lencze; Iacobsohn, Dresda; Dr. Moldovan, A. Repâs; 
D-na Nanâsy, Dobriț.iu; Kiss, Schwenda, Beisenleit- 
ner, Novak, Pesta, Brenner, Tschurl, Assmann, 
Seidl, Viena; Birnberg, Bușteni; S&celeanu, Călă
rași; Stanu, Brăila, ADghelescu. Assan, Bucurescî.

H. Bucurescî: Christide,Tîrgoviște; Vlă- 
doianu, Călărași; Berle, Brăila; Pompilian, Sinaia; 
BirmanPS'm. Zerman, Polescu Firtni, Grossu, Le- 
onardi, Halberstadt, Pictorian, Bucurescî; Tannen- 
l aum Berlin; Lilienfeld, Bucurescî; Somare, T.- 
Ocna; Bonni. A.-Iulia; Hoehmann, Pesta; Dentsch, 
Karlsburg; Ungar, l’esra; Rethely, Pap, general de 
honvedi Pesta; Seidl, Pollak, Viena.

H. O r i e n t; lenibace, Focșani; Censtanti- 
nescu, Slatina; D-na Lazar, Bucurescî; Ambrositi, 
PloiescI; Zismann, Bucurescî; D-na Onciu, Hune- 
dora.

H. Newyork; Filipescu Sinaia; Basara- 
boscu, PloiescI; Oprescu, Bucurescî.

H. Grand: Schwary, Bucurescî; Blum, 
Pesta; Lilienfeld. Opreanu, Grigoreseu, Roller, Bu- 
curescl; Naftalo, Brăila.

Proprietar: Dr. Aurel Mtureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dsla „Tipografia A. Mureșiann“ 
din Brașov, 

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

ps lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
racotuandație.)

Taina, norocului s6u Povestea sa
tului NemernioenI de Tache Brânduș. Acesta 
curte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă î cor. (-|-10 b. p.)

Balade poporale de Avram Corcea 
costă <or. 1.60 plus 10 b. porto. Pentru 
România 3 lei 20 b.

Banca de școlă de I. Dariu, 30 b. 
dlus 10 b. p.)

Disciplina în serviciul educa- 
țiunii de I. Dariu, 40 b. (plus porto 10 b)

Idealul învățătorului român de 1. 
Dariu, 40 b (plus porto 10 b.)

Tragedia, Calvarului de abat. 
Henry Bolo traducere în românesoe de 
membrii soc. de iect. „Inocențiu M. Clain“ 
din (Blașiu. Prețul 2 cor. pentru România. 
3 lei plus 20 b. porto).

Lilice dela Pind, poesii macedo- 
nene-originale și daco-române de P. Vulcan, 
oor. 2 (pl. porto 10 b.)

Cartea Șatenului, novele de Em. 
Purdsauw cor. 1 (pl. o b. por.)

veltbre*  novele și impresii de 
Vldhuță, cor. P2 > (porto 10 b.)

„Amicul tinerimeiu, Anul I. foi*  
de cunoscmțe folositore de prof. I. Moistl, 
legat în păreți tari costă 5 cor. (por. 20 b.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe- 
ranului româu, de Simeon Stoica, medie 
pensionat. Conține vre-o 25 figuri în text. 
Se vinde acum în loc de cor. 1.60 cu 1 cor. 
+ 10 b. porto)

Timbre și lumini poesii de Em. Pă- 
răcanu, oor. 2-50 (porto 20 b.)

Cugete și consider ațiuni din es 
periențaviețiilui Arghirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scbse din pățania 
vieții. Prețul 20 b. (cu posta 24 b.

Pilde și sfaturi pentru popor, 
de Ioan Pop Relegated. Cartea conține 
vre-o 24 descrieri cari cuprind diferite în
vățături pentru trebuințele țăranilor noștri. 
50 b (-|- 10 b. porto.)

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilor bihorenl, de L. 
Rudow-Sucm. 148 pag. 8°. Prețul. 1 cor 
(-}- 10 b. porto.)

Povestea despre prințul Ahmed 
al JCamel seu, Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de Dr. T. Prețul 60 b. (-}- 6 b. porto.

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 50 b. (cu porto 56 b.)

Rîsete și zîmbete, de T. V. Glieaja, 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 60 b. (cu posta 70 b.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de I. P. Reteganul. Pr. 24 b. 
cu porto 30 b.

Nopți de ernă novele pentru popor, 
de George Sima. Conține novele cu tendin 
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul ci r. 
1.20 (cu posta cor. 1.30)

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. /< Rcegm td. Vre-o 
60 de poesii glumețe. Pr. 80 b. (-|- p. 10 b.)

Schițe din Italia de Teodor Bule, 
prețul 2 cor. (-]- 20 b. porto).

Amintiri din Grecia d». Teodor 
Bule, prețul cor. 1.20 (plus 10 b. porto).

Poesii poporale despre A'ratn 
lancu adunate și publicate de Simeon Fl. 
Marian. Preț'd 1 cor. (-J- 10 b. porto)

Masa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de luliu Boguariu. 
Prețul 50 b. (cu posta 56 b.)

Teoria dramei cu un tractat intro
ductiv despre frumos și artă de prof. Dr. 
Io<if Blaga Prețul cordne 3.60 (plus 30 b. 
porto )

„Pe pragul mormântului,4 de 
pre< tul G. Simți, conține versuri fuoebr-le 
pentru popor ș' pentru iuteligeuțl. Pr. 50 
bard (-j- 6 b. porto .

Nu mă uita! Colecțiune de versuri 
ppnr.ru oeasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. Neoruțiu. Ediț. IV. Prețul 50 bani. 
(-|- o b. p.)

Bocete ad că Cântări la morți, adu
nate de 1. Pup-Rdeganul. Prețul 80 bani- 
(+ 10 b. i.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 11 August n. 1902.

Renta ung. de aur 4(,/0......................121.30
Renta de corone ung. 4% . . . 98.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/() • 119.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0. 100 — 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.80 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 203.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.40
Renta de argint austr........................ 101.95
Renta de hârtie austr..........................101,80
Renta de aur austr.............................121.65
LosurI din 1860.................................. 152.40
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 98
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 729.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 684 75 
NapoleondorI.......................................19.07
Mărci imperiale germane . . . 117.02'/2
London vista.............................  238.80 */ 2
Paris vista.................................. 95.17
Rente austr. 4"/0 de corone . . 99.90
Note italieue.................................. 94.20

Cursul pieței Brașov.
Din 12 August n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. y> 18.80 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 19.07
Galbeni îl 11.20 n 10.30
Ruble RusescI n 2.54 n —.—
Mărci germane n 117.25 n —
Lire turcescl 21.40 w 21.50
Scris fonc. Albina 5°/r, 101,- 102.-

s

De închiriat i
tpeste dela 1 Octomvre st. n 1902,

o locuință frumosă I
cu cinci odăi de locuit, tbte cătră $
stradă, o bucătărie, cămară, piv
niță etc in .......  —

strada Caterinei nr, 17,
aprâpe de piață.

Informațiuul tot acolo, la pro
prietarul casei.

X
X
X
X 
X
X 
X
X
X
X 
X
X
X 
X
X 
X,

iii 

lucrați, 
«Bel a

ftj

artificiali Iwl 
simpli, Măa®® 

precum și forte fin 
se procura
Dr. H.'GUST,

atelier dentisiic
Piața mare, Tergul pomelor 19.
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[ II Aprope de cinste!!
: 420 obiecte însemnate :
i ntiBSiai cai 3 eor. 60 ham. i 
: 1 orologii eleg. cu garanție de 1 an dimpre- : 
î unii c’un lanț frumos, 1 cravată veritabilă de : 
: mătase, cea mai modernă! 1 ac frumos de î 
: cravată, un brilant imit., ntensilii de scris, : 
: constătătore din 3 obiecte, 1 garnitură, con- : 
: stâtătore din nasturi 'pentru manșete, •ruler i 
: și piept tdte din aur doublu și cu nicuietoro : 
j potentă, 1 broș de Paris pentru dame, un : 
: inel frumos de aur imit, pentru domni seu 
î dame cu petră, l pereche de cercei eleganți : 
: cu briliante simill. 1 bucată du săpun de to»- î 
: letă bine mirosi’or, 1 colier cu mărgăritare : 
E orientale, 1 notiț, 1 țigaretă cu vârf de chich- 5 
: limbar. 1 briceag, 1 portolel de piele, un Ș| 
: apara' pentru foc, ‘20 alte lucruri de cores- : 
: pondență și încă alte 3< 0 bucăți diverse, fo- : 
: lositore și neîncunjurabile pentru casă gratis! î 
= Tote acestea împreună cu ciasornicul care = 
: singur aprope e vrednic banii aceia, costă numai = 
| 3 corone 60 bani. Trimite i er Ramburs (Nach- : 
e nahme) prin casa de esport diu Cracovia : :

I F. Windisch, Krakau Nr- kh/30 | 
î NB. La cas, când nu convine, banii se înapoiază. î T>iii        ..... ...... ..... ........ 11111111■          ■ t■ ■ ■ ■ 111111■ 11■ iiTL.«li ■ i. m ■■■■ ■ ■ ■ — ----- .

Sz. 7052—1902.
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Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint telekkonyvi hatosăg kozhirre teszi 

hogy Borzea Gydrgy vegrehajtatonak Borzea Jânos a Vazule vegrehaj- 
t.âst szenvedfi elleni 90 korona tokekoveteles ea jâruiekai irânti vâgre-
hajtâsi iigyeben a brassoi kir. torvsz^k (a fogarasi kir. jârâsbiro^âg) te-
riiletân ievo Alsd-Visten fekvo, az a sâ-vistei 248 sz. tjkvben A t
529, 530, 535 hrsz. fekvore 376 kor. 4510, 4513.ț hrsz. fekvore 13 kor.685/1 î’ n 36 V 4514 |

847 îî 57 23 75 4794 77 5 51

1022 20 5? 5395, 5398 n 77 18 75

1077 w n 45 57 5689 Yf 77 11 V

2006, 2007 ( n J5 K n 5756, 5759/1 71 •5 6 77

2008, 2009,| w n
O

75 5878/2 75 71 15 77

2185 n 23 75 5900/74 71 77 11 77

2278 5? 57 7 51 5900/269 77 71 20 77

2300, 2304 51 6 57 6429 n 75 73 71

2360 Î5 17 11 6815 w Yf 12 W

2476/2 57 45 77 7071 n 75 27
2626/3 w 77 35 77 7199/1 w 75 22 71

.2704/2 ii 57 36 71 7200 w 75 13 71

2785, 2787 r 77 22 n 7203 n n 16 71

2796, 2799,1 57 n 71 51 7204/1, 7207 77 77 4 77

2801 J Î7 r» w 7327/1 n 75 30 77

3224 51 8 77 7655/1, 7787, n n 78 77

3741 n 77 4 77 7788/1 n 71 71

4006/2 r> V 9 71 7809 71 9 31 71

43'89/2 r r 3 7? 7841 15 36 77

es a 266. sz. tjkvben A f 642 hrsz. fekvobol Borzea Jânos a Vazulâ
idokozben Blehutz Froszina ferj. Borzea Jânoandra âtirt 4/36 od rdaz- 
jutalekâra 177 kor. 77 filldr, osszeaen 1409 ^korona 77 filldrben ezeunel 
megăllapitott kikiâltâsi ârban, elrendelteds hogy a fennebb megjeidlt 
ingatlan az 1902 evi szeptember ho 24-ik napjăn ^delelott 9 orakor Alsd- 
Visten megtartando nyilvânos ârvereaen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aloi is dadatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%,-ât 
kdszperizben, vagy az 1881. LX t. cz. 42, §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november l-dn 3333. sz. aJatt kelt igazsâgugymi- 
niazteri rendelet 8. §-âban, ki.jeldlt dvaddkkdpea ertdkpapirban a kikiil- 
ddtt kezehez letenm avagy az 1881. LX t. cz. 170 § a ertelmeben a
bânatpenznek a birosâgnâl eldleges elhelyezeserol kiâllitott sz .bâlyazei’â 
elismervenyt ătszolgâltatni.

Fogaras, 1902 evi jnniua ho 21-ik napjân.
A kir. jârasbirosâg, mint tlknyvi hatosăg. Schupiter

610.1 — 1 kir. albiro

i

Cu diua de adi punem în circulație cea 
renumită și plăcută apă minerală

REPATI“S5a

mai

provenită din isvorul „Bathori“ din Kăszon-lmper,
A111

mă

stare căt se pote mai prospetă.
Profesorul de universitate Or. Ifiela ILciigycl se espri- 

astfel:
,,Isvorul din Râszon-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 eacelente și merită deci de a fi de aprope apre
ciată. “

Profesorul Slgismumll Fm'jesz ițice:
„Confirm, cum că apa minerală „Repati14 s’a întrebuințat 

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

Profesorul Or. WiihehEi BEankw se esprimă
„Apa minerală „Hepati“ este nu numai o apă 

de beut, ci este tot-odată o apăvindecătbre, < 
neprețuit, și pote concura în orice privință cu apa 
importată din Boemia. numită apă de Krondorf.“

c a t a r a-

astfel:
escelentă 

d e efect 
, scumpă

Depositul principal se află 

în Târgul fcoitor nr. 4. 
Administrația isvorului e în Kăszon-lmper.

l‘2-25 (593)

„Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ă 10 fii. se vinde 

la librăria Nic. I. Ciurcu și la tremîas Nepoții.
Tipografia A. Alureșianu. Hra^ov.

ppnr.ru

