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Nsstsmțele de maghiansare
în lumină semi-ofici6să.

II.

...„O seim fbrte bine cu toții, 
că noi sub lățirea limbei maghiare. nu 
înțelegem alt-ceva, decât, ca se de- 
lăturăm cât mai mult real cel mare, 
după care cele 15 milidne de omeni, 
cari locuesc în patrie, nu sunt toți 
Maghiari de viță... Fiind afară de 
ori-ce îndoială, că numărul sufletelor 
la rassa maghiară nu se pbte în
mulți alt-fel, decât pe socotela na
ționalităților celor-lalte: este forte 
natural, că aceste naționalități tre- 
bue să vadă în nisuința și tendința 
nostră un atac asupra propriei lor esis- 
tențe, ceea-ce ârăși nu pbte ave altă 
urmare, decât, că readucem timpu
rile acele durerbse dela 1848, în 
cari mișcarea naționalităților luase 
o direcțiune atât de rea și în fine 
atât de perniciosă“...

Aceste cuvinte, le-a rostit Lu
dovic Mocsary, în camera ungară 
la 30 Aprilie 1879. El a prevecjut și 
a pătruns așa-dâr cu 24 de ani mai 
înainte politica actuală a guvernului 
Szell în cestiunea naționalităților, 
încă de atunci Mocsary a pus în 
lumina cea mai nemerită și ade
vărată acea politică nenorocită, des
pre care se scrie afii în semi-oficiosa 
„Polit. Corresp.” din Viena, că o 
urmăresce regimul actual maghiar 
față cu naționalitățile.

D-l Szell cu tovarășii sei dela 
cârmă, — spune corespondentul foiei 
amintite vienese, — nu prin prigo
nire și asuprire, nu prin paragraf! 
dictatoriali, nu prin expropier! voesce 
se maghiariseze, ci numai țîntind se 
unescă naționalitățile cu națiunea 
maghiară în cugete și simțiri, ear 
„acesta n’o pbte face, decât prin lă
țirea limbei maghiare”.

Ce însemnă în adever lățirea 
limbei maghiare a spuso cu-o clari
tate și putere de convingere rară 
Mocsary, prin cuvintele mai sus ci
tate. Nu se prigonesce și asupresce 
nu se exproprieză și nu se introduc 
paragraf! dictatoriali prin acestă lă
țire a limbei, ci se atacă simplameute 
propria eșistență a naționalităților, ceea-ce 
trece de fapt peste conceptele de 
prigonire și asuprire.

Și cum-că politica de naționali
tate, despre care se vorbesce în co
respondenta amintită și în „Buda
pest Hirlap” nu pbte duce în cele 
din nrmă, decât la conflictele cele 
mai durerose între poporele Unga
riei — întocmai după cum precise 
Mocsary — resultă' cu consecență 
logică din întrepretarea negativă, ce 
i-o mai dau, eficend că „naționalitățile 
nu pot fi unite cu Maghiarii, decă nu 
îrvață și decă au vorbesc unguresce."

„Bud. Hirl.“ esplică tesa din 
urmă și mai lămurit, declarând, că 
Maghiarii vor recunosce de cetățeni 
ai lor în viitor numai pe aceia, car! 
învață și sciu unguresce.

Este der nu numai un ■ princi
piu politic, de care, după mărturi
sirea foilor oficiose, se conduc con
ducătorii maghiar! de acți ci, după 

ele, este ceva mai mult, este un 
principiu de stat.

„Bud. Hirlap” în conclusiunile 
sale ciudate și fantastice, ce le-am 
schițat în numărul de Marți al fo
iei nostre, se feresce, ca dracul de 
tămâia, de a aminti măcar, că Un
garia, pe care ei în tot-dbuna cu 
fală o presenteză lumei, ca stat con
stituțional, ar trebui să fie gu
vernată și după principii constituțio
nale, fără a mai vorbi de „adevăratul 
liberalim® al ministrului-președinte. 
Decă ar admite principii constituțio
nale față cu toți cetățenii fără deo
sebire, șoviniștii dela numita fbie 
și-ar tăia crenga de sub picibre și 
s’ar face și mai de rîs susțiindnisce 
insanități și absurdități ca aceea, 
că cineva nu mai pbte fi în Unga
ria cetățăn credincios, fără a sci 
unguresce.

La asemeni conclusiuni descree- 
rate nu pote ajunge, decât acela, 
care a pierdut capacitatea de a dis
tinge lucrurile și de a cugeta logic, 
fie prin hăbăucie înăscută, fie prin 
aceea, că lasă a fi stăpânit fără 
margini de patimile sale.

Mai întâiu trebue să compăti
mim pe șoviniștii maghiari, că în 
urma nebuniei lor de maghiarisare 
au pierdut cu totul concectul despre 
stat și despre scopul statului. Nu 
înțelegem de ce trebă mai pot fi 
afirmările corespondenței oficiose a 
ministeriului de esterne din Viena, 
că guvernul Szell nu vrâ să ma
ghiariseze prin prigoniri și asupriri 
și prin procedeuri dictatoriale, când 
tbtă „ideia de stat maghiară” nu e, 
decât un concept curat despotic, 
care se pote pune alături cu maxima 
de stat a lui Ludovic al XlV-lea: 
„L’etat cest moiu (statul sunt eu), nu
mai cn deosebirea, că Maghiarii șo- 
viniști întrebuințeză pluralul cjicend: 
„statul suntem noi”.

Dela acâstă ideă despotică por- 
nesce și „Budapesti Hirlap“, când 
dice: De bre ce numai noi Maghiarii 
suntem statul, voi naționalitățile nu 
puteți să satisfacețî pe deplin înda
toririle vostre cătră stat, decât decă 
veți învăța limba nostră și decă veți 
cugeta și simți ca și noi; pe cei, 
cari nu vor împlini acesta, nu-i pu
tem privi de concetățenii noștri și 
nici de patrioți credincioși.

Acestă fbie, care a trecut de-o- 
dată cu Apponyiștii în tabăra gu
vernului, nu vede grbznicul prece
dent. ce-1 creeză părtinind și luând 
în apărare asemeni idei infecte. Cu 
același drept, cu care „Bud. Hir.” 
declară pe toți locuitorii țării, car! 
nu sciu și nu vor să învețe ungu- 
resce, de cetățeni necaliticați și ne
credincioși. cu același drept, <dicem, 
venind mâne poimâne la cârmă 
bună-oră un guvern compus din 
sînul partidei maghiare poporale 
catolice, acesta pbte să di°ă : Du
pă ce și așa țăra ungurescă s’a 
jidovit mai de tot, noi nu putem 
s’o salvăm altfel, decât ridicând 
semnul crucii, care a fost așezată, 
pe corona fundatorului acestui stat, 
Sfântul Stefan, și declarând pe toți 
acei supuși, car! nu •se vor împăr

tăși de învățăturile religiunii cato
lice și nu vor cugeta și se vor simți 
ca catolici, de cetățeni necalificați 
și de patrioți necredincioși.

Etă ce consecințe abnorme și 
periculose pot să aibă ideile și prin
cipiile sucite și absurde ale șoviniș- 
tilor maghiari, cari consideră statul 
ca scop,, și nu, cum este și trebue 
considerat, numai ca mijloc spre 

’ajungerea scopului — care scop nu 
pbte fi, decât asigurarea libertății, a 
bunăstării și individualității locuito
rilor ' săi.

Statul nu este nici un om sin
gur, care-1 stăpânesce, nici o parte 
din cârmuitorii săi seu din popora- 
țiunea sa, or! o singură națiune din
tre națiunile mai multe, cari îl for
ai eză când este stat poliglot, ci 
statul e și trebue să fie com
plexul tuturor locuitorilor săi. a tu
turor poporelor, din care se alcă- 
tuesce.

Acesta a înțeles’o Mocsary mai 
bine ca toți conaționalii săi și de 
aceea el le a spus în momentul grav, 
când a văcțut, că politica lor de 
naționalitate pornesce spre prăpas- 
tiă, că n’au încăfrău, că mai cu
rând sâu mai târejiu Maghiarii vor 
trebui să accepte situația, după 
care Ungaria e și rămâne un stat po
liglot, în care trăiesc diferite națio
nalități. can tote țin cu tărie la in
dividualitatea lor, și că prin urmare 
tote încercările de a-le maghiarisa 
vor rămână zadarnice!

Intrevedenea din Râtot. Decă 
monarchii au intervederî de ce n’ar ave 
și miniștrii? Multe din acestea din urmă 
sunt de-o importanță mai capitală pbte 
pentru vieța economică a statelor, de cât 
celea dintâi, cari de obiceiu au drept re- 
sultat înțelegerea pentru un cas de rfesboiii.

Alaltăeri ministrul președinte al Au
striei Dr. Koerber a visitat pe colegul său 

■ungur d. Szell, la proprietatea acestuia, 
în Râtot. Prin acestă visită s’ar fi înlătu
rat deocamdată cel puțin diferențele per
sonale, ce esistau între cei doi bărbați de 
stat. Intru cât pentru diferințele relative 
la chestiunile de controversă în afacerea 
tarifului vamal etc. se va vede mai târ- 
diu decă întervederea de la Rătdt va ave 
vr’un resultat positiv reu nu. In tot cașul 
Koerber pare a fi înclinat pe panta con
cesiunilor.

Congresul pentru emigrări.
In diua de 10 și 11 August s’a ținut 

în Timișdra congresul pentru emigrări aș
teptat cu atâta încordare. Mișcarea de emi
grare, se scie, că a luat în timpul din 
urmă proporții enorme chiar și în comi
tatele din Bănat, supranumit Oanaanul 
Ungariei. Unele ținuturi sunt amenințate 
cu depopulare. Decă chiar și sîrguincio- 
sul Șvab a început se ia în mână toia
gul emigrării, atunci să se scie, că tre
bue se fie cause forte seridse și fbrte 
grave, cari au pus în mișcare emigrările.

Intâifl se atribuiau emigrările ademe
nirilor unor agențl lipsiți de consciență. 
Măsurile luate contra acestora n’au dat 
resultate.

De 35 ani tote forțele statului au 
fost angajate în alergarea după o fan

tomă: ideia de stat național maghiar uni
tar, și un enorm capital de inteligență și 
energie a fost consumat în acâstă utopie 
nebună, care s’ar fi putut întrebuința în
tru ridicarea și îmbunătățirea stării eco
nomice a țării.

Urmările acestei politice descreerate 
se ved în corupția din Torontal și alte 
comitate și în miseria din Maramurăș, 
provocată de jidovii cămătari și de alți 
esploatatori.

Motivele emigrărilor sunt în prima 
linie de natură economică, der în același 
timp aparțin și domeniului moral și 
politic.

Congresul, care a fost presidat de 
baronul Ambrozy, a fost convocat la ini
țiativa societății „Siidungarischer Bauern- 
verein“, la care a aderat societatea gene
rală agricolă, er ministerul agriculturei 
și al comerciului și-a trimis delegații săi.

In congres s’a citit referatul secre
tarului Bruno de Pottere care a tratat 
chestiunea pe larg și din punct de vedere 
academic. Desbaterile, fiind în limba un
gurescă, cei 400 de țărani șvabi n’au pro
fitat nimic din ea și a trebuit se se ad
mită în sînul congresului o adunare popo
rală, un fel de al doilea congres, în care 
s’a desbătut în limba poporului.

Aici s’au făcut diferite propuneri, 
cari s’au ridicat la valdre de conclus. In
tre aceste propuneri este una de-o impor
tanță capitală și care privesce educațiunea 
religiosă morală în șcdlă.

Secția din Gyertyâmos a societății 
țăranilor din Ungaria de sud, va se efică 
tocmai secția din comuna, de unde s’au 
făcut mai multe emigrări, pe lângă moti
vele economice, cari au causat emigrările, 
a relevat și motivele morale al căror isvor 
este a-se căuta în defectuositatea educației. 
In consecință s’a făcut propunerea, de a-se 
da o mai mare intensiune educației reli
giose-morale în șcdlă, și pentru-ca să se 
potă ajunge scopul în acestă privință, s’a 
enunțat a-se cere guvernului reintroduce
rea limbei materne în șcdlele primare.

Propunerea acesta, împreună cu cele
lalte propuneri făcute în congres, va fi 
înaintată guvernului și așteptăm' cu,o le
gitimă curiositate, să vedem, ce hotărîre 
va aduce d-I Wlassics, care tocmai acuma 
se află în zenitul paroxismului șovinist și 
lanseză circulare peste circulare relative 
la predarea mai cu eficacitate a — „lim
bei statului”.

Un Ungur despre lancu.
înainte de asta cu vr’o 15—16 ani 

fiind la universitatea din Budapesta și cer
cetând într’o bibliotecă am dat peste o 
carte ungurescă întitulată „A magyar for- 
radalom ferfiai 1848/49-bol“. (Portrete .din 
revoluția maghiară de la 1848/49) scrisă 
îndată după revoluțiune de un anonim, 
care pe semne scrisese mai ’nainte o altă 
carte întitulată: „A magyar forradalom 
napjai julius elsoje utân”. (Istoria revo
luției maghiare începend dela 1 Iulie), căci 
din secretul ce-i acopere numele nu tra- 
deză, decât atâta, că și acâstă din urmă 
carte (Portretele) este scrisă de autorul 
celei dintâiu.

Mi-s’a părut, că portretul lui lancu, 
zugrăvit de un Ungur în anul prim după 
revoluție, când încă colcăia răsbunarea 
contra Românilor, comparat, cu colorile 
negre, în cari îl zugrăviau mai târdiu, ar 
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fi vrednic se fie cunoscut și de Români, 
și am copiat pasagiul respectiv cu creionul 
pe scorța unui dicționar.

Dilele acestea am deschis acel dic
ționar și am dat pe scorța lui de portretul 
lui lancu.

Fiind numele lui lancu în timpul din 
urmă des pomenit, am socotit, că nu fac 
râu, decă îl traduc și-l public în „Gazeta". 
lttă-1:

„Când au audit, că se apropie Mus
calii, (Abia atunci? Istoria spune alt-fel...) 
s’au răsculat Moții (—Românii din munți). 
lancu (în Ardeal îl numiau craiul munți
lor), cu a cărui indirectă aprobare s’au în
tâmplat o parte din măcelurile din Ar
deal, a fost om deștept și energic. Acesta 
nu se pote tăgădui. Să deprind! la ordine 
o armată de munte, compusă cam din 
40.000 de omeni nedisciplinați și stupidi (I), 
și a-i aprovisiona timp de 9 luni, tdte acestea 
presupun un talent nu de tdte dilele.

„lancu a fost în adevăr mare geniu. 
Trupele îl adorau și în același timp se 
temeau de el. Aceste două motive le în
demnau să-i execute cu cea mai mare 
exactitate poruncile. Românii, ca ori-ce 
popor aflător în epoca copilăriei culturale, 
erau influințați forte mult de strălucirea 
externă și când aveau ocasiune să-l vadă 
în costumul lui național împodobit cu aur 
mult și să-l admire în mijlocul pompei cu 
care se înconjora: involuntar i-se supuneau 
cu ascultare omagială.

„lancu își cunoscea poporul. Sciea, ce 
cdrde conduc mai sigur la inima lui și 
care este mijlocul, prin care Far pute ține 
mai lesne grupat în jurul său. De aceea 
necontenit le dădea prilegiu, să-și satis
facă pornirile lor crudele. Acest prilegiu 
era ura neîmpăcată și nemărginită față 
cu Ungurii, lancu îi lăsa (?) pe omenii săi, 
să măcelărescă pe Unguri, pentru-ca să-i 
țină uniți prin ura contra Ungurilor și 
prin iubirea față cu împăratul. El sciea 
fdrte bine, că numai aceste două lucruri 
îi ține pe Români grupați în jurul său.

„Ei bine, tote acestea n’ar fi putut să 
le facă o minte de tote dilele. A răsvrăti 
oceanul de sentimente al poporelor, pote 
să o facă și un agitator, der a ține acel 
ocean în continuă undulație — este mai 
mult decât rolul unui agitator.

Și acest popor, în ura sa era atât 
de cătrănit, încât sciea să suporte și mdr- 
tea liniștit, cu sânge rece.

O....

Unificarea limbei literare române.
De M. S t r â j anu.

(Urmare.)

III.
„Acolo unde astădi lipsesce în limbă 

un cuvent, er ideia trebue neapărat să 
fie introdusă, vom primi cuvântul între
buințat în celelalte limbi romanice, mai 
ales în cea francesă. (Nu vorbesc de ter- 
minii technici").

„O condițiune a-și adauge aici, casă 
nu schimosim chiar și numele proprii din 
autorii clasici după cum le-au schimosit 
Francesii, și să dicem Horace, Tile Live, 
Aristot, cum die și scriu mai toți câți vin 
din Francia, în loc de Horațiu, Titu Li- 
viu, Aristotele. In acesta și în multe al
tele limba italiană ar fi pote mai bun 
model pentru noi; fiind mai asemenea în 
forme celei române.

„Și în privința acestui principiu, cre
dem că ne putem înțelege mai toți scrii
torii. El deschide porta cea mare pentru 
neologismele, ce se introduc și trebuesc 
să fie introduse în vechia limbă română, 
O transformare așa de radicală a statului 
român și în genere a provinciilor locuite 
de Români, precum s’a întâmplat dela 
1848 încdce, nu s’a putut face fără a lăsa 
urme adânci în limbă Sute de organisări 
nouă, mii de idei nouă, mulțime de cu
vinte nouă — altfel nici nu se putea.

„Numai să nu uităm nici acele două 
îngrădiri puse principiului de mai sus:

„Intâiii, neologismele de introdus tre
buesc luate din limbile romanice, er nu 
din limbi care ne sunt cu totul străine 
nouă, precum ar fi cea maghiară seu ger
mană.

„Al doilea, neologismele sunt numai 
atunci de primit, când ne lipsesce cuvân
tul în limba de pănă acum, er ideia tre
bue neapărat introdusă. Acest neapărat, 
cere ore-care cumpănire. Nu lenea unui 
traducător din limbile ;străine de a găsi, 
fie și prin mai multe cuvinte, espresia 
congruentă în limba română, pdte să au- 
torise un neologism. Noi nu putem primi 
„măsura în ochi“ (n. Augen,mass) în lo
cul măsurei după simpla vedere, nici 
„salvagardarea“ atâtor! oratori (fr. sau- 

vegarder) în locul scăpării neatinse seu a 
păstrării în întregime".

Autorul Criticelor i-a afară dela re
gula arătată aici terminologia sciențifică. 
Pentru că, pe când literatura și celelalte 
arte sunt productul geniului național, care 
se deosebesce dela un popor la altul, sci- 
ința este productul rațiunei, care e ace
eași pentru toți omenii; prin urmare ace
iași cosmopoliți trebue să fie termenii 
technici ai noțiunilor sciențifice. Vom <jice 
der „etimologie", „gramatică'-', „filosofie" 
„astronomie", „psichologie", „poesie“ „pic
tură", „musică" pentru-că așa se afiă în 
tote limbile culte ; și nu vom dice, verbă- 
ment, limbăment, sciement-, stelăment, sufle- 
ment, cum încercase a dice școla puristă. 
Terminologia sciențifică o luăm din lim
bile clasice vechi, din elina și latina, de 
unde o i-au tote națiunile.

Sub nr.-ul IV, d-1 Maiorescu vor- 
besce mai pe larg despre vorbele Me-ori
gine slavonă, pentru cari n’avem în limbă 
alte vorbe romanice, ca să le putem în
locui. Prin urmare „înlocuirea lor cu neo
logisme ar fi o greșelă și este cti pepu- 
tință". Desvoltând regula privitore la 
acestă clasă de cuvinte, d-1 Maiorescu 
critică direcțiunea școlei etimologiste/care 
voia să alunge din limbă tote cuvintele 
de origine străină și să le înlocuiescă, unii 
cu vorbe latine, alții cu italiene seu fran
ceze. Asemenea combate purismul lui 
Aron Pumnul, și stabilesce regula, care 
am încercat a o resuma în acest articol 
mai sus, regulă după care nu trebue să 
înlăturăm cuvintele înrădăcinate în limbă, 
ori de ce origine ar fi, când n’avem alte 
cuvinte românesc!, cu cari să le înlocuim.

„Cuvânt înrădăcinat" — urmeză au
torul — „este acela, al cărui înțeles face 
parte din întrega viață sufletescă a po
porului; și semnul acestei înrădăcinări este 
întrebuințarea cuvântului în tăte manifes- 
tațiunile geniului unui popor: în rugă
ciunea isvorîtă din credința sa religiosă, 
în proverbul eșit din înțelepciunea sa lu- 
mescă, în povestea născocită de fantasia 
sa, și în poesia înflorită din adânca sa 
mișcare".

„Cine, înțelegând odată apeastă Oo- 
mdră sufletească a poporului, cuprinsă în 
cuvinte, s’ar mai pute gândi la sunetul 
brut al unui cuvânt și nu mai întâi la 
tot cuprinsul său intelectual?"

Sunt două-deci de ani, de când a 
scris d-1 Maiorescu aceste regule, și sunt 
trei-deci și trei de când a început critica 
în contra falsei direcțiuni de atunci a li- 
teraturei și a culturei nostre naționale. 
La început lupta a fost înverșunată; însă 
cu timpul omenii începură a recundsce 
adevărul. Mai ales genprațiunile tinere 
din tote provinciile române au îmbrățișat 
cu căldură ideile nouei direcțiuni. Cu tote 
acestea sunt încă, multe disarmonîi me
nite a dispăre ; sunt multe cuvinte și 
forme cari deosebesc încă pănă la un 
grad limba cărturarilor din România de a 
acelor din țările vecine. Și trebue să ne 
bucurăm, când vedem că tocmai veteranii 
literaturei nostre se ridică din nou în 
contra acestor deosebiri, și tocmai de 
acolo de unde chiar la începutul litera
turei s’a audit cel mai pronunțat glas 
pentru unitatea limbei literare.

Lucrul este firesc, pentru-că în Ar
deal și în țările vecine limba e mai es- 
pusă influințelor străine, și acolo trebue 
să fie mai vie tendința pentru păstrarea 
și unitatea ei. E firesc și e trebuință, ba 
în prima linie Asociațiunea română pentrrt 
literatura și cultura poporului român Să 
lucreze pentru acest scop.

Cum și prin ce mijldce?
Acestă Asociațiune, care face Aca

demiei române o concurență demnă de 
laudă prin activitatea sa pentru cultura 
și unitatea culturală a poporului român, a 
întrebuințat și pănă acum cele mai bune 
mijldce pentru realisarea marelui său scop, 
în care întră și unificarea limbei literare-.
Ea a întreprins o grea lucrare pentru vul- 
garisarea sciinței, Enciclopedia română; 
îngrijesce de respândirea literaturei prin 
edițiuni populare, accesibile tuturor; pre- 
mieză colecțiuni de literatură poporană: 
s’a organisat în secțiuni pentru împărțirea 
activității membrilor săi după specialități; 

a înființat și continuă a înființa bibliotece 
poporale și ambulante; are număroase 
despărțăminte în tăte ținuturile, cari lu- 
creză pentru răspândirea ideilor și lucră
rilor Asociațiunii în massele poporului și 
se îngrijesc de înmulțirea mijldcelor pen
tru susținerea și mărirea acestei nobile și 
sacre instituțiuni.

Se urmeze pe acestă cale, se reco
mande tinerelor generațiunî studiul serios 
al literaturei și limbei române așa cum se 
vorbesce și să scrie de scriitorii cei buni 
în România, pentru-că aici s’a păstrat și 
s’a desvoltat limba română în totă bogăția 
și frumseța ei; să îngrijască prin tote 
mijldcele de-o răspândire cât se pdte mai 
întinsă a operelor scrise de poeții și pro- 
satorii noștri, cari și întrucât merită a 
servi ca modele.

Pe cale oficială, prin măsuri regula
mentare, nu cred că ar fi bine nici cu 
putință a se impune uniformitatea, nici a 
limbei nici a ortografiei.

(Va urma.)

Ungurii din Galați.
Diarul „Bud. Hirl.“ în numărul său 

de la 10 August, sub titlul de mai sus 
publică o corespondență din Galați (Ro
mânia), pe care o dăm și noi în traducere :

Despre sortea deplorabilă a Unguri
lor din România, dice corespondentul dia- 
rului unguresc, am audit deja multe, însă 
date statistice, din cari să ne putem forma 
un tablou esact despre situație, n’am avut 
pănă acuma. Fără aceste date însă nu pu
team ajuta pe conaționalii noștri rupți din 
patrie, chiar decă am fi avut voința, de 
a-i ajuta. Acuma am primit în sfîrșit nisce 
tablouri statistice, din care ne putem lu
mina în multe privințe asupra situației 
Maghiarilor din România. De aici reiese 
un avertisment serios pentru guvernul un
gar: ca să ia urgente măsuri în interesul 
Ungurilor din România.

Statistica ce ne stă la disposiție, din 
păcate, nu arată în detail, decât .situația 
Ungurilor din Galați, fiind-că autorul ei, 
Putnik Bela este funcționar la consulatul 
âustro-ungar din Galați și n’a putut să 
adune date, decât de pe teritorul orașu
lui său și și acesta nu oficial, ci din rîvnă 
particulară. Gu tote acestea datele gene
rale relative la întrega Românie și datele 
speciale relative la Ungurii din Galați, 
sunt forte interesante.

In România locuiesc actualmente 150,000 
de Unguri, cari n’au încetat de a fi cetă
țeni ai Ungariei. In Bucuresci sunt 50.000, 
în Galați 3,666, Brăila 6000, Graiova 3500, 
Turnu-Severin 3500, pe moșiile lui Canta- 
cuzino din județul Covurlui 2000, în ju
dețul Prahova 5000, Ialomița 6000, Argheș 
4000, restul în celelalte părți ale țării, 
mai ales în regiunile locuite de Ciangăi. 
După ocupațiune, 4On/o sunt industriași și 
lucrători specialiști pe la fabrici, ceilalți 
sunt lucrători la fabrici, seu lucrători agri
coli cu diua, vizitii, servitori. Guvernul ro
mân, deși țera are mare nevoie de servi
torii și lucrătorii unguri, totuși exploatând 
starea lor strîmtorată, le impune sarcini 
nedrepte. Servitorul său lucrătorul ungur, 
îndată ce a pus piciorul pe pământul Ro
mâniei, înainte de a fi primit vr’o slujbă, 

'trebue să plătescă 4.50 lei bir pe un quar- 
■tal înainte; condicuțâ de muncă, care îl 
icostă tot 4.50 lei, trebue să și-o înoiescă 
în fiecare an, ceea ce dela supusul român 
nu se cere.

De cât șicanările de giaba și de cât 
perderile materiale, mult mai greu îi apasă 
pe Ungurii noștri disposiția legii nostre, 
care enunță, că după absență de 10 ani 
din patrie, decă nu cer menținerea cetă
țeniei, și-o perd. Țăranii și muncitorii, 
cari vin în România, habar n’au de a- 
cestă lege. Decă le vine pașaportul, pot 
să se ducă, unde vor, notarul seu solgă- 
birăul nici un cuvînt nu pomenesce de 
numita lege. De aici urmeză, că pe fe
ciorul Ungurului îl recruteză Românii, 
deși nu e supus român și nu scie un cu
vent românesce; 'îl recruteză pe motiv, 
că tatăl nu mai e supus uugar, er fiul 
trebue să facă armata acolo, unde își are 

domiciliul tatăl său. Șese procente din ar
mata română sunt feciorii Unguri perduți 
pe acesta cale.

Despre Ungurii din Galați, Putnik, 
umblând din casă în casă, a adunat ur- 
mătorele date: Ungari sunt în Galați, 
după cum am amintit, 3666, cari se îm
part după religie, pe cum urmeză: 2381 
romano-catolici, 512 reformați, 406 greco- 
orientali, 217 greco-catolici, 52 luterani 
7 unitari, 71 jidovi. O trăsătură caracte
ristică a invasiunei din Ungaria este, că 
Români vin forte puțini în România, er 
aceia cari vin, se întorc de grabă plini de 
ură (?) în inima lor față cu fratele român, 
pe care atât de mult îl iubia înainte de 
a-1 cunosce. După naționalitate emigranții 
din Galați se împart, pe cum urmeză: 
Maghiari 3120, Români 329, Germani 101, 
Slovaci 61, Șerbi 38, Ruteni 7. Decă luăm 
în considerare, că partea cea mai mare a 
Maghiarilor, ce trec în România, sunt Să- 
cui, putem medita asupra chestiunei: de 
ce rămâne acasă Românul ardelean, și de 
ce nu rămâne Maghiarul ardelean ?

Interesante sunt datele' și despre sta
rea civilă : Din cele 945 de familii ma
ghiare, numai 282 sunt complete, 45 de 
părechî și-au lăsat acasă copiii, 426 de 
femei trăiesc cu copiii fără bărbat, care a 
rămas acasă, 192 de bărbați și-au lăsat fe
meile acasă și sunt singuri cu copiii. Fete, 
cari trăiesc în concubinat sunt destule și 
răul este cu atât mai mare, cu cât fetele 
trăiesc și cu streinii. Bărbații, cu cari tră
iesc fetele în concubinat (102) numai ju
mătate sunt Maghiari, ceilalți sunt Ro
mâni, Ruși, Italieni, bavarezi.

O sortă din cele mai rele o au copiii 
maghiari din Galați. Sunt 289 copii de 
școlă, la școla ungurescă însă, care are 
numai o sală și un învățător, nu umblă 
decât 40: 21 băieți și 19 fete. Aceștia toți 
sunt împreună, cei din clasa a patra cu cei 
din clasa întâiu,băieții de-a-valma cu fetele. 
Ceilalți copii maghiari umblă la șcdla româ- 
nescă, de unde resultă, că în 79 de fa-- 
inilii, copiii părinților maghiari nu sciu de 
loc unguresce.

S’au luat măsuri, ca nici sorta adul- 
ților să nu fie mai bună decât a copiilor 
și decă copiii nu pot umbla în șcdla ma
ghiară, adulții nu pot umbla la serviciu 
divin maghiar. In bisericile din Galați să 
spun predici rornânescl, italienesc!, ger
mane, francese, nu este însă nimeni, care 
să se îngrijescă, ca să se spună și o pre
dică maghiară, cu tote că sunt destui cre
dincioși catolici și .reformați, pentru ca să 
aibă atâta considerație față cu denșii și 
să le predice unguresce.

Nenumărați sunt în Galați acei Un
guri, pe cari vitregimea patriei i-a rupt 
de pe pământul maghiar și s’au contopit 
cu poporul, care le dă pâne — deși cam 
amară, — și, ori că-și păstreză numele un
guresc, ori că s’au lăpădat de el, tăgădu- 
esc, că ar fi Maghiari. Acestă apariție e 
lesne de înțeles. Acasă nu și-au putut 
câștiga pânea; după-ce s’au dus în streini 
patria nu și-a dat silința să le păstreze 
sentimentul maghiar, er ei vădend, că ni
meni nu-și dă ostenelă să-i lege într'un 
chip dre-care cu patria lor părăsită, cred 
că nu-i obligă nici o datorie față cu ea. 
încetul cu încetul se asimileză total cu 
Românii și dintrenșii ies dușmanii noștri 
cei mai înverșunați.

Tote acestea sunt lucruri, cari merită 
a fi luate în deaprope considerațiune. Per
derile naționale cresc din an în an, deși 
nimic alta n’ar trebui, pentru-ca să se în 
drepteze lucrurile, de cât voință și iubire. 
S6rta Maghiarilor din România mai are 
însă și un alt efect important: Păstrarea 
prestigiului Ungariei. Românii, vădend cât 
de puțin se interesăză Ungaria de fiii săi 
pripășiți aici, ne consideră de vecini ne
vrednici. Acest lucru este ușor de înțe
les, de dre-ce tote națiunile; fie ele cât 
de mici, își dau silință a lănțui la corpul 
lor pentru tot-deuna pe fie-care fiu al 
lor și își consideră de datorie, a-1 apăra 
ori unde ar umbla în lume. Tote națiu
nile, numai Ungurii nu.
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Principele moștenitor al României 
care a visitat dilele acestea, usinele Krupp 
în Essen, se va duce la 1 Septemvrie la 
manevrele imperiale germane. Principele 
moștenitor va fi însoțit de colonelul Vă- 
leanu, comandantul regimentului 4 de ro
șiori.

Serbări culturale naționale în Se- 
lagiu. In tjliua de 3 August s’a ținut în 
T. Santău adunarea generală a „Iieuniu- 
nei femeilor române Selăgene“și a despăr
țământului XVI al Asociațiunei. Aduna
rea reuniunei a fost deschisă de cătră d-na 
Maria Cosma printr’un discurs avântat. 
Averea reuniunei este de 11.373.78 cor. 
— Adunarea despărț. XVI (Selagiu-Chior) 
a fost presidată de d-1 Georghe Pop de 
Băsescl. D. Andreiu Cosma a distribuit 
mai multe cărți între popor. S’a reales 
comitetul în frunte cu d. vicar A. Barbu- 
lovicî. Adunarea viitdre se va ține în 
Șomcuta mare. S’a dat și banchet și bal. 
Cu acâstă ocasiune am vădut întruniți la 
un Ioc pe toți fruntașii culturei naționale 
din aceste părți, între cari, pe lângă cei 
amintiți deja, pe domnii: I. Pop, D. Co- 
roianu protopopi, G. Trifu, I. Gael, V. 
Pătcaș, Vicaș, Baliban, V. Pop, Coriolan 
Meseșianu, Gr. Plonta, A. Costea, G. Șuta, 
etc.

Convenția militară austro-ungară 
română. Se scie, că diarul „Fremden- 
blatt" din Viena a desmințit scirea adusă 
■de diarul litografiat „Allgemeine Corres- 
pondenz", că regele Carol și baronul Beck 
ar fi conferit la Ischl asupra unor cestiuni 
militare. Redactorul diarului litografiat a 
cerut acum dela „Fremdenblatt“ pe basa 
■§. 19 al legii de pressă austriace, se pu
blice o rectificare. In acestă rectificare 
litografiatul susține, că și-a luat informa- 
țiunile din cel mai autorisat isvor militar, 
prin urmare nu este adevărat, că scirea 
ce a adus’o n’ar corăspunde realității și 
ar fi scornitură obicinuită în sesonul cas
traveților.

Studenți „patrioți". Mare laudă 
pune „F. M—g" pe studenții maghiari din 
Chichinda, cari au făcut (jilele acestea 
•demonstrațiuni ostile contra redactorului 
Korn și contra altor cetățeni „panger- 
mani" din acel oraș. — Diarul maghiar 
<jice, că decă toți studenții unguri ar 
imita esemplul dela Chichinda. în curând 
ar amuți toți „mișeii antipatrioți".

Senatul școlar gr. cat. din Feneșul 
.săsesc învită la petrecerea ce o va aran
ja cu ocasiunea sfințirii șcălei gr. cat. 
în 28 August n. c. Program: La drele 2 
p. m. adunare de învățători, la 4 ore sfin
țirea noului edificiu școlar, la 7 ore pe
trecere. Intrarea: de personă 1 cor., de 
familie 2 cor. Contribuirile generdse sunt 
a-se adresa d-lui Emil Pop și se vor pu
blica prin diare. Venitul curat se va în
trebuința pentru procurarea recuisitelor 
■de școlă. Participanții vor trebui se se în- 
grijescă singuri de ale mâncării. De beu- 
tură se îngrijesce Comitetul aranjator.

Escadră rusescă în apele turcești. 
Se telegrafezră din; Constentinopol: Esca
dra rusescă a Mărei Negre, de sub comanda 
vice-amiralului Hildebrandt, și având între 
comandanții de unități pe marele duce 
Alexandru Mihailoviei, cumnatul Țarului, 
visiteză de mai multe dile porturile tur
cesc! din Marea Negră.

Alegeri în Franța. In Pontoise a 
fost ales în diua de 11 August naționa
listul Roger Batiu, care reușise și la ale
gerile generale, der a fost invalidat. Ballu 
a întrunit 9752 voturi, ăr republicanul 
Aimond numai 964'1. Sforțările guvernului 
an fost uriașe, însă zadarnice.

Hymen. D-1 Alexandru Negrea alias 
Gușăilă căpitan c. și r. s’a căsătorit cu 
■d-șăra Adela Negrea alias Gușăilă. — Fe
licitările ndstre!

Representațiunile Kinematografice 
;se vor ține de astădi înainte în fie-care 

seră în sala cea mare dela „Casa de tir". 
S’au Introdus scene și tablouri nouă, între 
cari relevăm mai ales: „Lupta de tauri 
în Madrid", care a fost mult aplaudată 
Distracția cea mai plăcută o ofer aceste 
representation! mai ales ospeților, cari pe
trec aici în vilegiatură. Casa de tir este 
la distanță de 5 minute dela promenada 
de sus.

Ce e bun, nu e scump. Se atrage 
atențiunea on. public străin, că la cumpă
răturile ce le face, să 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.

Adunări culturale.
Adunarea generală a despărțăniintului VIII Deva 

al Asociațiunei.

I.

Adunarea generală a despărțămân
tului VIII Deva al „Asociațiunei pentru li
teratura română și cultura poporului ro
mân" după-cum s’a anunțat și prin foile 
române, s’a ținut anul acesta în diua de 
10 August în comuna Batiz, o comună 
românescă situată în pitoresca vale a 
Streiului, (Țera Hațegului). Caracterul pur 
românesc al acestei comune este știrbit 
prin o mică colonie de șvabi, care cu 
tot capitalul ce l’a investit, abia vege
tează.

Frumdsă și încântătore părea acestă 
Vale tocmai în diua adunărei, când după 
nisce ploi mănose, un sdre frumos de vară 
își răspândea razele-i binefăcetore și îm
brăca înveselită natură în haină de săr- 
bătore. Poporul din Batiz, dimpreună cu 
ospeții de prin jur deja sosiți, adunați în 
haine de sărbătdre, în număr complet, în 
frunte cu harnicul său părinte sufletesc 
d-1 Petru Șinca, așteptau sosirea comite
tului despărțământului. Pe la drele 8'/2 
a. m. sosesc mult așteptații dspețî, pe 
cari d-1 Șinca îi bineventeză cu cuvinte 
calde, esprimându-și bucuria și fericirea 
ce o simte, că păte saluta în comuna 
d-sale în mijlocul fiilor săi sufletescl pe 
acei ce în numele culturei române au 
sosit.

Ii răspunde de asemenea în cuvinte 
alese d-1 Dr. Alesandru L. Hosszu, direc
torul despărțământului, mulțumind atât în 
numele comitetului, cât și în al său, atât 
pentru invitarea de a-și ține despărțămân
tul VIII adunarea generală în comuna 
Batiz, cât și pentru primirea cordială.

Ambele vorbiri au fost ascultate cu 
multă atențiune și urmate de lungi și pu
ternice „se trăiescă!"

De aci rnerseră cu toții, în frunte 
comitetul despărțământului și membrii 
Asociațiunei urmați de un șir lung de 
popor la biserica din deal. Liturgia a ce
lebrat-o Rvdss. d. George Romanul, neo
bositul protopop al Devei, cu asistența 
d-lor Petru Șinca parochul local și d-1 
Popovic! paroch în Sântă-Măria-de-petră. 
După serviciul divin urineză invocarea 
duhului sfînt, cu care ocasiune d-1 pro
topop, într’o vorbire însuflețită și adevă- 
vărat românescă, esplică poporului ceea-ce 
are să urmeze.

După aceste ședința se deschide de 
d-1 director printr’un discurs frumos și de 
cuprins bogati

Se procede apoi la esecutarea pro
gramei publicate de-odată cu convocarea 
care se face în cea mai perfectă ordine 
și pe lângă cea mai mare atențiune a po
porului fărte numeros, care asista.

Relevez dintre punctele programei 
disertația bine alesă a d-lui Nicolae Ma- 
crea, care a vorbit despre principiul de 
asociare și productele acestuia: diferitele 
feluri de asocieri. Disertația lucrată cu is
cusință și îngrijire și ilustrată cu esemple 
atât de plausibile pentru poporul nostru 
țăran, a făcut ca șă fie bine înțelesă de 
poporul ascultător, luminându-1 cu succes 
despre aceea, câtă tărie avem noi ascunsă 
în diferitele asocieri, pe cari decă le vom 
sci înființa, vom fi împlinit o parte uriașă 
din munca înaintării ndstre culturale și 
economice. — S’a hotărît, ca lucrarea 
acesta atât de frumosă și folosităre, să fie 
tipărită pe spesele despărțământului și 
distribuită în popor.

Nu pot retăce un plăcut moment, 
când primarul comunei, un inteligent ță
ran, rosti și el cu câte-va cuvinte calde, 
așa cum le simte inima țăranului, o mul
țumire cătră directorul și comitetul des
părțământului: „....pentru-că V’ați ostenit 
de-ațî venit în mijlocul nostru, Vă mul- 
țămim pentru învățăturile și sfaturile fru- 
măse cari ni le-ați dat și silința d-vdstră 
de a ne lumina". Un semn îmbucurător, 
că Asociațiunea nostră începe a fi înțe

lesă și de țăranul român și a-i cuceri 
inima.

Adunarea a avut bun resultat și în 
ce privesce înscrierea de membrii noi. 
Laudă să revine domnei preotese Șinca, 
la a căreia zel și îndemnare s’a făcut 
membri ai Asociațiunei un frumos număr 
dintre țărani.

Terminându-se partea oficială ne-am 
dus Ia băile din Gălan unde avea să fie 
banchetul, la care luă parte un frumos 
număr de dspeți și care a decurs cu ani
mație și cordialitate românescă.

S’au ridicat ca de obiceiă toaste, 
dintre cari țin a aminti pe al d-lui Dr. Ales. 
L. Hossu directorul desp. pentru ilustrul 
president al Asociațiunei, d-1 Dr. Ales. Mo- 
csonyi, și comit, central, pe al d-lui Petru 
Șinca, parochul din Batiz pentru comitetul 
despărț. și directorul lui, pe al d-lui protopop 
George Romanul pentru d-1 Șinca, pe al d-lui 
Macrea pentru d-1 Fr. Hossu Longin, pe al 
d-lui advocat Francisc Hossu Longin pentru 
tinerime (generația tînără.) Au mai vorbit 
d-1 Mihuț paroch în Hondol pentru femea 
română și pentru d-na preotesa Șinca și 
d-1 Seb. Stanca stud. fii. în numele tine- 
rimei pentru Asociațiune.

După banchet s’a arangiat și o pe
trecere poporală, la care poporul numeros 
și-a petrecut în veselie cu jocuri națio
nale. Tot cu acestă ocasiune s’au distri
buit și 3 premii de câte 4 corone din 
partea dămnei Aurelia L. Hossu născ. 
Petco, între 3 țărance, cari au avut cele 
mai frumose costume lucrate acasă și cu 
mâna proprie. împărțirea premiilor a fost 
sulutată cu bucurie și cu mândrie de 
cătră țărani.

Sera la drele 7 un grup de teologi 
din împrejurime, sub conducerea d-lui N. 
Ciocan abs. în teol. au aranjat un concert 
fdrte bine reușit, la care a asistat un pu
blic număros și ales. Concertul a fost 
urmat de dans, care cu multă animație 
a durat pănă ’n zori de di.

Avertisment!
Sub titlul acesta scrie „Revista Economică", 

numărul din urmă, 32, urtnătorele:
Am avut de la fondarea acestei Re

viste încdce adese-ori ocasiune a ne ocu
pa cu atacurile nejustificabile, îndreptate 
în diaristica maghiară contra băncilor ndstre 
șî în general contra băncilor naționalită
ților. Am credut, că atacurile acestea sunt 
incidentele, provocate de cine scie ce ca
pete înferbântate, pentru cari progresul 
economic al unei însemnate părți a po- 
porațiunii acestei țări este un spin în ochi. 
Gasul ce’l vom releva în cele următdre 
însă ne arată, că agitațiunea contra insti
tutelor da bani ale naționalităților nu se 
face numai prin articole de diare, ci și 
prin corespondențele particulare ale unor 
„institute" din capitală, cari spre a-și 
ajunge supremul scop, — „Geschăft*-ul 
— apeleză, decă cere nevoia și la „patrio
tismul" solicitatorilor de bani.

•î Etă cașul:
La îndemnul unui cunoscut al seu, 

un Român s’a adresat nu de mult 
pentru facerea unui împrumut hipotecar 
cu amortisare, cătră institutul care pdrtă 
sforăitorea firmă de: „Ingatlan-es jel- 
zălog-forgalmi-intezet" din Budapesta și 
care își face în permanență reclamă în 
jurnalele din capitală și provincie, că este 
cel mai mare și singurul institut din mo
narchic, provădut cu recomandațiuni au
tentice de la autorități, corporațiuni și 
proprietari de frunte etc. împrumutul cerut 
s’a, votat cu 8% interese și pe lângă con- 
dițiunea, ca mijlocitorul să primescă sub 
titlul de provisiune o sumă însemnată de 
bani. îngrozit de mărimea provisiunei, dr 
de altă parte fiind nedumerit asupra ce
lorlalte condițiuni sub cari s’a votat îm
prumutul, ba ce este mai mult, nesciind 
nici firma viitorului seu creditor, omul 
nostru a refusat plătirea provisiunei și a 
cerut restituirea actelor înainte. Spre a nu 
scăpa din mână clientul bun de muls, insti
tutul mijlocitor a început cu capacitările, 
scriind: „înainte de a Vă retrimite actele, 
ne ținem de datorie a Vă atrage aten
țiunea, că ceea-ce economisiți la provi- 
siunea cerută de noi, nici pe departe nu 
stă în proporțiune cu perderea ce o veți 
ave în urma acestei economii.

„După ce institutele de bani din patrie 
și în special cele din capitală iau de basă 
la prețuire suma însutită a contribuțiunei 

de pământ, încuviințând împrumuturile 
numai până la jumătatea aceleia, D-vdstră, 
care plătiți contribuțiune puțină, nu puteți 
primi de cât o sumă de tot minimală; er 
după ce noi ne angajăm a Vă mijloci o 
sumă cu mult mai mare, intervențiunea 
ndstră nici nu se p<5te de ajuns aprecia.

„Er ca să prevenim eventualitatea, 
ca D-văstră să fiți nevoiți a usa de 
creditul vre-unui institut de bani de al 
naționalităților (pote este de prisos să 
spunem: de ce?) și de altă parte, ca să 
Vă dăm o probă de bună-voință ce o 
arătăm totd-euna față de comitenții noștri: 
reducem provisiunea năstră la K 135, (la 
un împrumut sub K. 4000, cu 8%! — Red), 
și sperăm că acum veți fi de acord cu 
propunerile nostre, ca în modul acesta 
să aduceți un sacrificiu pe altarul patriei 
nostre iubite".

Etă cu ce apucături se lucreză con
tra băncilor ndstre cinstite și pe ce cale vo- 
iesc să-și câștige clientelă bună de esploatat 
unii gheșeftari fără suflet și vânători de 
provisiuni. Cașul relevat este cu atât mai 
revoltător, cu cât persdna căreia au fost 
adresate cuvintele de sus, după posiția 
socială, ce o ocupă, face parte din con
ducătorii naturali ai poporului nostru. 
Efectul scrisorii amintite a fost, de altcum, 
tocmai contrar celui așteptat din partea 
scriitorului, căci jignit în sentimentele sale 
românescl, respectivul și-a cerut documen
tele înapoi și a căutat a-și acoperi lipsa 
din altă parte și fără nici o provisiune;

Suntem siguri că acest cas nu stă 
isolat; de aceea atragem atențiunea băn
cilor ndstre și a tuturor factorilor chiă- 
mați, ca la ocasiunea dată să avertiseze 
poporul să nu între în legătură cu firme 
obscure și cari nu au alt scop de cât 
esplotarea Iui, când aci a casă își pdte 
acoperi trebuințele de credit mult mai 
iute și sub condițiuni mult mai avanta- 
giose."ULTIME SOIRI.

Sofia, 13 August. Guvernul a 
interȚis profesorilor de a participa 
la congres. Ordinea este riguros su- 
praveghiată, ca să nu se facă tul
burări acuma, în ajunul serbărilor 
din strîmtbrea Șipca.

Paris, 13 August. Colonelul 
Saint-Remy, care denegase supunerea 
fața cu ordinul generalului seu, de 
a coopera la închiderea unei școli 
congreganiste, va fi eliminat din ar
mată. „La Libre Parole“ îl cele- 
breza ca pe un erou național.

Londra, 13 August. Deputății 
irlandesi au ținut în Dublin adu
nare de protestare contra încoro
nării, pe care nu o recunosc de va
labilă pentru Irlanda. In adunare s’a 
dat cetire telegramei colonelului 
Lynch, pe care a trimis-o din tem
niță, unde a fost aruncat, fiind-că a 
luptat în rîndurile Burilor.

POȘTA REDACȚIUNEI.
11. G. — în C. — Reval este capitala gu

vernământului rusesc Esthland, în golful finlandez 
și numără peste 50,C00 locuitori, în majoritate ger
mani. Asemenea lucruri se găsesc în orl-ce 
„Conversations-Lexicon".

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 12 August 1902.

H. Pomul verde: Constantinescu, co
merciant Bușteni; Dengel. comerciant, Sighișora; 
Hintz, voiagior, Sighișora; Hollo, funcționar, Brașov.

H. Europa: G. Neștianu. profisor, G. 
Vasiliu advocat, Berlad; Kinofti, D-na Lobi, Brăila; 
D na Brandes. Berindei, Avramescu, Roșea, Ducu- 
lescu, BucurescI; Bergmann, Brețcu; Râday, Szt. 
Katolna. D-na Goron, Arad; Hobl, Szabadka; Po- 
gâny. Aiud, Georgiu. Brad.

H. BucurescI; Blumenthal, Paplika, Ra- 
deș, Antonescu, BucurescI; Kiss, Pesta: Barner, 
Viena; Beiu, Pesta

H Grand: O. Păltineanu, proprietar, Dr. 
Păltineanu. senator, Dimianescu, advocat. Baumann, 
Kaduș. BucurescI, Pinkâs. locot. în reservă, Rus- 
ciuc; Svoboda. C. Sereda; D-na> Kovltcs, Timișora: 
Sziiâgyi, redactor, Sebestyen, idem, Rânyi, secr. 
minist. Pesta.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 12$August n. 1902.

Renta UDg. de aur 4°/0................... 12 (.30
Renta de corone ung. 4% • • • '■ :s—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/0 . 119.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2”/0. 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.80 
Bonuri rurale ungare 4% . • •
Bonuri rurale croate-slavone . .
Impr. ung. cu premii .... 
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin 
Renta de argint austr..................
Renta de hârtie austr..................
Renta de aur austr.......................
LosurI din 1860.............................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 96
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 728.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 685.50 
Napoleondorll............................... 19.06
Mărci imperiale germane . . . 117.—
London vista.............................  239.77',2
Paris vista.................................. .95.15
Rente austr. 4°/0 de corone . . 99.90
Note italiene.................................. 94 10

. 1)7.60 

. 98 -

. 208.80

. 108.40

. 101.90
. 101.75
. 121.65
. 112.25

Cursul pieței Brașov.
Din 13 August n. 1902.

Bancnot rom. Oump. 18.90 Vând. 18.94
Argint român. » 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. 19.04 n 19.07
Galbeni n 11.20 n 10.30
Ruble RusescI n 2.54 75 —.—
Mărci germane n 117.25 5? —.—
Lire turcescl V 21.40 71 21.50
Scris fonc. Albina 5°/o 101,- n 102.-

In atențiunea on. Părinți!

in atențiunea proprietarilor de pământ!
„Eliberarea pământului de greunament.

^întreprindere & W>«Hipotecar
este titlul unui institut ce s’a înființat cu scopul de a da 
siune proprietarilor de pământuri sepotă ajunge la 
prumuturi ieftine și pe lângă c o n ,d i ț i u n i I e cele 
favorabile.

Acest institut dă împrumuturi pe păne^turi ori și unde

CC

oca- 
î su
mai

t

Domna B. Obert primesce 
5—6 fetițe pe lângă totă 
întreținerea cu prețul cel 
mai

B^CîKtB’U

VihgiaUtâ h Ihapv 
0 casă cu etaj 

forte potrivită și pentru cei ce 
fac vilegiatură în Brașov, într’o 
stradă principală din suburbiul 
român, care constă din două 
locuințe frumose, parte .parche
tate, fie care cu 5 odăi, 2 bucă
tării, 2 cămări, odae de bae, piv
niță mare, șopron, spălătorie, gră
dină și o curte spațiosă, aprâpe 
de piață, forte cautatâ, pentru 
locuințe de vară, ®s^e 
ura veno.aie. na»*» ' 
din causa mutării, CU preț IBO- 
derst și din mână liberă.

Informații Strada Calerinei 
Nr. 17 în etaj
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moderat.
Cu deosebită stimă

B. Oberi,
Strada Orfanilor nr. 10.

^AAZ.AvA/țrV.-'-AA'AA^^AAA/-' AAAAA-^șAA *-i

s
medic primar al spitalului civil, 
—operator, =5==— 
<3^ medic pentru "W 

bote de femei și copii..
CONSULTAȚII: 

deia 2 — 4 ore p. m. cu escepție 
de Duminecă și serbători. 
Șsb’wî spitnhiBui nr. 1».
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Abonamente la 
„Caseta Transilvaniei" 

se pot face ori și când, ps timp mai 
îndelungat seu lunare.

Deschidere de Magazin.
Subscrisul are onorea a face cunoscut On. Public, 

au desesis 3h ’Strada ^ia^schea* vis-a-vis de Sala 
Concerte, un

m

i

Sagaz« eu postavuri.
La venerare vine numai fabricație proprie 

asortiment bogat și cu prețuri ieftine.

2—3.(619)

Rugându-me de o cercetare numerosă, sunt
cu tâta stima

Anton Brossek,
<le postavuri.

Interesele eu amortisarea capitalului cu tot fac mai puțin 
la băncile mici, numai interesele simple.
Favorul cel nai deosebit și de neprețuit este, că CU înce

tarea din viață a debitorului, suma împrumutată se șterge de 
pe pământul Mpoteoat, er’ ratele plătite în amorfisareâ capitalului 
se restituesc numai decât în bani gaia.

Cu modalitatea i nipru moțurilor acestora, proprietarul unui 
pământ ajunge la bani ieftini și este Bigur <*ă ori și când ar 
înceta din viață, pământul remâne liber de greunament, iar’ 
erecții mai capătă și bani gata.

Recomandăm tuturor acelor proprietari de pământuri, cari 
au lipsă de bani se se folosescă de favorul acesta.

Pe pământuri cari sunt hipotecate la alte institute încă se 
dau împrumuturi plăcindu se clin suma împrumutată datoria 
veche la respectivul institut.

La cereri de împrumuturi se recere copia cărților funduare 
foia eatastrală.

I'rnspecte «JeZailate cu iiii'oi'Bnaținnile necesare se tHmât 
cerere, jse lAsog-îi trimiterea <le utarci poștale £n« va lore <9 e unsa

ea

Și

'cP cotoii» pesitru porto gsoștal.
T; Cererile sunt a se adresa la:

ESepresentanța J
A „întreprindere! de ©redU Wpotecar, lEiiberarea. A 
0 pămesutwhifi de ^reEwaarae^t-4.

în Săbiiu (N. Szeben) strada Bruckenthal 36. zh
y 5-10/612) y

ACADEMIA comercială din GRAI 
ERISTITUT PIBLU', 

subveniionat de stat, într’un rang cu celelalte școli medii superiore, ai cărui 
absolvenți au dreptul de a servi în armată ca voluntari pe un an.

- in 18 Septemvrie se începe al 40-lea an scolastic. ■■■■ ■ —■ 
Vor fi primiți absolvenți ai scolelor medii inferidre precum și dela scdlele 

civile (aceștia sub anumite condițiunl). — Primiri dela alte institute similare, 
atârnă dela aprobarea înaltului Ministeriii.

Acest institut au adoptat o nouă organisație, în urma căruia tuturor șco
larilor li-se oferă cu siguranță posibilitatea, de a-șl însuși cu ușurință materia 
cea mare de învățământ în amendoue direcțiunile: instrucția generală și spe
cială. — Iu special în primul curs se ia numai o limbă străină.

Un curs preparator san introdus pentru concurență ou calificație mai infe- 
ridră precum și pentru elevii carii nu ounosc în deajuns limba germană.

La acest institut mai este în legătură și un ours de uti an (oe se începe 
la 5 Ootomvrie) pentru abîturiențîi (absolvenții) scdlelor medie superiore, cari 
voesc să se aplice la întreprinderi oomeroiale seu industriale, sâu ca universitari 
vor se-șl înmulțâscă cuncscințele.

Se țin și cursuri de un jumătate an, și de un an pentru Domni și separat 
pentru Dame ce se începe la 18 Septemvrie și 15 Februarie.

Prospecte și alte iiiformațiiinl pentru primirea la academie, se pot căpeta dela 
„BBis^ektioiiiskaMzelei44 în GRAZ. Kaiserfeldgasse Nr. 25.

L Be^ger5 director.

ABONAMENTE

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede prin 
----- o mandate poștale, o------

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

A droiniM rațhuaea
„GAZETEI TRANSILVANIEI."

Prețul abonamentului este 
Pentru Austro-Ungaria: ț Pentru România și

Taal șes® luai.
?eo&a . . . . ,, ; htaaa ....

V T

4- .(607).

Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și re- 
înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.

Domnii abonenți s6 binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca 
espedarea se li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se aboneză din nou s6 binevoiască a scrie adresa lă
murit și sâ arete și posta ultimă.

fcfteiteistraț. „Saz. Transu.
Tipografia A. Murcșianu, Brașov.


