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„gazeta lese în flăcm Ji.
Abonamente pentru Anstro-dngaria: 
Pe un an 24 oor., pe ș6bc lur.f 

12 oor., pe trei luni 6 oar.
N-rii de Duminecă 2 jt. po an.

Pentru România șl străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe șdse 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franoî.
8e prennmoră la tote ofi- 

oxele poștale din întru și dir. 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pantrn Brașc'
Adnitnintrațiunea, Piața n'Hie. 

Târgul Inului Nr. B0. atetiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 oor., pe trei luni 5 oar. 
Cu dusul în casa : Ph ur un 
24 oor., pe 6 luni 12 o., pc tnu 
luni 6 ooroiiB. — Un eaoniplur 
10 hani. — Atăt abciminentele 
cflt și in servi unii a sunt a eo 
plăti înainte.

1902.

Centenarul poetului Lenau.

Uu poet german sărbătorit de 
șoviniștii unguri! Ne-a fost dat se 
vedem și acest spectacul mai mult 
decât curios. El s’a petrecut eri în 
Csatad, comitatul Torontal, unde 
s’a serbat aniversarea de o sută de 
ani a nascerii poetului german Ni- 
calae Lenau, cel ce in copilăria se 
numia Niembsch care era numele 
tatălui seu, un funcționar domenial 
din Csatad. Lenau e numele de poet 
ce și l’a ales fiiul seu, cel înzestrat 
cu mare talent, cu multă fantasie și 
simț estetic.

Lenau și-a făcut studiile inte
riore gimnasiale în Peșta. Moșul său 
apoi îl duse la Viena se-și facă acolo 
studiile superibre. Era nestatornic la 
studiu. întâii! a ascultat dreptul, 
apoi medicina. In cele din urmă 
ajnnse a-șl face un nume cu frumo- 
sele, der melancolicele sale poesii, ' 
în societatea vienesă, și, părăsind cu 
totul studiul, se ocupa numai cu pu
blicarea și tipărirea poesiilor sale. 
Ușuratee cum era, el trecu în Ame
rica se-și încerce acolo norocul, der 
se întorse curend desamăgit în Ger
mania, nnde a continuat activitatea 
sa poetică, der după alte nouă de- 
cepțiuni, ce le-a avut cu amorurile 
sale nefericite, i-se sdruncină cu totul 
sistemul de nervi și ajunse în casa 
de sănătate dela Dobling, lângă 
Viena. Aici după șese ani de sufe
rință muri în August 1850.

Fiind-că s’a născut și și-a pe
trecut copilăria în Ungaria, deși pă
rinții săi au fost neaoși Germani, și 
fiind-că între poesiile sale germane 
se află și câte-va, cari descriu cu 
foc viața din patria sa natală, pa- 
trioții șoviniștî îl reclamă pentru 
ei, ca Maghiar și spiritul lui îl de
clară de spirit maghiar, dând a-se 
înțelege, că numai în urma unei în
tâmplări el a ajuns să pună pe hâr
tie pretinsele sale cugete și senti
mente maghiare în idionul nemțesc 
ear’ nu în cel maghiar.

Am primit, esclamă „P. Lloyd“, 
la început și noi mai multe binefaceri 
din partea Germanilor, der le-am 
dat în schiinb la rândul său un poet 
ca Lenau.

Nu-i mirare, că pe lângă o ast
fel de disposiție, șoviniștii jidano- 
maghiarl au luat ei înșiși inițiativa 
pentru serbarea centenarului lui Le
nau ; au umblat ei înșiși se facă co
lecte pentr’un monument, și au com
pus ei înșiși programul festiv, care 
dispune să se cânte numai cântece 
ungurescl în amintirea poetului ger
man, er renegatul Herczeg (mai îna
inte Herzog) se-i țină discursul co
memorativ.

Serbarea dela Csatad a fost me
nită der a servi pentru înălțarea și 
lauda „spiritului unguresc" al lui Le
nau ! Ce copilăriă! Ce speculă ne
demnă, care a putut să răsară nu
mai în era jidano-maghiară de as- 
tăcji. Cum vor acești șoviniștî se 
secvestreze chiar și spiritul acelei 
limbi, pe care o persecută și o bat- 
jocuresc, când ea este folosită de 
locuitorii germani din Ungaria!

Ceea ce a învățat Lenau, ca 
s’ajungă a fi poet renumit la Nemți, 
a învățat numai în Austria și în 
Germania. In șcdlele secundare din 
Ungaria, în jumătatea dintâiîi a se
colului trecut, când a trăit Lenau, 
se propunea latinesce!

Vedeți îudrăsnela. și tendința 
șovinistă! Lenau se trecă de Ma
ghiar și să fie lăudat ca Maghiar, 
nu ca German din Ungaria.

Se scie de ce. Șoviniștii vor ca 
Maghiarii să trâcă și ei ca mare na
țiune cultă pe lângă cea germană, 
dovedind că pot furnisa chiar și 
poeți germani și deci merită laudele 
estraordinare, ce li-le-a adus împă
ratul Wilhelm în vestitul seu toast 
dela Budapesta.

Acesta e partea ideală a nisuin- 
țelor șoviniste. Cea practică însă este 
că cu modul acesta ajung a dovedi 
urbi et orbi, că Germanii din Un
garia, nici când ajung a fi poeți re

numită ai națiunei lor, nu sunt ad
miși și recunoscuțl ca Germani, ci 
numai ca Maghiari, pe globul un
guresc !De la congresul pentru emigrări.

Am amintit eri de moțiunea făcută 
la congresul din Timișdra de cătră secția 
din Gyertyâmos a societății țăranilor din 
Ungaria de sud (Siidungarischer Bauern- 
verein). Revenim astădi asupra acestei mo
țiuni, reproducând din ea pasagele mai 
marcante. Etă-o:

Onorat congres!
Secția din Gyertyâmos a societății 

agricole a țăranilor din Ungaria de sud, 
își esprimă mulțumirea cătră comitetul, care 
a pus la cale acest congres, fiind-că ne-a 
dat prilegiu să cercetăm și discutăm cău
șele emigrării și să luăm măsuri spre a le 
împiedeca. Secția din comuna Gyertyâmos 
a studiat chestiunea cu deamănuntul și a 
luat următorul conclus:

1. Nu mai încape îndoielă, că în co
muna Gyertyâmos și împrejurimi emigră
rile iau proporții din ce în ce mai mari, 
așa că consecințele emigrărilor se resimt 

| deja în relațiile muncitorilor și în popu- 
I lațiune. In ținutul nostru se simte lipsa 
de brațe. Pe de altă parte noi am ajuns 
la convingerea, că raporturile economice 
la noi sunt atât de deprimătore, încât 
agricultorii abia mai sunt capabili de a 
suporta chiar și cele mai neînsemnate plăți 
ale muncitorilor.

Gausele emigrării, după judecata nos- 
tră, sunt de două feluri:

1. Cause economice.
2. Cause morale, sociale și politice. 
Căușele economice se resumă în ur-

mătdrele:
Prin anii 60 și 70, în urma prețurilor 

urcate de cereale, valorea proprietăților 
fonciare s’a urcat rapid. Inmulțindu-se 
populația, fie-care tată de familie căuta 
a-șl asigura esistența și progresul familiei 
sale prin cumpărarea de proprietăți.

Se înțelege, că cea mai mare parte 
a prețului de cumpărare, fu acoperit din 
împrumuturi, pentru cari se plătiau pro
cente mari. Prin anii 1880 a scădut rapid 

prețul cerealelor. S’a întîmplat, că recolta 
brută a pămîntului nu putea acoperi munca, 
contribuția, capitalul, procentele și amor- 
tisațiunile rămase din alți ani, așa că în 
anii cu recolta mijlocie, abia rămânea un 
prisos pentru traiu.

Din tote acestea resultă, că emigră
rile s’ar pute împedeca seu restrînge, 
decă:

1. S’ar aduce în proporție egală pro
dusul proprietății cu sarcinile. Acesta s’ar 
pute ajunge ori prin urcarea prețurilor ce
realelor, ori prin împuținarea sarcinelor.

2. Decă se vor împuțina procentele 
și rentele sarcinelor intabulate pe pro
prietate.

3. Prin promovarea prăsirei vitelor și 
mai ales prin urcarea prețurilor vitelor.

4. Prin colonisare și parcelare po
trivită.

Am relevat chiar dela început, că 
emigrările au și cause morale, sociale și 
politice.

Decă ne uităm împrejur în iubita 
nostră patrie, observăm pretutindenea, că 
prin școli se dă puțină importanță instruc
ției religiose, morale și educațiunei. Obser
văm, că generația tineră, ce iese din șcdlă, 
încetul cu încetul își pierde bunele mo
ravuri, fiind-că cultura lor e lipsită de 
basa religiosă și morală. De aici resultă 
nemulțumirea cu relațiile modeste. S’a 
sfîrșit cu sîrguința, cruțarea, căsnicia și 
cu tote virtuțile de mai înainte ale popo
rului nostru\ Locul acestora l’a ocupat 
înclinarea spre comoditate, luxul și trân
dăvia. Nu este decât natural, că pe lângă 
o educație, cum am arătat’o, cu cât vor 
cheltui mai mult omenii peste averea lor, 
cu atât mai mult își provdcă singuri de- 
sastrul și apoi — emigreză.

Acesta s’ar pută delătura în parte 
prin aceea, că se va da o mai mare im
portanță în școlile primare educațiunei 
religiose-morale, așa că instrucția și edu
cația să pătrundă la inima elevului și să o in- 
fluințeze în mod binefăcător. Der acesta 
nu se pote ajunge alt-fel, decât decă co
pilul va fi introdus în învățăturile reli- 
giunei și de cătră mama sa. Mai departe, 
pentru-ca în șcdlele primare să se pdtă 
face cultivarea inimei, după părerea n<5s-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ 
......................

Un duel curios.
De Charles Monsellet

Locul unde aveau să dueleze cei 
doi adversari era o sală mare, înaltă, bine 
luminată, elegantă, frumdsă sub tdte ra
porturile.

La mijlocul ei era o masă, pe care 
se găsea mulțime de mâncări și beuturi 
dintre cele mai scumpe și mai rare, și 
care avea numai două tacâmuri, tacâmu
rile celor doi adversari. Nu voesc să nu
mesc pe acești doi duelanți cu numele 
lor adevărate, fiind-că amândoi sunt din 
înalta aristocrație, amândoi omeni cu vadă 
cu putere și cu averi mari, ci îi voiu 
numi numai, pe unul Ernest și pe celălalt 
contele Falbaire.

înainte cu o di, unul dintre acești 
doi nobili insultase într’un mod brusc pe 
celălalt și fără îndoială, duelul era să se 
facă. Der de dre-ce amândoi erau de o 

potrivă de siguri în mânuirea săbiei, a 
floretei seu a pistolului și cum mai erau 
amândoi nisce dmenî de spirit, se deci
seră a nu se mai servi în duelul lor de 
nici-una dintre armele obicinuite. Și fiind 
că afară de acestea amândoi erau afară 
din cale lacomi, încât erau cunoscuți 
peste tot, se deciseră să se dueleze în
tr’un mod forte curios și adecă cu îmân- 
care și cine va pute consuma mai mult, 
acela va fi învingătorul. Se aduseră mar
tori și se luară tdte măsurile și condițiile, 
și tdte regulele.

Ideia acesta s’ar părd ridicolă, der 
la drept vorbind, adusă la îndeplinire, de
vine oribilă.

*
* *

— începeți domnilor! se audiră vo
cile secundanților.

Cei doi adversari salutându-se, se 
aședară la masă, unul în fața celuilalt.

Secundanții se aședară la o altă 
masă în apropriere, de unde puteau bine 
observa tot ce se petrece la masa com
batanților.

Era săra, la orele șese.
La miedul nopții, prândul compus 

din mâncările cele mai escelente și din 
băuturile cele mai fine și mai tari să ter
min^, nerămânând nici unul dintre com- 
batapțț nici învins, nici învingător.

Ernest rîdea mereu și contele Fal
baire să părea fdrte liniscit, cum era el 
în tot,-dăuna după-ce mânca.

Secundanții ordonară al doilea prând.
Sosi la moment al doilea prând, com

pus ârăși din o mulțime de mâncări și 
beuturi. ca și cel dintâiu.

Pănă atunci cei doi adversari nu 
vorbiră aprope nimic. Gând se începh însă 
al doilea prând, deveniră amândoi mai 
vorbitori. Și afară de frasele de politeță 
ce și-le schimbau din când în când, înce
pură a vorbi despre felul mâncărilor, des
pre băuturi, despre dueluri și despre alte 
lucruri.

— E escelentă friptura acesta, în
cepu Ernest.

— Nu sunt tocmai de părerea D-v. 

răspunse contele Falbaire; în general 
fripturile de felul acesta nu-mî plac.

Ernest se înclina în semn, că res
pectă părerea contelui.

— Decă n’aveți nimic în potrivă, 
mai observă contele Falbaire cred, că am 
pute lăsa de-ocamdată vinul d’Ermitage. 
Ași fi de părere să luăm vin de Château- 
Montrose. După părerea mea e cu mult 
mai gustos și mai tare.

— Gum doriți, pentru mine este 
egal, domnule conte 1

Secundanții se uitau mirați. Nu-și 
putuseră nici-odată închipui să potă ci
neva mânca și bea atât de mult.

** *
— E timpul, să luăm supeul, dise 

contele Falbaire, după-ce amândoi băură 
cafeaua.

— Da, să luăm supeul răspunse Er
nest.

Și imediat se aduseră din nou pe 
masă cărnuri reci, raci de mare și o mul
țime de alte mâncări, apoi vinuri de Rin, 
de Bordeaux și de Champagne. 
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tră se cere, ca șcdla se nu fie pentru co
pil un loc de tortură, ci un loc, pentru 
care să simtă atragere și unde să i-se dea 
instrucția în așa fel, ca să o și înțelegă, 
din care causă este necesar a introduce 
in școlile primare instrucția în limba ma
ternă a copilului, pănă-ce se va fi întărit 
fisicesce în măsura, ca fără pericolul des- 
voltării, să pătă fi supus greutăților de a 
învăța o limbă străină.

Pe basa acestora ne permitem a pre- 
senta următorul proiect de resoluțiune:

Causa cea mai importantă a emigră
rilor este crisa economică, pricinuită de 
scăderea prețurilor cerealelor și vitelor. 
Este necesar deci, să se încheie convenții 
comerciale și să se ia disposiții legislativă 
în așa fel, ca să se asigure pentru ce
reale și vite cel puțin prețuri mijlocii.

Să se facă legi potrivite de cploni- 
sare și parcelare.

Se se ia măsuri, cu contribuțiile po
pulației agricole să fie potrivite împreju
rărilor și ca sarcinile comunale se nu fie 
mai mari de 45%.

Să se ia măsuri, ca religiunea și mo
rala să fie mai bine cultivate în școlele 
primare și anume așa, ca să pătrundă la 
inimile copiilor, ceeă-ce inse numai așa va 
fi cu putință, decă instrucția copilului pănă 
la etatea de 10 ani se va făce în limba 
mamei lui.

„Ține minte." Câte certe și vrajbe 
nu se întâmplă între omeni, fără deose
bire de naționalitate! Gelosia, beția și mai 
nu sciu ce fel de patimi îi încurcă pe 
omeni în gâlcevi și bătăi, din cari de 
multe-ori resultă mortea. Astfel a devenit 
ucigaș și un țăran român din comitatul 
Huneddrei, cu numele Petru Suciu. Pro
cesul lui s'a judecat la diferitele instanțe 
și a rămas condamnat la 12 ani temniță. 
Despre acest proces, judecat dilele acestea 
în ultimul for, la curtea de cassație din 
Budapesta, raporteză Un jidovaș de la 
oficiosul „Magyar Nemzet“, ai cărui re
dactori sunt: lobai și Behsics. Căutând a 
da reportajului său o formă sciențifică, 
din care să reiasă profundele sale cunos- 
cințe etnopsichologice, jidovașul scrie: 
„Cine rnintye14, și apoi continuă: „In ținu
turile locuite de Români sunt cunoscute 
aceste înfiorătăre (!) cuvinte. însemnătatea 
lor este: resbunarea sângelui. Căci țăranul 
român are un suflet atât de nedesciplinat 
în multe părți, încât nu lasă nimic nerăs- 
bunat. Curia s’a ocupat eri cu „cine mintye" 
— le unui țăran român din Huneddra etc.

Ce și-o fi închipuind reporterul de la 
foia ungurescă sub „Ține minte?" de aiu- 
reză de resbunarea de sânge, asta numai 
el pote s’o scie. Păr-că ar vorbi despre 
canibali, seu cine scie de ce popor săl
batic di'n interiorul Africei! Și totuși nu 
esistă popor mai blăjin și mai puțin răs- 
bunător de cât poporul român.

După tdte acestea, terminăm cu cu
vintele reporterului în ortografia lui ori
ginală și întrebăm:

„Cine minte ?“

Unificarea limbeî literare române.
De M. Str ăj ann.

— Fine. —

Nu e bine a-se impune pe cale ofi
cială, prin măsuri regulamentare unifor
mitatea nici a limbei nici a ortografiei, 
căci decă cei chiămați a scrie ar fi obli
gați să scrie o limbă de comandă, i-am 
împedeca de a aduce limbei îmbunătăți
rile cerute de progresul culturei. Și nu e 
cu putință, pentru-că limba nostră nu și-a 
sfîrșit încă procesul unei depline desvol- 
tări literare, și pentru-că n’avem încă un 
dicționar românesc, care să ne înfățișeze 
o limbă fixată, decă nu ca limba franceză 
în dicționarul lui Littre, seu -ca. cea ita
liană în dicționarul Academiei della Crusca, 
cel puțin aprdpe.

In ortografie, Academia r.omână a 
hotărît în adevăr pentru publicațiunjle 
sale o sistemă, care în România s’a im
pus oficial și în administrațiunea publică. 
Inse, cum dicea d-1 T. Maiorescu ca ra
portor al comisiunei pentru noul proiect 
de ortografie în ședința Academiei dela 
1880, hotărîrea Academiei „nu deslegă și 
nici nu atinge tdte întrebările ce ni-le 
pune ortografia română". S’a credut, că 
„de-ocamdată e bine să se însemneze prin 
câte-va liniamente mari forma generală a 
scrierii nostre, lăsând anilor viitori sarcina 
de a fixa tdte amănuntele ortografice, 
unele în parte atârnând de la o lucrare 
definitivă asupra gramaticei și asupra vo
cabularului limbei române". (Maiorescu, 
Critice, v. II, p. 445). Sistema ortografică 
a Academiei, deși încă destul de defec- 
tuosă, s’ar pute primi provisoriu și pentru 
publicațiunile „ Asociațiunei" însă fără 
tendința de a o impune și diaristicei și 
altor publicațiuni în afară de societate, 
ceea-ce nici nu s’ar pute face.

Atât pentru limbă cât și pentru or
tografie, e bine să se lase liber câmpul 
controversei și al polemicei. Și aici, ca în 
tote problemele de sciință și literatură, pe 
acestă cale pote eși la lumină adevărul 
și se pote atinge țînta dorită. In republica 
literaturei și sciințelor ideile, principiele 
și sistemele n’au trebuințe să fie impuse 
prin regulamentari oficiale, ele se impun 
singure prin propria lor valdre.

Numai prin studiu și prin critică se- 
riosă se pot îndrepta mulțimea greșelelor 
de limbă și de gramatică, cari mișună prin 
publicațiunile românesc! atât aici cât și 
peste munți: greșeli cari vin, acolo din 
influența germană seu maghiară, aici din 
influența francesă ș din ignoranța multor 
făcători de cărți și de diare, cari n’au 
nici chemarea, nici pregătirea pentru ase
meni lucrări.

Să căutăm a înlătura din câmpul li
teraturei pe cei nechemați și în special 
pe Evrei, cari aici adese-ori fac din lite
ratură o speculă de câștig și un mijloc 
de corupțiune a limbei și a moravurilor. 
Se stăruim pentru înlăturarea piedecilor 
cari, decă nu ne pot isola cu desăvîrșire, 

der îngreueză fdrte mult comunicațiunea 
intelectuală între Românii din regat și cei 
din provinciile vecine; Gând pressa, care 
are așa de mare influență, va fi scrisă de 
omeni competenți, cum sunt cele câte-va 
reviste și diare principale din regat și de 
peste munți; când diarele și cărțile româ
nesc! vor pute trece libere peste granițele 
regatului, cum trec la noi tote diarele și 
cărțile din străinătate, atât cele bune cât 
și mai mult cele rele; când se vor pută 
ceti pretutindeni între 'Români frumdsele 
scrieri ale Negruzzilor, Bălcescilor, Odo- 
bescilor, Alexandri, ale naționaliștilor De- 
lavrancea, Ollanescu, seu, dintre cei mai 
tineri, ale lui Vlăhuță, Coșbuc, Șt. Iosif 
ș. a.; — atunci se va pute realisa mai 
lesne și mai repede o unitate mai de
plină a limbei literare, care astădi o 
dorini.

Ar fi bine, ca revistele și diarele 
nostre să țină tot-deuna câte o rubrică 
deschisă pentru însemnarea și critica gre
șelelor de limbă, cum face d. Iosif Vul
can în „Familia". Vom fi făcut un pas 
înainte pe acestă cale, când unii nu vor 
mai germanisa, alții nu vor mai franțozi 
limba, când vom fi desvătat pe ai noștri 
de aici de a-și mai abandona fruntea pe 
sinul poesiei ca pe sinul unei femei bună 
și dulce ; de a mai pleca în voiaj pentru 
Paris și de a da randevuuri lui Jean 
și Jacques, căror le-a spuseră că i vor 
găsi la el; de a manca dela postul lor 
pentru-că au fome și frig; de a avansa 
în mod fudroyant și a căuta se [ne fra
peze cu abondența sa „abundințci solului 
fertil seu“ a sursei inepuisabile a fantasiei 
lor; de a se annuia pănă la plictis în 
solitudine, pentru-că ar fi prea pansivi; 
când nu vor mai scrie princip, augur, 
martir, în loc de principiu, auguriu, mar
tiriu, confundând astfel ideile deosebite 
ce esprimă aceste cuvinte, seu : eu me 
sui pe plai, eu rămâi, cei, în loc de me 
suiii pe plain, remâiu, cetii, fără se țină 
sema, că u scurt după vocală nu se pote 
lăsa afară fără de a trunchia cuvântul 
seu, uneori, fără de a-i schimba înțe
lesul.

Un galicism forte des întrebuințat 
chiar și de cei mai competenți în vorbire 
și scriere este conjuncțiunea francesă 
or, său mai rău ori, în loc de românes
cul : deci, prin urmare, așa der, acum, ca 
d. e. în următorele frase: „Chestiunea e: 
care din literați s’au abătut dela limba 
nea'oș populară, cei din regat, seu cei 
din afară de regat? Evident, că greșela a 
trebuit s’o facă cei mai slabi, și care s’au 
desvoltat mai puțin independent, și în 
condition! național-sociale mai nefavora
bile. Ori. aceștia din nenorocire nu pot fi 
de cât frații noștri din țările ^subjugate.

Au fost și sunt încă în buDă parte 
și cei din regat. N’avem decât să luăm 
bunăoră terminologia militară, ca să ră
mânem uimiți de greutatea ce trebue să 
întâmpine bietul țăran, pănă să învețe 
acea limbă păsărescă în care multe, decă 
nu tote ideile, cred că s’ar pute spune 

cu vorbe românesc!. De sigur acesta tre
bue să fie una din căușele bătăii și bru
talității în armată. In statul major român 
avem ofițeri literați, cu înaltă cultură; 
pentru-ce nu-și dau silința, se înlăture 
asemeni dificultăți și să introducă o ter
minologie mai românescă?

Tot așa ar trebui, ca și Românii de 
peste Oarpați să înceteze de a mai escrie 
concursuri cu emolumente; de a vorbi în 
meritul cestiunii, din incidentul cutărui 
eveniment; de a se representa înaintea 
autorităței, pentru de a-i areta că care 
este opiniunea lor; de a face însoțiri eco
nomice după esemplul premers; de a se 
produce seu a da producțiunl teatrale și 
musicale; de a lucra cu \ușurință, pentru 
că e de lipsă de a face abonențl în loc 
de abonați; de a mai da garanță în loc 
de garanție seu chezășie, fără să observe 
că garanță (fr. garance) e numele unei 
plante numită românesce roibă lat. rubia 
tinetorum. din ale cărei rădăcini uscate și 
pulverisate, se face colome roșie; seu în 
loc de a face societăți ori ctsociațiuni eco
nomice, representațiuni teatrale, concerte 
musicale ș. a.

S’ar pute scrie un bogat vocabular 
de cuvinte și construcțiuni luate de căr
turarii noștri cu ușurință, pdte pentru-că 
le e mai cu înlesnire din limbele francesă 
latină, germană seu chiar din cea ungu
rescă. O asemenea lucrare ar rămâne 
ca o curiozitate filologică, ca o ciudată 
dovadă despre starea de astăiji a limbei 
ndstre literare.

Un act frumos de recunoscință.
Nu de mult am fost adus soi

rea, că conducerea băilor Freiwaldau- 
Grâfeuberg (Silesia austr.) a decis 
de a așecja în Grafenberg o fântână 
comemorativă, căreia se i-se dea nu
mirea „ZstwruZ HosawuP, drept recu
noscință și omagiu adusd-lui Dr. loan 
Hosanu, care timp de 20 de ani a 
condus c’un zel și succes rar hidro- 
terapia dela Grafenberg. Inaugurarea 
amintitului monument s’a sevîrșit în 
13 a lunei trecute în Grafenberg, 
fiind de față un public forte nume
ros și ales de ddmne și domni, de 
medici și amici personali ai d-nului 
Dr. Hosanu și asistând tote orga
nele administrației băilor și mai 
multe reuniuni.

Ținem a reproduce în traduce
re fidelă, după „Mâbrisch-Schlesische 
Presse" frumosul și mișcătorul dis
curs festiv, ce l’a ținut medicul su
perior districtual Dr. Friemel, în ca
litate de representant al comisiunii 
administrative a băilor. Pe noi ne 
întereseză în deosebi făptui ce reese 
din acea cuvântare, că un fiu al na
țiunii ndstre a ocupat departe de 
patria sa între streini multă vreme 
un post însemnat și onorific și s’a 
bucurat de stima și iubirea generală,

De astă-dată însă cei doi adversari 
deveniseră mai veseli, erau sgomotoși 
chiar. Duelul era tocmai în prejma pun
ctului său culminant, tocmai în apropierea 
învingerii unei părți și a înfrângerii celei
lalte.

Ernest mânca mult și corect, con
tele Falbaire îl urma întru tdte. Amândoi 
erau tari și în felul acesta de luptă.

Fie-care dintre ei părea sigur de 
triumful seu propriu și din causa acdsta 
fie-care privia din când în când spre Ce
lălalt cu o privire plină de dispreț.

D>i Intr’un rând fața lui Ernest începîi 
a se colora, luând o espresie neobici- 
nuită.
-i?l fGontele Falbaire observă scnimbareu 
acesta și spuse:

; iiuu Doriți să deschidem ferestra, 
ddmnulei-Ernest? îmi pare, că vă este 
prea câldixvi'

Ernest 'nu răspunse nimic, der îi 
aruncă nisce priviri teribile, priviri de ură, 
de dispreț.

Supeul continua.

Dintre martorii aședați la masa din 
apropiere, doi adormiseră și numai 1 doi 
mai rămăseseră de pază, suprave^hiând 
cu atenție tote mișcările adversarilor.

Intr’un rând, Ernest voi11 să încdpă 
se cânte, der de ore-ce în program nu 
era scris, că se pote și cânta, martorii 
nu-i deteră voie. De alt-fel cântarea ar fi 
fost un ce fdrte însemnat pentru Ernest, 
care simțea, că în curend va căde învins, 
de ore-ce e sciut, că cântarea ușureză di- 
gestiunea.

Lui [Ernest începură să-i tremure 
mânile și se-i sticlescă ochii. Voise să 
facă o pausă de câte-va minute, der con
tele Falbaire îi dise:

— îmi pare, că în curând vă veți 
da învins.

Ernest rîse disprețuitor și goli unul 
după altul trei pahare mari de șam
panie.

Contele Falbaire liniștit, îl imită, go
lind și el trei pahare unul după altul.

Der de-odată Ernest se făcu palid la 
față, se uită cu ochii turburi, cu privirea 

rătăcită și să rădimâ de masă. Contele 
Falbaire se uită la el Zîmbind. După-ce-1 
așteptă câte-va minute și văijîi, că Er
nest nu se mai mișca din starea aceea, 
îi dise:

— Vă cereți scuze, domnule Ernest?
— Să dejunăm! răspunse el.
Martorii rămaseră îngroziți. Se făcea 

dină. De săra, dela șese ore și pănă dimi- 
neța, dmenii aceștia mâncară și băură ne
contenit, pe întrecute încă! Era grozav!

Se aduseră din nou mulțime de mân
cări și băuturi.

Ernest se aruncă cu furie, ca un flă
mând, asupra bucatelor aduse și mâncă 
mereu, golind în același timp mulțime de 
pahare de vin Château-Briand.

Contele Falbaire îl imita, arătând, 
că se află într’o stare forte liniștită și, că 
mâncările și băuturile peste măsură nu-i 
produc nici o greutate, nici o neplăcere.

Der în curând Ernest se schimbă cu 
totul. Iși perduse cu totul consciința. Nu 
mai scia nici ce face nici unde se gă- 
sesce; mânca și bea într’un mod mecanic, 

fără a spune nici un cuvânt, fără a-se mai 
uita în nici o parte.

Dejunul ținti pănă la două-spre-dece.
Când audi Ernest sunând cesul două- 

spre-dece ore din di, se deșteptă din de
lirul în care căduse și voi să se ridice, 
se vorbescă. Der piciorele nu-l mai ținură. 
Se clătină, voi să se radime, să se spri- 
jinescă de masă și-atunci cădii imediat 
jos, ca un mort.

Se așteptă câte-v.a minute, der Er
nest nu se mai mișca.

Duelul era sfîrșit, ondrea satisfăcută, 
contele Falbaire învingător, după o luptă 
oribilă de opt-spre-dece ore în continuu.

Ernest rămase sub masă, nemișcat, 
der contele Falbaire părea, că nu se să
turase în de-ajuns încă. Cum se ridicase 
de pe scaun, când căijuse Ernest sub 
masă, după câte-va minute se așeijă din 
nou la locul lui și începu să mănânce cu 
lăcomie....

Trad, de St. R ... 
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nu numai ca om și specialist, ci și 
ca Român recunoscut, fiind-că așa 
se presenta și se manifesta cu mân
drie față cu toți și pretutindeni.

După-ce musica băilor a cântat 
un choral, Dr. Friemel rosti următo
rul discurs:

„Serbarea ndstră liniștită de adî e 
dedicată amintirei meritatului medic Dr. I. 
Hosanu, care timp de 20 de ani a trăit și 
a fost activ în Grafenberg.

Departe de aici, la Șoimoș în Unga
ria, a stat leagănul seu, o mamă română 
i-a dăruit viața. Deși a părăsit casa sa pă- 
rintăscă de cu vreme și și-a primit edu
cația sa școlară în idiome streine, el ră
mase totuși, cu tdte fibrele vieții sale, din 
creștet pănă ’n tălpi Român.

Pe lângă acestă învăpăiată consciință 
națională, el se simția atras mai mult de 
cultura germană, cu deosebire era atașat 
de metropola Austriei, unde și-a făcut stu
diile medicale și de unde își luă pe sdța 
vieții sale, care, durere, a decedat prea 
timpuriu.

Urmând invitării ce i-o adresă V. 
Priessnitz, d-1 Dr. Hosanu veni în anul 
1880 la Grafenberg spre a practica aici 
medicina. Multe mii de pacient! au soli
citat în cursul anilor sfatul și ajutorul său. 
Totdeuna prevenitor, totdeuna amabil și 
neobosit era dânsul în împlinirea chemării 
sale de medic, chiemare, ce din timp în 
timp pretindea dela puterile sale încor
dări mai mari decât i-le-ar fi îngăduit firea 
sa. 0 veselă concepție a vieții se între- 
țesea printre faptele sale și un sens fin 
și mult desvoltat pentru tot ce e nobil și 
frumos înconjură activitatea sa medicală.

Mulțl anî de-arândul densul a fost 
cel mai zelos membru al comisiei de cură,
ba, deși strein, el representa chiar iri'tere- 
sele concetățenilor săi de aici în consiliul 
comunal.

înainte de tote îi zăcea la inimă des- 
voltarea localității de cură Grafenberg, pe 
■care o cunoscea și o aprecia ca nimeni 
altul. Fiind aderent credincios al hidrotera- 
piei și un cald adorator al întemeietorului 
ei în Grafenberg, Dr. Hosanu a luat parte 
la tot, ce s’a petrecut pe terenul hidrote- 
■rapiei și ce a putut contribui de a ridica
v. ada localității nostre de cură. Este încă 
viuă îu noi amintirea cuvântării sale însu
flețite ce a ținut’o în 9 Iulie 1899 asupra 
lui Vine. Priessnitz din incidentul aniver
sării seculare a nascerii sale.

Nu mult după acea cuvântare a sa, 
ce ni-a entusiasmat așa de mult și 
care conținea credeul seu ca medic, 
o seriosă îmbolnăvire puse capăt acti
vității sale de aici. In tomna anului 
1899 se decise a părăsi Grăfenbergul și 
în primă-vara anului 1900 duse în împli
nire acestă decisiune. Cât de greu i-a fost 
despărțirea de aici, au simțit’o aceia, cari 
cu lacrimi în ochi i-au strîns mâna de 
.adio.

Tot așa de liniștit și cu aceleași 
•maniere distinse cum a venit, s’a și dus 
•din mijlocul nostru. Modestia sa nu su
ferea câtuși de puțin să se imbulzescă 

■‘înainte cu persona sa, pentru ca nu cumva 
acesta să deștepte suspițiunea unei recla- 
«ne nedemne. Din nenumăratele isvdre de 
apă, ce se strecoră în vale de pe aceste 
înălțimi acoperite de păduri, el nu a captat 
miei măcar o picătură cu scop de-ași aduce 
în legătură cu ea numele său, și în contra 
■răului obiceiu, ce se observă pe aței la 
■unii, cari infestăză pe străini, presentân- 
■du-le pe tdte potecile câte-o carte de 
•visită tăiată în petră, el n’a folosit nici 
cea mai neînsemnată petricică pentru a-șl 
.sgăria în ea inițialele numelui său.

De toți stimat și de toți iubit, der 
tot-odată de toți cu simpatie întâmpinat, 
pentru sortea ce l’a ajuns, Dr. Hosanu își 
lua rămas bun dela Grafenberg. Și astfel 
la propunerea d-lui Dr. Hatschek din con
siliul sanitar, comisia de cură decise în 
ședința sa dela 8 Iunie 1900 ca în amin
tirea activității doctorului Hosanu să capte
ze pe locul unde ne aflăm un isvor și să-l 
.numescă după numele lui.

De esecutarea proectului s’a îngrijit 
Reuniunea de înfrumusețare din Grăfen- 
■berg cu multă prevenire. Președintelui și 
■comitetului acestei reuniuni îi aduc mulțu
mirea mea fierbinte în numele comisiei 
de cură. Tot așa mulțumesc tuturor, și 
■fie-căruia în parte, cari s’au întrunit adi 
la acest isvor.

Fie, ca apa cea viuă, ce iese din el 
să ducă mai departe cu murmurul său 
numele doctorului Hosanu, a căruia amin
tire voim să ni-o păstrăm și să-o trimitem 
urmașilor noștri'F

Aplause vine salutară cuvintele 
•rostite de Dr. Friemel. După aceea 
se ceti o telegramă din Brașov, a 

sărbătoritului, prin care acesta mul
țumi călduros pentru estra-ordinara 
onbre ce i-se face. Telegrama fu 
salutată de publicul asistent c’un 
„hoch“ întreit er musica intonâ „Wal- 
dandacht“ de Abt, o composite pre
dilectă a d-lui Dr. Hosanu. Cu 
acesta se termină serbarea oficială.

„Ast-felu — încheia „Măhrisch- 
Schles. Presse“—„pădureadela Gra
fenberg, care cuprinde în sine atâ
tea dedicații de isvore, a fost îm
bogățită c’un monument de venera- 
țiune adevărată și sinceră pentru un 
medic, care în decurs de doue de
cenii a stat aici în serviciul omeni- 
mei și și-a câștigat titlul la o ne
mărginită recunoscință“.

Adunări culturale.
Adunarea generală a despărțcnnntulni VIII Deva 

al Asociațiunei.

II.
Dăr acestă înălțătdre sărbare, acestă 

îmtrunire românăscă cu scop pur cultural, 
acestă bucurie inocentă, putea ea ore să 
fie deplină și neconturbată?

Nu, — căci dor suntem în „statul 
maghiar“, stat poreclit constituțional,, — 
unde o întrunire românescă de ori ce soiti, 
fie ospăț, îngropăciune, încununare de 
mormânt, concert seu ori ce, — însemnă 
ocasiunea de a pute fi călcată în picidre 
legea din partea soviniștilor slujbași, cari 
umblă după os de ros.

Lucrul s’a petrecut astfel :
Fiind solgăbirăul cercului Hunedora 

bolnav, solgăbirăul Fina Iânos, în loc să 
ia simplu la cunoscință anunțarea ținerii 
adunărei generale a despărțământului, fă
cută, — natural, — în limba românescă, 
se urcă pe Pegasul șovinismului și răs
punde d-lui director printr’un „veghatdra- 
zatu (decisiune) ungurește, în care are 
îndrăsnela a dice că, — cererea presen- 
tată se încuviințeză și dânsul permite ți
nerea adunărei, comunicând d-lui director 
și un program făcut de d-sa în limba 
maghiară, apoi își mai arogă dreptul de-a 
censura înainte de cetire disertația anun
țată în programul adunării și aduce d-lui 
director la cunoștință că a avisat atât 
antistia (primăria) comunală, cât și gen- 
darmăria din Piskitelep. (înțelege sta
țiunea calei ferate Simeria).

Der pe bietul solgăbirăuaș — vorba 
ceea: „în bune mâni mi-a cădut,<; l’au jucat 
cum n’a gândit!

D-1 director cum a primit „decisiunea“, 
a și fost gata cu răspunsul seu oficios ro
mânesc, ce i-l’a trimis imediat solgăbirău- 
lui și în care protestezâ solemn în contra 
abusului de putere oficilă, negă dreptul 
lui de a concede astfel de întruniri, de
clară de insinuare cele privitdre la gen
darmerie și la oficiul comunal, și în special 
nu recundsce dreptul solgăbirăului de a 
censura disertațiunea seu prelegerea pub
lică din program.

Find-că acest răspuns n’a putut sosi 
la timp, d-1 advocat Dr. Iustin Pop a fost 
însărcinat să aducă la cunoscință vice- 
șpanului procedarea injustă și neprecuge- 
tată a subalternului său, și se intervină, 
ca viceșpanul să dispună încă la timp, 
care are să fie conduita legală a solgăbi- 
răului cu privire la adunare.

Solgăbirăul, — neprimind încă răs
punsul și așa în necunoscința causei, — 
s’a presentat și d-sa la biserică, unde se 
ținea adunarea. Și — lucru ne mai po
menit — neprecugetatul slujbaș, s’a pre
sentat în haine de tdte dilele, cu cânele 
în sfântul lăcaș al lui D-deu, dor pentru 
a imita pe nemeșii din vremea iobăgiei, 
înaintea cărora nimic nu era sfânt. Firesce 
că bestia numai decât a fost huiduită 
afară...

încă sub durata serviciului divin au 
sosit și doi gendarmi și s’au postat lu ușa 
bisericei.

Solgăbirăul, după ce în biserică a 
fost ignorat în mod bătător la ochi, și 
după ce d-sa a fost cel dintâiu care i-a 
gratulat d-lui Macrea pentru disertația 
necensurată de dânsul, ca să-și acopere 
quasi rușinea, a ieșit la gendarmii și într’un 
ton ca și când s’ar scandalisa, îi întrebă 
mirat, că cine i-a chemat aci?

Etă cum sunt slujbașii șoviniști, și 
ce raport e între vorbele și faptele lor; 
eri le ordonă gendarmilor oficios să vină, 
adi îi mustră că au venit.

Der cea mai meritată răsplată și-a 
căpătat-o d-1 solgăbirău prin faptul că, 
nefiind învitat la banchet, a trebuit să 
prândescă singur afară în parc. Și cât, a 

stat acolo, nimenea dintre noi nu s’a apro
piat de Domnia Sa.

După amiadi s’a observat că fața 
d-lui pretore din ce în ce se mai lun- 
gesce. Acestă schimbare s’a esplicat apoi 
prin faptul, că a primit telegramă dela 
viceșpanul, ca să mai slăbiască din zel.

De supărat apoi nu s’a mai sculat 
dela masă până diminăța. Pdte va fi me
ditat ce răspuns să dea despre petrecerea 
valahilor, care de astă dată nu a pericli
tat integritatea statului maghiar, der nici 
nu o putea, căci și d-1 pretore și cânele 
d-sale erau de față.

Corespond,

SOIRILE D1LE1.
1 (141 August.

Congresul bulgaro - macedonean. 
Din Sofia se anunță cu data de 12 Au
gust. In ședința de eri și adi diminăță s’a 
făcut verificarea titlurilor membrilor. Sese- 
spfedece delegați recunoscuți au declarat 
congresului, că decă nu se yor primi de
legații partisan! ai lui Sarafoff, ai socie
tăților nerecunoscute, atunci ei vor eși 
din congres spre a forma împreună un 
nou congres și vor alege un nou comitet. 
In ședința de adi după amiadi, congresul 
va delibera în acestă cestiune. Zonceff, 
președintele congresului, asigură că el va 
avă majoritate. Sarafoff a presintat lista 
candidaților excludându-se pe dînsul din 
acestă listă. Au sosit 80 de delegați din 
provincii.

Aniversarea lai Lenau. Eri în 13 
August s’a ținut în Osatâd (Torontal) ser
barea de mult anunțată în amintirea poe
tului german Lenau. Oasele au fost pa- 
voasate. Serbarea a fost monopolisată de 
diariștii maghiari și autoritățile adminis
trative, cari au făcut arcuri triumfale cu 
inscripții de „Isten Hozotl“ etc. Din partea 
ministeriului de interne a participat Gull- 
ner Gyula. Diariștii maghiarii erau sub 
conducerea faimosului Rdkosi Jeno, er 
discursul festiv l’a ținut Herczeg Ferencz.

Catecliismul pentru școlele secun
dare. D. Simion Popescu, protobresbiter și 
profesor a scos de sub tipar cartea „Ga- 
techismul pentru clasele inferiore al sco
telor medii și pentru institutele pedagogice .̂ 
Editura și proprietatea Consistorului ar- 
chidiecesei gr. or. române din Transil
vania. Sibiiu tiparul tipografiei archidie- 
cesane 1902. Esc. Sa metropolitul loan 
Mețictmi aduce la cunoscință publică apa
riția acestui catechism prin circulara Nr. 
7824 de la 25 Iulie.

Atentatul dela Charkow. Din Char
kow (Rusia) se depeșeză, că s’au tras 
patru focuri de revolver în contra guver
natorului, prințul Obolenski, și contra șe
fului de poliție Bessonoff, care însoțea pe 
guvernator. Guvernatorul, prințul Obo
lenski, reîntors de câte-va dile din Nizza, 
se plimba fumând o țigară și convorbind 
cu directorul poliției Bessonoff, în gră
dina stabilimentului de distracții „Tivoli“, 
în timpul pausei representațiunei unei 
trupe de operetă. De-odată un tînăr ele
gant, dând lumea la o parte, se apropie 
de. .guvernator, trăgând aprope în fața lui, 
5 fo,curî de revolver. Prințul Obolenski a 
fost rănit la gât și a pierdut mult sânge. 
El a rămas forte liniștit. Bessenoff a că- 
dut însă la pământ, de 6re-ce un glonț 
i-a găurit piciorul drept. Spectatorii au 
fost cuprinși de panică și mulți din ei au 
fugit, '.er alții au pus mâna pe atentator, 
care n’a opus nici o rezistență. După 
aceea guardii l’au pus în lanțuri și l’au 
dus la poliție. Acolo atentatorul a spus; 
Mi-am făcut datoria; nu veți sci nicî-odată 
numele meu. Representația a fost între
ruptă. — Din Petersburg se depeșeză, că 
impresia produsă de atentatul din Char
kow e fdrte mare, mai ales, că a fost 
făptuit după ordinul dat eri de Țar de a 
se libera toți arestații politici din Mos- 
kova. Prințul Obolenski primise în ulti
mele dile scrisori dela societatea secretă 
„Bojewaia" în care era însciințat că a 
fost condamnat la morte. De aceea el 
umbla înconjurat de polițiști. Atentatorul 

va fi trimis înaintea tribunalului din Char
kow. S’au făcut mai multe perchisițiuni și 
arestări.

P16ia în România. Plăia care a că- 
dut astă-nopte și adi dimineță asupra ca
pitalei, a fost, scrie „Cons.u, aprope gene
rală în țeră. Adî la amiadi a plouat din 
nou în numărdse localități din țeră. Acestă 
pldiă și ploile cari au mai cădut alaltăerî 
și eri, au îndreptat cea mai mare parte 
din porumburi, cari erau compromise.

Congresul învățătorilor săsesci s’a 
început Luni în 11 August în Mediaș sub 
președința d-lui Dr. Franz Obert, paroch 
în Brașov și a ținut trei dile.

Necrolog. Eri, în 13 August, a în
cetat din vieță Diamandi Dușoiu, comer
ciant, în etate de 35 ani. Rămășițele pă
mântesc! ale defunctului se vor ridica 
Vineri, 2/15 August la orele 4 p. ni. din 
capela din Groverl și se vor aședa spre 
eternă odihnă în cimiterul capelei. Adre
săm părinților loan și Agnes Dușoiu, pre
cum și întregei familii sincerile nostre con- 
dolențe.

Certă și bătaie. Iacob Ileiu trăia cu 
a doua nevastă și cu socră-sa în Reșinarî. 
De nevasta dintâiu, Dobra Bogdan, se des
părțise. Duminecă ndptea a dat peste Ileiu 
nevasta lui dintâiu și trei frați ai ei: 
Alexandru, Iordache și Toma Bogdan, au 
stins lumina și l’au bătut atât pe Iacob 
cât și pe socră-sa, de le-au rupt câteva 
coste și au trebuit duși la spital în Sibiiu.

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

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 14 August. Ministrul 

președinte Koerber a plecat eri din 
Rătot. La gară s’a despărțit forte 
cordial de Szell și i-a strigat: „La 
reved re in Ischl!“ Se crede, ca cei 
doi miniștri presidenți au ajuns la 
înțelegere completă.

Paris, 14 August. In Roscoff 
(Finistere) s’au închis școlele congre- 
ganiste prin intervenția acmatei. — 
In Pontivy căpitanul d’Oiney n’a 
vrut să se supună ordinelor superio
rilor, de a Interveni la închiderea 
scotelor. Căpitanul a fost arestat.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 13 August 1902.

H. Pomul verde: Strasser. Pesta; Dr 
Vo'entsica, Sz. Udvarhely; Dr. loan Paul profesor 
Iași; Magheriu căpitan, BucurescI; Stănescu co
merciant, Pioiescl.

H. Europa: Katz. Sachsl, Laur; D-na 
Liidecke, Sibiiu; Capesius, Broiler; D-na Kor- 
belyhay, Nagy Ajta; Csiky, Dobai, T. Mureșului; 
Meszâros. Arad ; Perger, Viena; Polyâk, Gâspâr. 
Tisch. Jeszenszkv, Pohl, Pesta: PetrovicI magis
trat, Petre.-eu advocat, Brăila ; Bucșineanu, Ter- 
goziște ; Ohiru, Focșăneanu, BucurescI

H. Corona: Zaharianu, BucurescI.
H. Orient: Miodot. Giurgiu: Anghelescu 

Constanța; N'iculescu, Sinaia; Niculescu, D-na 
Manolescu, BucurescI.

H. Grand: Payer, Benedikty, Fenyo, Bu>- 
dapesta: Jandresich, Becicherec ; Seidel, Baclfalu; 
Mârtonyi, K Vâsârhely ; Weich BucurescI.

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

Stabiliment de hydrotherapie

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

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

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

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

strasse Nr. 136. dorf bei Wien.
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Dela „Tipografia A. Mureșiana“ 
din Was®*, 

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

pe lângă portul postai aretat, încă 2b bani pentru 
recomandație.)

Scrieri fisftorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

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

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

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

„Pentru memoria lui Avram 
LtncW, «p'-liil dat cătră ministerul de in
terne D. Percz-1 prin d 1 Dr. Amos Frâncu 
in canea fondului pentru monumentul lui 
laneu. Prețul este 1 coronă. Iu România 
2 lei plus 5 bani porto.

„Plutea VitezaF, tradițiunî. legende 
și schițe istorice, de loan Pop-lleteoanul. 
0-a mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din iote părțile, pe 
unde a umb'at Pintea. Prețul 40 bani plus 
6 bani porto.

„Românul in sat și la oste'. 
A.eesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera- 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

„David AlmășianuP, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acâsta, pre
sents. și multe momente de însemnătate 
istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

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

„Ț&ranul român și ungur din 
ArdealP. studiu psihologic poporal de 1. 
Paul. Prețul 1 cor (-|- o b. porto).

„Reflevciuni fugitive11 la cap. I din 
cartea lui Dr. R6thi Lâszio întitulat „Az 
olâh nyelv es nemzet megalakulâsa', scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani. (-|- 66 p.)

Mănăstirea Putna în Bncovna de 
(raciie Porumbetcu,. Pr-ț.ul 20 b. (-)- 3 b. 
porto.)

I

Sz. 6073—1902.
tlkv.

Cursul la bursa din Viena.
Din 13 August n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/0......................121.30
Renta de corone ung. 4n/0 . • • 98—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 119— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 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 . 162.40 
Renta de argint austr. .
Renta de hârtie austr. .
Renta de aur austr. . 
Dosuri 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 
Napoleondorlj...................................... 19.06
Mărci imperiale germane . . 117.—
London vista................................23$.771/2
Paris vista.................................. ,95.15
Rente austr. 4n/0 de cordne . . 99.90
Note italiene.................................. 94.10

. 97.60

. 98—

. 203.50 OOOOO

. 101.90
. 101.75
. 121.65
. 152.25

Cursul pieței Brașov.
Din 14 August r. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 H 19.07
Galbeni „ 11.20 n 10.30
Ruble RusescI „ 2 54 n —.—
Mărci germane „ 117.25 ——
Lire turcescl „ 21.40 n 21.50
Scris fonc. Albina 5°/o 101,- n 102—

De închiriat
este dela 1 Octomvre st. n 1902, 

o locuință framosă 5
cu cinci odăi de locuit, t6te cătră 
stradă, o bucătărie, cămară, piv
niță etc. în —

s strada Catering! nr, 17, s
aprope de piață.

Inform ați uni tot acolo, la pro
prietarul casei.

Abonamente la

&

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

A fogarasi kir. jârăsbirosâg, mint telekkOnyvi hatosâg kOzhirre teazi 
hogy Dr. Lemenyi Jeno brassoi ugyyed vegrebajtatonak Tinciu Petre 
Szoszânna s târs. vegrehajtâst szenvedd elleni 72 korona 55 fîllâr tbke- 
kOveteles es jârulekai irânti vâgrehajtăsi iigybben a brassoi kir. rorv.- 
sz<’k ța fogarasi kir. jârăsbirdsâg) teruietbn ievb Szerâta kozseg hatărâ- 
bau fekvo nevezett vbgrehajr.âst szenvedok, tovâbbâ Pralea George (ki- 
nek neje Pralea Anna) ozv. Susâna Gavrila Tinciu, Stanciulea Măria

I

mă

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

Profesorul de universitate Oe*. fidela JbengyeS se espri- 
astfel:
„Isvorul din Kâszon-Imper „Repati“ dă o apă alcalin

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

Profesorul E®îi0jesz [fee:
„Confirm, cum că apa minerală „Repati" s’a întrebuințat 

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

Profesorul Dr. WiSheim filanko se esprimă
„Apa minerală „iiepat(“ este nu numai o apă 

de beut, ci este tot-oda.tă o apă vi rid ecat6re, < 
neprețuit, și pdte concura în orice privință cu apa 
Importată din Boemia, numită apă de Krondorf."

c at ara-

astfel: 
esceleniă 

d e efect 
, scumpă

TO

țTO

Depositul principal se află 
r In Ttogul toilor ar. 4. 
Administrația isvorului e în Kâszon-lmpâr.

13- 25.(593)

S'l Murarescu (kinek ferjo Stanciulea Nicolae) tulajdonât kepezo es a
szerâtai 43 sz. tjkvben A f alatt foglalt 87, 88 hrsz. ingatla.nra 368 kor.
1255 brsz. ingatlan 24 hor. 2735 77 71 52 n
1265/2 69 77 2741 71 77 39 77 ,
1404 n „ 66 31 19 *1 71 39 71 .
1436/2, 1437 „ „ 88 3285 77 n 27 77
1545 W Î7 47 77 4126 77 71 24 -. t \>

77
1582 57 Î7 59 77 4889 D n 09 H
1777 n r 25 51 6407 n n 10 71
2264 77 fi 27 5? Roionâban ezennel megâllapitott

G5'

kikiâltâsi ârban, elrendelte es bogy a fennebb megjelblt ingatlan az 1902 
evi October ho 6-ik napjâu deleloU 9 orakar Szerâta kozsegben megtar- 
tando nyilvânos ârvorbsen a megâilapicott kikiâltâsi iron aloi is eladat- 
ni fog.

Arverezni szândekoz/.k tartoznak az ingatlanok becsârânak 10''', -ât 
ke.’zpenzben. vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendeiet 8 § âban, kijelolt bvadekkâpes ertâkpapirban a kikul- 
dOtt kezehuz letenui avagy az 1881. LX t. cz. 170 §a ărtelmebei.i a 
bânatpenznek a birosăgnâl eloleges elhelyezeserdl kiâllitott szubălyszerii 
elismervenyt âtszolg iltatni.

Fogaras, 1902 evi junius ho 25-ik napjân.
A kT. jârâsbirosăg, mint tlknyvi hatosăg

621.1—1

Brașov,
Acest stabiliment este proveijlut cu cele mai 

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

WMATE ARTISTICE
î.\r AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PWODiCE.
BILET eUF VISIT1 

DIB'ERiTE formate.

PE.OGRAMEELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NOTĂ
DUi’Â DORINȚĂ SI ÎN COLORI.

AiVtiîFo’asH.
Comandele eventuale 

tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
. — Prețurile moderate. — Co- 
rugăm a le adresa la

Ă. iraEȘIĂNU, Brașov.

giul I, cătră stradă, 
mandele din afară

Tipografia

li «hmw 

aoatra's a se ss>ihscrii?B®4
sdwaiețâsticatjunâ. Sen eaisssl! js

Tipografia A. Mureșiami, Brașov.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurl-

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(So-U/V&zdc-., vn lolă mâwmea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PRE'fURl-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE INM0RMENTARI. 

se primesc în biuroui

TO

te

O

w

)’a s-a an ii a n ta ss G â m maiâ masS't
s3e ae fsace scâdement,

OT-esce cu cât sjostaiscaf’1©® 
fe® 'race» msas s8e meUte-©^.

Aclxaiaistr. „Gazetei Trans.“


