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Stadiu de degenerare.
Tot-dâuna pe vremea acâsta, 

când se apropia sesiunea de tomna 
a dietei, pressa maghiară a agitat 
cestiunea naționalităților. In confor
mitate cu aspirațiunile despotice ma
ghiare, pressa a fost sprijinită de 
ordinar și prin fapte dictate de tru
fia și de ura națională a uneltelor 
stăpânirii.

Ar crede omul, că anume se 
scormonesc și se agită în timpul 
verii tote cestiunile privitore la ra
portul cu naționalitățile, cu scop de 
a-se aduna material pentru a însu
fleți la nouă „activitate patriotică" 
pe deputății, carî în vacanțe, retrași 
pe la vetrele lor, încep a-se mai 
desbăra câte puțin de purtarea tru
fașe, la care se dedau peste an, și 
încep a cunosce, că cu totă închi
puita infalibilitate a sentimentului 
patriotic, ce și-l arogă, sunt și ei 
numai omeni ca toți omenii.

Ei bine, acești legislatori tre 
bue ținuți mereu într’o disposiție 
resboinică, căci, cum ar fi alt-fel cu 
putință de a se construi cu concur
sul lor statul național unitar ma
ghiar ?

In anul acesta a mai contribuit 
la urcarea diapasonului șovinist și 
serbarea, ce s’a pregătit în memoria 
lui Kossuth. Cum s’ar putâ ore nu
tri în sinul poporului maghiar însu
flețirea mult scăzută pentru fostul 
șef al revoluționarilor, fără de a-se 
ațîta în contra naționalităților ne
maghiare, pe cari dictatorul de odi- 
nidră, dâcă ar fi putut, le-ar fi sor
bit într’o lingură de apă?

Eată deci esplicarea agitațiunii 
potențate a kossuthiștilor în contra 
naționalităților și a imnului împără
tesc „Gott erhalte11.

Insă ori cât ar chiui de bucurie 
(fiarele koșutliiste la fie-care măsură 
luată în contra naționalităților, la 
fie-care urmărire a celor ce luptă 

pentru drepturile acestor popore ur
gisite ; ori cât ar lăuda ele pe cei 
dela Pojun pentru „geniala" ideiă 
de a cere ciocârtirea legii naționali
tăților și ori cât ar demonstra con
tra lui „Gott erhalte11, înzadar. căci 
nu vor pute face se se renască en- 
tusiasmul pentru Kossuth și ideile 
sale.

Fanatismul cjis național de pe 
vremile lui Kossuth a fost cel puțin 
mai veritabil. Astăcjl și acesta este 
falsificat și susținut mai mult în 
mod. artificial, cum sunt tote falsi
ficate și trase de per în periodul de 
față al maghiarismului jidovit.

Maghiarii vor pute se constate 
cu ocasiunea „centenarului11 lui Kos
suth — un progres în regresul în
grozitor, ce l’au făcut în trei-cjecl și 
mai bine de ani în privința cură
țeniei sentimentelor naționale și pa
triotice.

Ori nu cumva cuvântarea, ce a 
ținut’o dilele acestea la Timișora 
ministrul de agricultură Darany, se 
fie o dovadă, că sinceritatea și bu
nul simț încă nu s’au stins cu totul 
la Maghiari?

A vorbit, ce e drept, ministrul 
calm și într’un ton, ce pare a fi 
purtat de principiul echității. A fiis, 
că Maghiarii au respectat totdeuna 
drepturile și libertățile altora și că 
acestei împrejurări este a se mnfc 
țămi, că în Ungaria fie-care cetățân 
întâmpină o tratare egală, o iubire 
egală; că de aici mai vine în special 
că cetățenii nemaghiari, fără deose
bire de confesiune, naționalitate și 
limbă, au putut prospera în mesură 
egală.

Cât pentru trecut actele sunt 
deja încheiate. Der cum se potri
vesc cuvintele de mai sus pentru 
present? Nu este ore superlativul 
nesincerității, nu este o curată per
fidie a pretinde în fața âspeților 
streini din Germania și Austria, că 
Maghiarii tot-dâuna au respectat 

drepturile și libertățile altora, a-o 
pretinde în nisce momente, când 
totă pressa maghiară preamăresce 
pasul celor din Pojun și când (ha* 
rele oficiose mărturisesc, că acest pas 
țin. es.ie în adever la nimicirea „li
bertăților11 acordate naționalităților 
la 1868?

Mare degenerare a sentimentu
lui patriotic și de cinste națională 
semnaleză cuvintele ipocrite ale mi
nistrului Daranyi !

Pactul. Vineri se va relua firul tra
tărilor asupra pactului. De astă-dată în 
palatul ministrului-președinte ungar. Kor- 
ber și Szell vor sosi spre scopul a- 
cesta mâne, Joi, în Budapesta. Afară de 
miniștri-președinți participă miniștrii de 
finanțe Lukăcs și Bohm-Bawerk, miniștri 
de agricultură Darânyi și Giovanelli, mi
niștrii de comerciu Lang și Call și refe
rentă de resort. — Ge privesce sdrtea 
proiectelor pactului, Cehii vor face lui 
Koerber mare încurcătură. Deputatul ceh 
Zacek a declarat alegătorilor săi, că decă 
guvernul austriac nu va satisface postu
latelor naționale cehice înainte de desba- 
terea proiectelor pactului, Cehii vor face 
obstrucțiune în contra pactului.

Maghiarisarea numelor de loca
lități si armata. Ministrul comun de 
răsboiu Krtegframniffî a dat și din parte-i 
o circulară cătră tote comandele militare, 
autoritățile militare și cătră trupe, în care 
dispune, ca în corespondența lor oficială 
cu autoritățile unguresc! să întrebuințeze 
numele localităților, comitatelor și orașe
lor așa cum s’au stabilit de ministeriul 
ungar de interne. — Mare bucurie în ta
băra lui Israel.

Austro-Ungaria și Italia. Din 
Berlin se telegrafeză, că un diplomat ita
lian, care a însoțit pe regele Victor Ema
nuel în călătoria sa la Berlin, a făcut o 
declarație interesantă despre relațiile din
tre Austro-Ungaria și Italia. Relațiile a

cestea, dise diplomatul, sunt atât de cor
diale, încât nu esistă nici un punct asu
pra căruia s’ar pute ivi diferențe între cele 
două state. Nu corespund adevărului con- 
clusiunile de caracter politic, ce le trag 
unele diare din împrejurarea, că re
gele Italiei n’a visitat încă pe împăra
tul Francisc Iosif. E regretabil, că cestiu
nea reîntdreerei visitei n’a putut fi încă 
resolvită. Italienii însă sciu să aprecieze 
sentimentele monarchului Francisc Iosif 
și nu așteptă, decât ca și sentimentele lor 
să fie apreciate corect. In afacerea con
vențiilor comerciale n’au fost pănă acum 
tratări diplomatice, ci numai convorbiri de 
caracter general. Ambele guverne doresc 
să ajungă la o înțelegere, însă tratări di
plomatice vor urma numai atunci, când se 
va fi găsit basa lor positivă. Din punctul 
de vedere al cestiunei balcanice, nu sunt 
contrarietăți între Italia și Austro-Un
garia.

Guvernul contra teatrului german 
Ministrul de interne a dat din nou o cir
culară cătră primăriile orașelor din pro
vincie, în care le interdice de a mai da 
trupelor germane concesiuni de a da re- 
presentații. Acest interdict va întră în vi- 
gdre dela 1 Ianuarie 1904. Foile maghiare 
nu mai pot de bucurie, că dela data de 
mai sus din orașele Pojun, Șopron, Sibiiu, 
Brașov — va dispăre arta teatrală ger
mană.

Voci despre politica Italiei.
„Național Zeitungu din Berlin scrie:
„Planurile politice ale Italiei’ și as

pirațiunile sale, sunt aprdpe esclusiv în 
marea Mediterană. Privirea ei se îndreptă 
spre cdsta septemtrională a Africei. Cu 
tote că emigrațiunea italiană nu se în
dreptă nici spre Africa, nici spre Asia, ci 
numai spre America, Argentina și Brazilia, 
Italia crede, că se va pute întări în Africa. 
Abia acum în ultimul timp, omenii de 
stat italieni, pote în urma căsătoriei rege
lui Victor Emanuel cu principesa Elena 
de Muntenegru, și-au îndreptat atențiunea

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Jemeljan Piljai.
De Maxim Gorjkij.

(3) (Urmare.)

Tăceam amendoi. Jemeljan fuma și 
scuipa din când în când; eu priveam îm
prejur și mă desfătam în tăcere în sera 
frumosă. Valurile se loviau cu monotonie 
ritmică de mal.

„Poți tu (jice, ce vei vre, totuși tre- 
bue să fie ceva forte plăcut a toca în cap 
pe un om bogat! Mai ales decă o faci 
acesta cu dibăcie11, întrerupse Jemeljan 
tăcerea.

„Lasă-mă în pace cu palavrele tale", 
respunseid mânios.

„Palavre ? Cred! tu, că aste-s pala
vre? O să vedi, că eu o să săvîrșesc acest 
lucru. Eu sunt de patrudeci și șepte de 
ani, și de douădeci de ani îmi bat capul 
cu treba asta! Ce vieță am eu? O vieță 
de câne! N’am nici casă, nici masă! Asta-i 
vieță mai ticălosă, de cât a cânilor. Sunt 
eu om? Nu, frate, eu nu sunt om. 
Eu stau mai prost de cât un vierme și de

cât ori care animal. Cine pdte să citescă 
în sufletul meu? Nimeni. Sciu, că esistă 
ăineni, cărora le merge bine — de ce să 
nu-mi mergă și mie bine? Hai? Fire-ațî 
ai dracului mișei!"

El îșî întdrse de odată fața cătră 
mine și dise repede : „Scii tu, odată eram 
p’aci să .... însă n’am săvîrșit ... am fost 
un dobitoc ... mi s’a făcut milă .... Decă 
vrei îți povestesc".

„Nu-mi pasă."
Jemeljan scdse un nour de fum și 

începu: „Asta s’a întâmplat, frățiore, în 
Poltawa, înainte de asta cu opt ani. Eu 
eram băiat în prăvălie la un neguțător de 
lemne. Un an de dile am mers bine, apoi 
începuiu de odată să beu și am risipit 
într’o di șese deci de ruble din banii stă
pânului. Am fost dat în judecată și fu 
închis pe trei luni și așa mai departe — 
cum e rânduiala. După ce mi-am făcut 
pedepsa, am eșit. Unde să mă duc? In 
oraș mă cunosceau: să mă duc în altă 
parte, n’aveam nici bani, nici haine. Atunci 
mă duseiă la un cunoscut, care avea o 
cârciumă și se ocupa cu furături și făcea 
pe gazda de hoți. Acest om avea inimă 
bună, era cum se cade și forte deștept. 

Era mare cărturar, cetise multe și avea 
esperiența vieții. Mă duc așa-der la el și 
îi dii: „Iubite Petroff — ajută-mă!" 
— „Decenu, răspunse el, asta pot s’o fac. 
Tr^bue să ajutăm pe deapropele, decă e 
de ,tepa nostră. Să stai la mine, să bei să 
mănânc! și să te uiți împrejur!*'  — Om deș
tept Petroff! Ea aveam mare venerație 
pentru densul și și el mă avea drag. Uneori 
șed.ea peste di în dosul tejghelei și cetea 
dintr’o carte despre brigandii sicilian! .... 
tote cărțile lui erau despre brigand!. Aceia 
erau voinic! 6mem ! Ei au săvîrșit mărețe 
fapte. Aveau capul și inima la locul lor 
der — în sfîrșit — venia totdeuna tribu
nalul și se isprăvia cu mărirea!...

„Așa-der, am locuit la acest Petroff 
o lună seu două. El îmi cetia și îmi po- 
vestia multe lucruri. Aici mai vedeam, că 
adesea veneau nesce figuri întunecate și 
aduceau lucruri strălucitore: ciasornice, 
brațelete și altele asemene, dăr am obser
vat tot-odată, că asemenea afaceri nu va- 
loreză nici o copecă. Unul șterpelesce ceva 
Petroff îî plătesce prețul Ijumetate — și 
plătea totdeuna cinstit — și apoi se face 
ospăț, tărăboiu, scandal și s’a dus ărăși 
totul.

Afacere prăstă, frățidre, pe urmă vine 
unul după altul la judecată...

„Și de ce? Fiind-că respectivul este 
bănuit de furt cu spargere și s’au furat o 
sută de ruble. O sută de ruble! Ore o 
vieță omenescă să nu fie mai mult vred
nică, de cât o sută de ruble?! Nisce 
proști! Ii spun așa der lui Petroff: „Afa
cerea asta nu se rentăză". — „Hm, ce să 
die", răspunde el. „Pe de o parte, cine 
nu prețuesce puținul, nu e vrednic de 
mult, pe de altă parte asemenea afaceri 
dovedesc, că ămenii n’au nici un respect 
față de sine înșiși — și ăsta-i lucrul prin
cipal ! Ore unul, care este conscient de 
valorea sa, se va înjosi să fure două-deci 
de copece, hoție împreunată cu spargere? 
Nu cred. Eu, care sunt om de cultură 
europenă, mă voiil lăsa să mă cumpere 
cu o sută de ruble ?“ Și începe să-mi aducă 
exemple, cum trebue să lucreze un om 
deștept. Mult timp vorbirăm despre aces
tea. Apoi îi diseiti: „De mult mă port cu 
gândul, să-mi încerc norocul în chipul 
acesta și dedrece d-ta ești un om cu 
esperiență, te rog să-mă fii în ajutor cu 
sfatul d-tale, cum să încep!“ — „Hm“J 
răspunse el, — „asta pot s’o fac, der n’ai 
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spre costele Dalmației și ale Albaniei, 
asupra provinciilor, insulelor și mărilor, 
unde timp de veacuri au domnit faimosele 
cetăți Genua și Veneția. Germania urmă- 
resce cu interes ambițiunile Italiei și ni- 
căiri nu se împotrivesce planurilor sale. 
Când Italia a căutat se se apropie de 
Franța, Germania a privit negocierile fără 
bănueli și fără gelosie. Ea a salutat vi- 
sita regelui Victor Emanuel la țarul Ni- 
culae II ca un semn de pace europenă. 
Regele Victor Emanuel va găsi pe împă
ratul Germaniei și pe omenii noștri de 
stat gata se aducă omagii politicei sale 
și sforțărilor sale pentru desvoltarea eco
nomică și socială a Italiei".

*
Pressa austriacă nu-și ascunde ne- 

mulțămirea, pe care și-o esprimă în ter
mini mai mult seu mai puțin vii.

„Reichswehr" nu se sfiesce de a cri
tica pe față politica actuală a Italiei, ră- 
cela sa față de ceilalți aliați ai săi și arată 
diferența dintre atitudinea regelui Um
berto și aceea a lui Victor Emanuel față 
de Austria și Germania.

Vorbind de uneltirile Italiei în Alba
nia, „Reichswehr11 adaugă: „E destul de 
trist, că suntem amenințați de un aliat în 
sfera ndstră de influență".

Demonstrativii în Agram.
Societatea de cântări „Kolo" din 

Agram șl-a serbat dilele trecute jubileul. 
Din incidentul acesta s’a trimis Maj. Sale 
o telegramă, în care monarchul era inti
tulat rege croat. Șerbilor nu li-a plăcut 
acesta. Diarele sârbescl din Belgrad au 
comentat în mod batjocurilor telegrama, 
er comentariile acestea au fost reproduse 
de foia sârbescă „Srbobran" din Agram.

In urma acesta studenții universitari 
croați au decis să arangeze o mâre de
monstrație contra Sârbilor. Duminecă la 
amiadi o numerdsă cetă de demonstranți s’a 
adunat dinaintea comunității eclesiastice 
sârbesc! și a început să înjure pe Șerbi. 
Ferestrile băncei serbesci, instalată în acel 
edificiu, au fost bombardate cu pietrii. 
Tote ferestrile casei cu trei etage au fost 
sparte.

Intervenind poliția, o parte a demon
stranților s’au refugiat înaintea școlei 
sârbesc!, er restul s’a dus la casa comer
ciantului sârb Matijevici. Scenele de mai 
înainte s’au repetat și aicî. Tote ferestrile 
au fost sdrobite cu pietri.

După amiadi la ora 5 s’a adunat erăși 
o mare cetă de demonstranți, intrând în 
tote cafenelele și ardând diarul „Srbo- 
bran“. Pe piața Jelacici comisarul de po
liție Belosevici a vrut să împiedece arderea 
diarului, însă studenții și muncitorii croați 
l’au însgărdat și l’au bătut cu bastone 

vre mai bine să întreprind! ceva pe pro
pria barbă — fără ajutor străin? Etă ce 
idee îți dau eu: „Comerciantul Oboimoff 
— urmă el mai departe, — merge cu că
ruța totd’auna singur acasă de la depo- 
situl său de lemne. Precum scii, el tot
d’auna are bani la sine. Odată pe săptă
mână are la sine toți banii, ce i-a încasat 
în acea săptămână. In fie-care di face 
vândare cel puțin de câte 300 ruble. Oe 
credi tu?“ Eu rămăsei gânditor.

„Oboimoff era același neguțător, la 
care eu fusesem băiat în prăvălie. Asta 
ar fi prin urmare o afacere forte bună: 
întâi îmi răsbun pentru tratarea, ce ara 
avut’o la el, a doua am să pun mâna pe 
o pradă grasă. — „Trebue să mă mai 
gândesc11 îi răspunsei lui Petroff.— „Asta 
să înțelege de la sineu, răspunse el.

Jemeljan tăcu și începu încet să-și facă 
o țigară. Purpurul de seră era apropo stins 
și numai o dungă subțire, trandafirie, care 
din ce în ce devenia mai palidă, colora 
încă marginea unui nour, care rămăsese 
nemișcat pe ceriu. Câmpia era liniștită și 
tristă și vîjăitul necontenit al valurilor 
potența încă acestă liniște și tristeță. Din 
tdte părțile se ridicau nisce umbre lungi- 

atât de grav, încât un medic a trebuit să-i 
lege ranele.

Sera la 6 studenții s’au adunat dina
intea tipografiei unde se tipăresce „Srbo-, 
bran". Ei voiră să năvălescă în curtea ti
pografiei, porțile însă erau închise. Printre 
demonstranți se aflau femei și copii.

Poliției nu i-a succâs să restabilescă 
liniștea. A trebuit să intervină miliția.

S’au făcut numărose arestări.
Demonstrația s’a repetat și Luni. De

monstranții au dat jos firma băncei sâr
besc!, au spart ferestrile și șl-a bătut joc 
de poliție. Autoritatea a chemat în ajutor 
miliția. In timp ce miliția strîmtorape de
monstranți 1 în stradele laterale, diferite 
grupuri de turburător dădeau năvală asu
pra caselor serbesci Ordinea s’a putut 
restabili abia pe la orele 10 din nopte.

Serbările din pasul Șipca.
Bulgaria face mari pregătiri pentru 

serbările, ce se vor aranja la 15 Sept, 
din incidentul aniversării a 25-a a luptei 
de la pasul Șipca, la care au participat și 
veteranii bulgari. Se va inaugura cu oca- 
sia acesta și o biserică în amintirea ace
lei lupte. Din ordinul principelui Ferdi
nand, se vor face manevre mari, partici
pând jumătate din armata bulgară.

Ministrul bulgar de răsboiîî a invi
tat la serbare numeroși ofițeri superiori 
ruși, vrând să arate prin acesta, cât de 
mult Bulgaria ține la Rusia. Au mai fost in
vitați: ministrul de esterne rusesc contele 
Lanibsdorf, principii Hilkov și Galițin, 
presidentul sf. Sinod Pobjedonoscef, amba
sadorul rusesc din Roma Nelidov, pleni- 
potențiatul rus din Belgrad Țarikof, pre
sidentul societății de binefacere rusescă 
Nare skin ș. a. Pressa rusescă încă a fost 
invitată.

De câte-va săptămâni ministeriul de 
răsboiu bulgar și cancelaria de cabinet a 
principelui nu se ocupă cu alt-ceva, decât 
cu pregătirile serbării. Toți ofițerii bul
gari, cari ș’au făcut studiile militare în 
Rusia, au fost împărțiri pentru serviciu pe 
lângă ospeții militari ruși. Orașele Sofia, 
Burgas și Kazanlik fac pregătiri uriașe 
pentru primirea marelui duce Nicolae Ni- 
colaevici. O trupă de geniu lucreză de 
dece dile lângă satul Șipca la construirea 
de pavilidne și corturi. Nu mai puțin de 
o miie persone vor participa la banchetul 
cel mare, ce se va da din acest incident. 
Un antreprenor bulgar și-a procurat deja 
11,000 farfurii, pahare și sticle. S’au săpat 
pivnițî mari, în cari se vor plasa 1000 
hectolitri de bere, comandate deja.

Bate la ochi, că Bulgaria n’a invitat 
la serbări pe nici unul din statele vecine. 
Ea n’a dat atențiune, decât Rusiei, fiind-că 
afară de Rusia, tdte cele-lalte țări sunt 
pentru ea Hekuba. Nici România n'a fost 

curiose și alunecau ca nisce stafii pe 
d’asupra câmpiei pleșuve, care dorrnia 
obosită de fierbințela dilei. D’asupra mării 
răsăriau steluțe una după alta, așa de 
albe și curățele, ca și cum ar fi fost fă
cute numai eri, ca să împodobescă adân
cimile de catifea ale ceriului de sud.

„Ecă așa, frățidre, ml-am bătut mult 
timp capul cu acestă afacere — m’am pus 
la pândă în aceeași nopte în tufișul de 
lângă rîu și aveam cu mine un drug de 
fer, care cântarea vr’o 12 funțî. Era cam 
spre sfîrșitul lui Octomvrie. Noptea era 
forte potrivită: era întuneric, ca în su
fletul unui om. Locul nu pută să fie mai 
potrivit ales. In fața mea podul, din care 
lipsiau câteva scânduri, așa-'că aici trebuia 
să mâie în pas. Eu stăteam culcat și aș
teptam. Curagiu aveam destul nu pentru 
un neguțător, ci pentru dece! Și îmi în
chipuiam, că lucrul se va face forte ușor. 
O lovitură și s’a isprăvit!...14

Jemeljan se scula.
„Ec’așa! Stăteam culcat pe pământ 

și așteptam. N’am de cât să aplic lovi
tura și — am banii. O lovitură — etă 
totul. “

(Va urma.) 

invitată, deși se scie cât sânge românesc 
s’a vărsat pe câmpiile bulgăresc! pentru 
liberarea poporului bulgar de sub jugul 
turcesc.SC1R1LE DILEI.

21 August v.

Intoleranța congresiștilor săcni. 
La băile din Tușnad comisarul băilor, d. 
Jeszenszky, arangiâză de repețite ori în 
cursul sesonului tombolă în favorul băilor. 
Fiind de față mulți ospeți străini, nume- 
rile câștigătore se anunță în limba ma
ghiară, germană și română, ca să pricâpă 
toți. Vineri s’a arangiat de asemenea o 
tombolă. Erau de față număroși congre- 
siști săcui. Ce să vedi însă? După ce s’a 
strigat un număr pe unguresce, și după 
aceea pe nernțesce, un urlet sălbatic a is- 
bucnit din piepturile congresiștilor, că nu 
le trebue altă limbă de cât unguresce. Se 
înțelege, că românesce nici nu mai era 
timp să se strige. Solgăbirăul, care era de 
față, s’a încercat să-i lămurescă pe înfier
bântați congresiști. că la un stabiliment 
de băi frecuentat de diferite naționalități, 
este o cestiune de cea mai elementară 
politeță, de a servi publicul, care dă bani 
pentru bilete, în limba pe care o pricepe. 
Tote de giaba. Urletele și sbieretele s’au 
repețit mereu, pănă ce comisarul a decla
rat. că se amână tragerea și cui nu-i place 
să-și ia banii îndărăt.

Apoi să se mai mire șoviniștii, că 
boierii din România nu mai frecuenteză 
băile unguresc!, ca mai înainte!

Representanța fundațiunei Gozsdn 
Cetim în „Tel. Roin.“: Din prilejul ședin
țelor representanței fundațiunei Gozsdu 
au sosit la Sibiiu, încă de Joi, Preasfinția 
Sa episcopul Nicolae Popea, Ilustritatea Sa 
Dr. Iosif Gall membru al casei magnați
lor, Ilustritatea Sa cav. I. Fușcariu septera- 
vir în pensiune, deputatul dietal George 
Serb, domnii Avram Berlogea jude la cu
rie și Dionisie Poynar jude de tablă, 
membri ai representanței, și protopresbi- 
terul iero-monach Genadie G. Bogoevici 
parochul gr. or. din Budapesta (secretar 
al representanței), cari împreună cu mem
brul din Sibiiu al representanței, P. Cos- 
ma, au ținut sub presidiul înalt Preasfin
ției Sale metropolitului loan Mețian-u șe
dințe Joi, Vineri și Sâmbătă. — Represen- 
tanța și-a terminat ședințele Sâmbătă. Din 
hotărîrile luate în aceste ședințe amintim, 
că dintre foștii 140 stipendiști a șters 14, 
cari parte au absolvat, parte nu au cerut 
să li-se susțină stupendiul și pe mai de
parte. Stipendii nouă a votat 34, între 
cari două de câte 500 corone, cu condiția 
ca stipendiștii să locuescă în colegiul Eot
vos din Budapesta. Suma disponibilă a 
fost 65.800 corone, care a fost distribuită 
întregă.

Atențiuni nngurescl. Cetimîn „Cro
nica": Joi, săptămâna trecută, au sosit la 
târgul de vite din Budapesta 3000 de boi 
din Serbia, printre cari au fost remarcați 
400 d’o frumusețe rară. Imediat autorită
țile ungurescl au început tdte cercetările 
posibile spre a constata proveniența lor. 
I-au cântărit, i-au măsurat și au dedus 
că cei 400 boi sunt de proveniență româ- 
nescă, mai cu semă că atât formele lor, 
cât și greutatea erau estraordinare față 
de ceilalți 2600. O păreche de boi sâr
besc! cântăresce 8—10 măji metrice ma
ximum, pe când o păreche românescă 15 
măji minimum. D’aci o gdnă teribilă în 
contra funcționarilor vamali, cari n’au su- 
praveghiat frontiera și admonestarea con
sulilor din România, că n’au semnalat fra
uda. „Fiiggetlen Magyarorszâgu se revoltă 
în contra acestei fraude, mai cu semă că 
vitele sârbesc! nu sunt supuse la nici o 
taxă vamală la intrarea lor în Ungaria. 
— Cum se pdte, die Ungurii, să fim ast
fel înșelați de Români; noi nu permitem 
intrarea vitelor lor nici cu taxe, spre ane 
face concurență, aci, acasă la noi.

Serbare studențescă interdisă. Stu
denții universitari din Brașov în fie-care 
an înainte de a pleca dela căminurile pă

rintesc!, dau o serbare, la care invită tdte 
societățile săsesci din localitate Serbarea 
din anul acesta, care era să se țină eri în 
2 Septemvrie, a fost interdisă de poliție. 
Motivul acestei interdiceri ni-1 descopere 
fdia ungurescă din localitate, care spune, 
că poliția scie, că studenții nu se adună 
la serbare de adio, ci la serbare „panger- 
mană11 pentru a celebra învingerea de la 
Sedau.

Adunarea representanților comu
nali din Brașov, anunțată pe diua de 1 
Septemvrie, s’a ținut sub președința d-lui 
senator Oscar Alesius. In acestă ședință 
s’a stabilit budgetul pe anul viitor. Suma 
cheltuelilor ordinare este de 1,321,732 cor. 
49 b., cheltueli estraordinare 247,798 cor. 
39 b., total: 1,565,530 cor. 88 b. încasări 
ordinare: 1,224,431 cor. 94 b., estraordi
nare 247,601 cor. 03 b., total: 1,477,092 
cor. 97 b. Bilanțul arată prin urmare un 
deficit de 88,437 cor. 91 b. pentru acope
rirea căruia s’a votat impositele suplimen
tare de 36% pentru proprietarii de pă
mânt și 14% pentru ceilalți contribuabili 
(anul trecut era 8%).

Proces de pressă. Diarului „Kron- 
stădter Zeitung" i-s’a intentat proces de 
pressă pentru an articol. Răspunderea o 
luase redactorul d. Schroff, pe urmă însă 
a declarat d. profesor Dr. Lassel, că dân
sul este autorul, așa că acuma d-sa va 
ave să răspundă în fața juraților.

AbnsurI de ale poștei. Un abonat 
al nostru din Oradea-mare, trimițând la 
oficiul postai mandatul postai cu abona
mentul, oficiantul i-a refusat primirea man
datului, pe motiv, că nu scie ce e aceea: 
„Redacțiune".

Nenumărate sunt șicanele, ce le fac 
nisce oficianți ignoranți ori șoviniști cu 
cetățenii, cari plătesc contribuție, (suportă 
tdte sarcinile statului și prin urmare ar 
fi în drept a aștepta mai multă politeță 
dela organele poștei. Este de ajuns, că e 
scris numele orașului pe unguresce, cum 
cere legea despre maghiarisarea numelor 
de localități, ce mai e nevoie să fie ma- 
ghiarisată și adresa. Mâne poimâne te tre
zesc!, că un asemenea individ plătit din 
banii noștri va cere abonaților să maghia- 
riseze și numele gazetelor.

Societatea pentru fond de teatru 
român. Se scie, că adunarea generală 
pentru crearea unui fond de teatru român 
îșî va ține adunarea generală din ăst an în 
Bistriță. Etă ce scrie fdia maghiară din 
localitate despre acestă adunare de ca
racter pur cultural:

„In Bistriță de un timp încoce na
ționalitățile nu-și încap în piele. Când 
Sașii, când Românii arată Ungurilor din 
Bistriță, cufundați în letargie, că în Un
garia ei sunt stăpâni. Ei sciu să se valo
reze prin agilitatea și solidaritatea lor. Pe 
lângă acesta se plâng mereu de asuprirea 
și intoleranța, ce trebue să o sufere de 
la tirănia maghiară. Spre a ilustra acestă 
tirănie relevăm serbarea de la Bistriță, 
proiectată pentru 3 dile 7, 8 și 9 Septem
vrie. Se va da un concert, un bal și o 
adunare poporală. La acestă serbare, afară 
de Lucaciu, Coroianu și Rațiu vor sosi 
mai mulți fruntași din România, și anume 
numeroși preoți, învățători și diariștlu.

Cununie. D-l Victor Moșoiu din Bran 
și d-șora Maria Popovici din Cristian, își 
vor serba cununia religiosă Duminecă 7 
Septemvrie, în biserica română din Cris
tian.

Funcționarii publici în România. 
Ministerul român de finance a întocmit o 
statistică de toți funcționarii publici din 
România. Din acestă statistică resultă, că 
în județe sunt 2205 funcționari plătiți cu 
un salar de maximum 50 lei lunar; 994 
cu 50—100 lei, 354 cu 100—125 lei, 330 
cu 125—150 lei, 152 cu 150—200 lei, 166 
cu 200-300 lei, 151 cu 300-400 lei, 197 
cu 400—500 lei, 84 cu 500—600 lei, 7 cu 
600—700 lei și 2 cu 700—800 lei. In to
tal sunt 4643 funcționari salariați de ju
dețe, cari primesc anul suma de 5.808.693 
lei. Comunele urbane salariază 2316 func
ționari cu maximum 50 lei lunar, 1065 
cu 50—100 lei, 354 cu 100-122 lei, 134 
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cu 125—150 lei, 125 cu 150—200 lei, 171 
cu 200—300 lei, 167 cu 300—400 lei, 198 
cu 400—500 lei, 84 cu 500—600 Iei, 7 cu 
600-700 lei, 3 cu 700-800 lei și 1 cu 
800—1000 lei. Comunele urbane plătesc 
deci 8451 funcționari. Ei încaseză anual 
suma de 6.125.015 lei.

O nuntă ovreâscă. Marți în 2 Sep
temvrie' a. c. s’a săvîrșit în sinagoga ovre- 
escă din Brașov o cununie interesantă. 
Curiositatea a făcut, ca și scriitorul acestor 
rânduri se fie martor ocular la actul de 
cununie. Rabinul a adresat în limba ger
mană mirilor o cuvântare însuflețită, în 
care a accentuat între altele: Nenumărate 
nemuri au dispărut din jurul nostru, nemul 
jidovesc însă a rămas și va trăi în vecii- 
vecilor, căci e legea cea adevărată, legea 
lui Moise.—După acestea rabinul declară 
cu voce înaltă de încheiată cununia între 
d-șora Steinberg și Aurel Candrea (!) „Țineți 
dară unul la altul, duceți o vieță curat 
jidovescă, căci pană veți urma învățăturile 
lui Moise, veți scăpa de ori-ce primejdii 
îndreptate în contra vostră de dușmanii 
voștri"—Unul din asistenți îmi spuse că Gan- 
drea este colaborator la „Adevărul11 din Bu- 
curesci și că acuma plecă și se stabilesce 
la Paris. Gandrea a scris mai multe articole 
de filologie în „Noua Rev. Română" din 
Bucuresci. Unii din cetitorii revistei ar fi 
credut de sigur, că purtătorul acelui nume 
ardelenesc este român neoș, actul de mai 
sus însă îi descopere originea. El se che
ma mai înainte Hecht.

Reapariția ciumei la Odessa. Di
recțiunea generală a serviciului sanitar 
român a fost însciințată pe cale particu
lară, că la Odessa a reapărut ciuma. S’ar 
fi semnalat șese cașuri noue. Se scie, că 
vechii bolnavi se însănătoșise, epidemia 
fusese declarată ca stinsă și măsurile de 
carantină ridicate. Față cu ivirea nonelor 
■cașuri de ciumă, direcția sanitară română 
a cerut din nou avisul consiliului sanitar 
superior și a decis, ca portul Mangalia să 
fie închis, er în porturile Sulina și Con
stanța să fie supuse la visita medicală 
tote proveniențele din Odessa. Acesta 
■măsură a fost luată în mod provisoriu. 
Decă scirea despre reapariția ciumei la 
Odessa se va confirma pe cale oficială, 
atunci se va restabili carantină pentru 
•proveniențele din acea localitate. Direcția 
.generală sanitară a comunicat măsura 
luată autorităților din porturile maritime 
române.

Concert. La dorință generală, Marți 
în 16 Septemvrie a. c. d-șdra Irene de 
Brennerberg, cunoscuta artistă, va da un 
-concert deviolinăîn sala cea mare a Re
dutei. Prenotărî pentru bilete se pot face 
Ia librăria tliemesch.

Reîntorcerea Ini Kruger în Trans
vaal. Din Londra se telegrafeză următo- 
rele: Circulă cu insistență svonul, că re
venirea generalilor buri la Londra, după 
întrevederea cu președintele Kriiger, ar fi 
în legătură cu o eventuală întorcere a 
acestuia din urmă în Transvaal. Botha 
împreună cu Delarey și Dewett ăr con
duce negociațiunile pentru repatriarea bă
trânului om de stat. Probabil, că la inter
pelația directă a regelui Eduard, guver
nul va acorda lui Kriiger concesiuni de 
matură, ca recunoscerea suveranităței bri
tanice să nu-i atingă prea mult suscepti
bilitatea de fost șef al statului transvaa- 
'lian.

Nuntă cu bătaie Escursionștii, carî 
au visitat locul de vilegiatură Nou, Du
mineca trecută, au avut ocasiune a vede 
o nuntă țărănescă. Petrecerea a fost forte 
animată pănă ce s’a amestecat printre 
nuntași și un flăcău din Scheid, care fă
când gălăgie, a fost bătut și eliminat dintre 
nuntași.

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, tergu 
Inului 29. Piața Francisc Iosif, unde se 
vînd cu prețuri reduse toți articulii de 
.seson.

„Poliția din Sibiiu11. Sub titlul 
acesta scrie „Fttgg. Magyar orszdg“ de la 
2 Septemvrie următorele:

„Corespondentul nostru din Sibiiu ne 
comunică un cas revoltător. Maghiarul nu 
mai e în singuranță în Sibiiu și poliția de 
acolo este, pănă la ultimul om, uneltă 
orbă a agitațiunei nepatrioticilor Sași. Decă 
în Sibiiu zăresc pe stradă un Maghiar, 
nemaghiarii îl infesteză cu aceea, că lasă 
să i-se cânte „Gott erhalteL Și adî s’a în
tâmplat una ca asta într’un birt; un brav 
tînăr însă a strigat de mai inulte-orî nab- 
zugu la audirea cântării împărătesei. Atunci 
s’au înfuriat Sașii și întorcendu-se contra 
omului în neapărare, au început să-l in
sulte. L’au rănit în mai multe locuri bar
barii și abia cu mare greutate a putut 
scăpa din mânile lor. Abia se simți 
însă încâtva în siguranță, când etă că 
apare poliția și din motive neînțelese îl 
amendeză cu 20 cor... Ei bine, noi aici 
(în Budapesta) strigăm de dece ori „ab- 
zug", declarăm „Gott erhalte11 de imn al 
călăilor, pe care Maghiarul nu-i permis 
să-l asculte pănă la fine, și ore pe noi nu 
ne pedepsesce vr’un polițist descreerat?

Vom cânta și noi Sibienilor cântecul 
lor, să aștepte puțin. In întrega Ungarie 
se cunosce cântarea acesta. Gum le place 
Sașilor?

Megâllj nemet, majd megbânod 
Hogy a magyart egszekvâlod. 
Borodbol csinalunk dudât 
Azon fujjuk el a notâd : 
Megis huuczut a ndmet.

(Pe românesce: Stai nemțule, c’o se 
regreți, decă esecuezl pe Maghiar. Facem 
cimpoi din pielea ta și ț’om cânta din el 
cântecul tău: „Megis hunezut a nemet11.)

„Și Maghiarii vor face acuși să se 
cânte acest cântec, der atunci și Sașii 
verdi pot să-și pipăe spatele"...

Astfel sciu să scrie gazetarii ma
ghiari.

Convocar e.
Despărțământul Lipova al „Asociațiu- 

nei pentru literatura română și cultura po
porului român", în sensul §-ului 41 din sta
tute, îșT va ține adunarea sa generală în 11 
Septemvre st. n. a. o., la 4 ore d. am. în lo
calul societății române de lectură din Li
pova.

Programul adunării este cel prescris 
de statutele Asociațiunei și de regulament.

Lipova, în 18/31 August 1902.
Dr. A. LLalic, 

med., presid.

Beflexiuni asupra „unificării" 
limbei literare.

(Continuare.)

Urmarea astor-fel de fenomene asu
pra limbei — de moravuri nu discut de-o 
catn-dată — e, că publicistul-tip din Regat, 
tot pe atât de puțin pote scrie și vorbi 
fără de a-șl lua refugiul la limba fran- 
cesă, pe cât de puțin pricepe să se lapede 
de cuvintele turcesc!, franțuzesc! și gre
cesc!. Se ține însă fiesce-care din tagma 
astor-fel de publiciști mult superior ori
cărui publicist transilvănean ori bucovi
nean. Limba, accentul, stilul d-sale, tote, 
tote sunt mai românesc!.

Întrebați de Transilvăneni, cari au 
avut mai adesea-orl ocasie să se întelnescă 
cu Români din țeră, și veți afla lucruri la 
aparință de tot paradoxe. Ast.-fel d. e. o 
să vă scie povesti atari Transilvăneni, că 
li-s’a întâmplat, că în aceeași di. ba chiar 
și în aceeași oră și în aceeași societate, 
d. e. bucuresceană, un domn ori o damă 
a constatat, că se observă Transilvănea
nul, îndată ce a pronunțat omul nostru 
două cuvinte, er alții, că audindu-1 vor
bind, nici nu le-a venit aminte să presu
pună, că este „frache ghe ghincolo". Cre
deți d-v., că ori unii, ori alții au spus un 
neadevăr din considerații de complesanță? 
Nici decum. Va fi fost numai șiret Tran
silvăneanul și se va fi folosit de următo- 
rea recetă, — cu ajutorul căreia ori-ce 
Transilvănean pote „după" (păcăli) pe cu-
tare ori

1) -
cutare
Limba:

Levantescu.

țlică în loc de : Legumă — zarzavat
71 n 11 77 Lemnuș ori) chibrit

îl » îl

aprinjoră ) 
vinars — rachiu

71 71 n 71 suburbiu — mahala
n îi n ciuber — hărdău

n n n »

(ung cseber) — 
cociș —

(ung. hordd)
■ vizitiu

n îi îî

(ung. kocsis)— 
legătore de )

(ung. vezeto)

ciorapîorlde) — jaretieră
călțunl )

îi li H n cliisăliță — borș
» 71 71 71 șorță — tablieră

brîu, încingă-) ,
tore )- cordon

peteală )

ț)ică în loc de :

71 i? n 77

(termin de orig, la-)—panglică, ori 
tină folosit de 3)—pantlică. (Un- 
milione Români de;—gur. pântlika) 
dincoce) )

71 71 71 îl văl —• voal
« 77 77 71 domn,dâmnă — cocon,coconă
71 îî 71 domnișor —- coconaș
71 71 71 n domnișoră —- coc. duducă
71 îî 71 1? albastru )— blo (sunetul 6

venăt )—■nici nu-1 are
mieriu )— •limbaromână)

71 77 n batjocură — zeflemea
» 71 71 17 sur —■ gri
71 71 71 veșted — fan at
71 11 ;; n de rîs — caraghios

71 71 suman — palton
71 11 11 77 peptar — jiletcă
71 g 71 11 spăcel — bolero
77 11 11 îl tindă — antișambră
77 11 77 11 nod — no (sic!)
» » f 1? fustă — jiipon
71 11 77 77 epistolei- — factor
77 71 71 teatralist actor
71 11 r 71 călător — ■ voiajor
» n 71 17 gimnasiu — liceu
71

17

71

»

77 11 șod —

statuă
curios

■ statuie (fr.
77 îl statue)

71 ii 17 n nuvelă 
(noveală) ■ nuvelă

11 17 71 îi întreprindăt. —- antreprenor
11 » ii noi scriem —- noi scrim

de ce folos? •lacebun?;ung.
77 11 77 „minek jd?“)

—■a da în vileag
77 71 71 71 a publica (ung. „vilâggâ

bocsâtani11.)

Decă mai întrebuințeză termini ca 
ciulama, capama, musaca, lefegiu, scanda
lagiu, palavragiu, moftangiu, mahalagiu, 
tinichigiu, fistichigiu, uvrier, fonderie, im
primerie, tutungerie, corsaj, visaj, ultraj, 
hauș, vertij, și așa mai departe cu grație 
în infinit, atunci e pe drum Transilvănea
nul nostru de a trece înaintea fratelui său 
liber Levantescu drept un Român, care 
cundsce limba adeverată românescă.*)

*) Sunt și LevantescI de aceia, cari pre
tind, că barometrul românismului e apetitul ma
nifestat în fața unui blid plin de țîrl. — A. V. V.

Ii mai lipsesce însă:

2) Accentul.
Al naibii lucru accentul acesta veri

tabil românesc. Chiar și omeni serioși de 
dincolo nu vor sta un moment la îndoelă 
să declare, că ori-ce Transilvănean, care 
nu a trăit în Țeră, vorbesce românesce, 
cu „accent unguresc11. Acești dmeni însă 
n’au nici habar de Jimba maghiară, ne
cum de accentul atât de particular ma
ghiar ; n’au ideie, că cei mai multi Ro
mâni, cari și-au făcut școlile în limba ma
ghiară, vorbesc unguresce cu accent pro
nunțat românesc.

Să ne mai mirăm apoi de „pala
vragii" de dincolo, cari cu „afront" fac 
critică accentului Transilvănean, decretând 
accentul levantin de singurul accent veri
tabil românesc!

Ori totuși pdte va fi adevărat, că 
accentul și pronunțarea din Bucurescî sunt 
cele mai românesc!? Der pe ce basă și 
cu ce drept? Fiind-că e capitala română? 
Der decă întâmplarea istorică ar fi voit 
ca Iașii. Chișineul. Seliștea ori Alba-Iulia 
să fie capitale? Și apoi cu o logică de 
acestea s’ar pute decreta de limba cea 
mai veritabilă nemțescă, limba din Viena 
ori cea din Berlin, nu dialectul, ci limba 
cum o vorbesce, „accentueză" și pronunță 
pătura cultă.

Moldova, ținutul Năseudului. al Orăș- 
tiei, al Săliștei, al Brașovului din Tran
silvania, Basarabia, o mare parte a Ro
mânilor din Muntenia, deci majoritatea 
poporului român pronunță și acentueză 
altfel, decât Românul din mahalaua Bu- 
curescilor. Gât de diferit era graiul lui 
V. A. Urechiă de acela al cutărui „pala- 
vragiu-mahalagiu-fistichigiu" din Bucuresci.

Insă cu tote acestea numai Românul, 
care se folosesce de turcisme, franțuzizme, 
grecisme, germanisme și maghiarisme spe
cifice bucurescene, și care vorbesce „ră- 
pă-de“ ca un levantin, numai acel Român 
vorbesce bine și corect românesce? Nu, 
de o miie de ori nu! In Muntenia la țeră, 
în Transilvania la Brașov, Orăștie ori Să- 
liște să vorbesce mai curat și să pro
nunță mai corect românesce, decât. în Bu
curesci. Der să înțelege: un publicist din 
Bucuresci nu are nevoie, nici datorință 
morală să cunoscă mai întâi și pe Românii 
din ținuturile amintite, și numai după aceea 
să facă critică.

(Va urma.) Dr. A/ex. de Vaida-Voevod.

Agrarn, 3 Septemvrie. Cu ocasia 
demonstrațiilor de Luni sera, tote 
prăvăliile serbesci au fost cu desă- 
vîrșire devastate. Demonstranții n’au 
cruțat nimic. Turburărea a avut ca
racterul unei adevărate revolte. Po
liția a fost incapabilă de a înfrâna 
pe demonstranți. Pe strade se aucfiau 
pușcăturl de revolver. Șese polițiști 
au fost grav răniți. Numărul total 
al răniților e de 29.

Berlin, 3 Septemvrie. împăratul 
a plecat ac]î în Posen, unde va pe
trece cinci dile. S’au luat cele mai 
întinse măsuri de siguranță pentru 
persona împăratului. Mai multe sute 
de polițiști și detectivi au plecat din 
Berlin și Breslau în Posen. Edificiul 
museului circumscripției, unde se 
vor da banchetele festive, e păzit 
de miliție.

Berlin, 3 Septemvrie. Se svo- 
neșce, că Italia a obținut concesiu
nile dorite de la Germania, referitor 
la convenția comercială.

Bucurescî, 3 Septemvrie. Eri au 
fost arestați și depuși la închisbrea 
Văcăresc! domnii Castellan (Kăsten- 
baum!) reportor la „Adevărul11 și 
Munteanu (Goldenberg!), care ținea 
locul de administrator la același d’ar, 
în absența lui Sache Petreanu (Ițic 
Rubinștein), cari au fost surprinși în 
flagrant delict de șantaj, luând bani 
de la individul Ausbruch, pentru ca 
să înceteze cu campania întreprinsă 
în numitul Țiar contra lui. — Opinia, 
publică este forte satisfăcută de 
acesta măsură a parchetului luată în 
potriva acestor evrei, cari sub nume 
românesc! de o lungă serie de ani 
teroriseză lumea și îșl bat joc de 
instituțiile țării.

Diverse.
Din măturător-m iliardar. Andrew 

Carnegie, celebrul milionar filantrop, po- 
vestesce în cartea sa: „The Empire of 
Business", următdrea anecdotă personală: 
„Când chiar un începător de afaceri ar 
mătura biroul în fie-care dimineță, nu ar 
fi nici un rău. Chiar eu singur l’ain mă
turat odinioră, și sciți în tovărășie cu cine? 
Cu David Mac Cargo, actualul ;director ge
neral al companiei drumurilor de fer din 
Alleghany Valley și cu Robert Pitcairn, 
directorul general al societăței drumurilor 
de fer din Pensilvania. David între altele 
era așa de mândru de plastronul strălucit 
al cămășei sale, că îl acoperea totdeuna 
cu o batistă de mătase, înainte de a lua 
mătura în mână".

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 2 Septemvre 1902.
H. Pomul verde: Socecu. Fischer, Ma- 

teescu, Bucuresci; Jianu, Brăila ; Ianopol, .Roșiori 
de verde : Mețianu, protopop, ZerneștI: Cziffra. Gy. 
Szt. Miklăuș : Schuster, Dr. Hager. Stein.

H.Europa:PetrovicI Câmpina ; D-na f eiba. 
Cairo; Bley, Berlin Csontos, M. Fata; Tdrok. 
Trii-st: Gaspar. M. Rotb, Clușiu; Weiss, Budapesta ; 
Csura, Viena; Russkay, T. Roff.

H. Orient: Columbianu.Ionescu, Craiova » 
Bolchwer, Brăila; Elias, Haromkut.

H. Grand: Georgescu, Cremenianu, Bucn- 
resel; Sternberg, Galați; Kahn, Zurich; Schwarz. 
Guttmann, Viena.

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

Stabiliment de hydrotherapie

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

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

Cu prospecte și informațiun! detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovici, Dr. Măritiș Sfurza.

medic consilier medic dirigent în Wăllis< h- 
Viena XV Mariahilfer- hot p. u. Maria-L'lnzera- 

strasse h>r. 136. dorf bei Wien.
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Dela „Tipografia A. Mureșîanu“ 
din Sftrașwv, 

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

pe iângă portul postai ar6 tar-, încă 25 bani pentru 
ecomandație.)

Scrieri școlare.
Recompensele și pedepsele în școla 

poporală., studiu pedagogic de d. Dartu, cu 
uu adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
băni, să pote procura dela Tipografia A. 
Mureșianu, precum și dela autor și n di 
librarii.

Câ/ntul în șcbla poporală de Mi*  
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de lias'lw 
Rația, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica limbei române, pen
tru șoolele inferior?, prelucrată după siste. 
mul fonetismului modern, de loan Pupiu- 
Partea I. Etimologia. Editiunea II. Prețul 
50 bani.

„învățătură creștinescău seu CatecJiis- 
mul mare pentru tinerimea greco-eat 
Edițiunea III. (1898;. Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gh-rlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărat cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă cor. 1.60 (eu posta cor. 1.80).

„Carte de cântece pentru tinerimea 
școlară adunate și aranjate de Ioan
A apărut numai acum și conține : hore, mar
curi școlastice și eroice, elegii, imnuri, 
șântece religiose și alte multe soiuri alese 
din cele maifrumoseși de cei mai vestiți po
eți ai noștri. Costă 50 b. (plus 10 b. p.)

Legea de pensiune pentru învăță
torii pop. din Ungari». Prețul 44 bani 
(4- 5 b. porto.)

Oral general pentru șoola română 
eu 6 clase și cu un singur învățător de 
Georgiu Maeyar. Prețul 80 b. (-|- 10 b. pj

Îndreptar teoretic și practic pentru 
învățământul intuitiv în folosul elevilor pre- 
parandiab, a învățătorilor și a altor omeni 
de șoolă de V. Gr. l-iorgovan prof, de peda
gogie. Editiunea IU. Prețul 2 cor. 40 bani 
)+ 10 b. p.)

Scriptologia, seu modul de a mvăța 
cetitul scriind. Indreptariu pentru învăță
tori la tractarea Abecedarului de Basiliu 
tetri prof, preparandial pens. Prețul cor. 2. 
(+ 10 b. p.)

Curs practic de limba maghiară pentru 
șco’ele popor, rom. întocmit pe bas*  nou
lui plan ministerial de învăț, de loan Dnriu 
cu concursul mai multor bărbați de șcblă. 
Partea I. pentru anul I-m și al II-lea de 
scolă. Prețul 32 bani (-|- 10 b. p.)

Aritmetică pentru șcdlele poporale de 
F. E. Lurt.z. Tradus» de un învățător după 
a 9 ediție germană. Anul I și II. de școlă. 
Numerii l- 10, 10—20 și 20—100. Prețul 
40 b. plus 5 b. porto.

Geografia Ungariei și elemente del 
geografia generală pentru școlele poporale 
de Dr. Nicolau Pop, conrector, și profesor 
asesor consistorial, revădută și îndreptată 
mai a!es cu prvire la date statistice de 
Nicolau Pilț a. prolesor la gim. rom. gr. 
or. din Brașov. Editiunea a șeptea (ou 
charta Ungariei) Prețul r'0 b. plus 10 b porto.

Cărți jfjessttru comercJawti 
șî funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate și 
contabilitatea în partidă simplă, de 
1. C. Panțu. 0 cart? bună pentru a învăța 
cu ușurință contabilitatea Pagini I—Vili 
4- 213. Prețul 2 cor. (4~ 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială" de /. O. Punți-, Conține 
modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recoman-'iațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupbne etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(4- 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. C. Panțu. Acestă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(4- 10 bani porto).

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă del. C. Panțu. Tracteză principiile con
tabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
ple. Prețul 1 cor. (-j- 10 b. p.)

Procent, Promil, Interese și Te
oria conturilor curente de I. C. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe tjile într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (4- 10 b. porto.)

„Bucătăresa națională*,  carte de 
bucata a bucătăriei române, francese, ger
mane și ungare. Felul bucatelor supt în.-

șirate tote în ordine alfabetică după numele 
lor. Limbagiul e ușor. Costă numai cor. 
1'60 (plus 40 bani porto.)

Cursul la bursa din Viena,
Din 2 Septemvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/0......................121.15
Renta de corone ung. 4% • • • 98.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/8 • 119.35 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/20/8. 98 —
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.85 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 204.60
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163 35
Renta de argint austr........................101.80
Renta de hârtie austr..........................101.65
Renta de aur austr.............................121,50
LosurI din 1860.................................. 152.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.85
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 736.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 6S9.—
NapoleondorI  ..................................19.05
Mărci imperiale germane .... 116.95
London vista.............................. 239.75'/2
Paris vista.......................................95.15
Rente austr. 4% de corone . .101.15
Note italiene.................................. 94 85

Cursul pieței Brașov.
Din 3 Septemvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 „ 18.88

IM

Nr. 183 —1902.

Napoleond’orL n 19.04 19.07
Galbenii n

11.20 71 10.30
Ruble RusescI n 2.54 n —.—-
Mărci germane 71 117.25 n —
Lire turcescl n 21.40 71 21.5)
Scris fonc. Albina 5*/i , 101.- n 102.-

Se primesc una sau două fetițe 
la o familie germana jîn apro

pierea de șcâlele române și germane 
cu totă întreținerea, unde pote înveța 
limba nemțească și diferite lucruri 
de mâDă, cu preț moderat

A se adresa în Strada Orfanilor 
nr. 5, (parter în drâpta cătră stradă), 

ixaecxxxxxxxx^xxxi

rr r- cl- U:.-

2 ca e aiBă tiuediftț
apiicațâe în

prăvălia mea de mărfuri coloniale 
și de ferărîe, în Szăsz-Sebeș.

Se cere cunoscința limbilor
română, germană și maghiară. I 
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Antreprise de pompe funehre 
ZEL T’tx'bsefe-

JSSî-așov, Strada fi’orțiii î&r. £2.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.) 

de mdrte, aședămentul 
cari tote obiectele, 
fine, se pot c ă -

Recomandă Onor, public la cașuri 
său de înmormântare bogat asortat in 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai 
păta cm ps’ețMff’s iieftme.

Comisiune ’și de gS O Ki de SfiCMdeiFfi de metJtl ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Vieua.

Fabricarea propriă a tuturor de SeUBiaiț de
siEetai și imitațiuni de metal și de learnt de ștejaraa.

Depou de cununi pentru monumeute și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cn 2 și cu 4 cai, precum și un caa*  fmwbras vâuet, 
pentru copăfis precum și cioclii.

Comande întregi se esecută pa*OEKipt  și ieftsaa, i a u 
asnpră-mi și transportaiB.d de aaaorță m ‘sta’eiMataate.

La cașuri de morte a se adresa la 
9 E. Tuisek.

— _________________
5 

JBrașmr, tato ft'r. JW.
Acest stabiliment este prov&Jut cu celeAcest stabiliment este provegut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot g 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putâ esecuta on-C8 

^comande cu promptitudine și acurateța, precum: g® 
gR ---------
ft 
ft 
s 

ft 
ft

Cc-\

O • ._  _ _ _
© manelele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MU

Plecarea și sosirea tronurilor h stat m. w. îi Brașov.
ValaRsâll «ÎSeb I ffia.iii st. n.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 5’7 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9’7 min sera.

Dela Bucuresci la Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9’23 min. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5.— m.. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7’49 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
V. Tren accel. la orele 10’14 m. sera.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St..-Georgiu, Ciuc-Sereda 6ra 3’20)
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-G'imes la 5.17 dim.)
III. Tretiul mixt, la 6ra 6’50 m. sera

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela ZernescI la Brașov (gar. Barto!omeiu.>
I. Trenul mixt la ora 7’( 2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m.
III. Tren mixt la ora 8’18 m. sbra.

Dela Diuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8*25  m. dim.

II. Trenui de pers, la ora l’o3' m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6’50' min. sera.

IV. T ren mixtla ora mi. sera.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5-40 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 7’48 min. sera.
IV. Tr. ace. la orele 10'26 m. sera.

Dela Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persbne la ora 3-55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5‘ 15 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11’40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tr. mixt, la ora 6’— min. sera.

Dela brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(arc legătură c.u Tușnad la <5ra S.18, cu Ciuc) 
Szereda. la ora ÎO/IS min. a. m.

II. Trenul mixt, la ora 8’50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3’15 m. p. m.

Dela Brașov la ZemescI (gar. Ba-tolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 9’2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 3’41 min. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6T4 m. d. am.
IV. Trenul mixt la ora 9’42 m. sera.

De'a Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.

II. Trenul mixt la ore 8’50 mim. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3-15 min. p. m. 

(are tură leg&cu liuia Tușnad-Ciuc-Gyirnes.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru teta speciile de serviciurl

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

QowvqaA, -m Iotă mătAmea-

IND US TRIALE, de H 0 TEL URI 
și RESTA UllANTE. 

preturi-cureȘe și diverse 
BILETE DE INM0RMBNTAR1. 
se primesc în biuroul

I^PRIf^ATE ARTISTICE
ÎN AUR, ABSINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATUTE. 
foi pWorn.

BILETE DE~ VIS1TĂ
D1 FERIT E FO RMATE.

PEOGRAME_ELEGAHTE.
BILETE DE LOGODNĂ Șl DE NUNTĂ

DURĂ DORINȚĂ Șl ÎN COLORI.

ași.
(J o m an d e 1 e eventuale

tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co-

EȘIANU, Brașov.

Tipografia A. Mure-iauu, Brașov.


