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Declararea guvernului bulgar.
Declararea, ce a făcut’o mi

nistru de esterne bulgar ad interim, 
Nacevici, representantului român din 
Sofia, este viu discutată de pressa 
din Bucurescl. Unele (flare au cre
zut, că e vorba de o notă, ce a 
adresat’o amintitul ministru guver
nului român, promițendu-i, că guver
nul bulgar va urmări pe membrii co
mitetului secret și numai pe basa 
ordonanței judelui de instrucțiune 
din Bucurescl. Nu este înse așa. Na
cevici a făcut numai o declarară 
verbală, înse formală, în acest sens, 
agentului diplomatic al României 
Mișu. Printr’asta nu-șl pierde nimic 
din importanta sa declaratiunea gu
vernului bulgar și de aceea ea este 
privită în Bucurescl ca un pas, prin 
care se introduce o nouă fașă în 
conflictul româno-bulgar.

Așa se presentă lucrul după 
t6te cele premerse. Din declarația 
acbsta ultimă resultă, că guvernul 
din Sofia vrfi se facă o corectură în 
atitudinea sa de pănă acum și s’a 
decis a ținâ sârnă de justele recla- 
matiunl ale guvernului român — 
ceea-ce trebuia se o iacă încă dela în
ceput.

Firesce, că hotărîrea acâsta n’a 
putut se facă decât cea mai bună 
impresiune în Bucurescl. In fata ce
lor ce se petrec înse în Bulgaria,— 
unde spiritele sunt mult afîtate con
tra României și unde dispositia beli- 
chsă este nutrită încă și prin activi
tatea, ce o desfășură autoritățile 
bulgare în pregătirile militare dela 
graniță, armarea fortăretelor etc- — 
e tot așa de natural, ca Românii se 
flă îngrijațl, că guvernul principatu
lui vecin nu-și va pute ținâ promi
siunea de-a urmări pe asasinii, cari 
fac parte din comitetul macedo-bnl- 
gar. Ba unii îșl esprimă chiar neîn
crederea în promisiunile celor din 
Sofia.

Cu tote acestea este învederat, 
că în fafa categoricei declarațiuni a 
lui Nacevici guvernul român nu pote 

se manifeste nici o îndoială în se- 
riositatea și sinceritatea ei, pe câtă 
vreme nu se va convinge despre 
contrarul.

In cercurile guvernului român 
se esprimă dâr satisfacția, că bărbații 
de stat bulgari au revenit ia senti
mente mai bune și se dă espresiune 
și firmei așteptări, că măsurile, ce 
le va lua guvernnl bulgar de aici 
încolo vor dovedi sincera sa inten- 
tiune de ași împlini promisiunea cu 
lealitate.

Din momentul când se va în
tâmpla acâsta tdtă cestiunea, care 
a dat nascere conflictului, va fi tran
spusă pe terenul judiciar, pe care a 
îndrumat’o din capul locului guver
nul român.

Se-i vedem dâr la lucru pe Na
cevici și soți. Ori cât de mult ar fi 
dorit ei să ia în scut pe cei din co
mitetul macedonean în contra gra
vei acusațiuni de complicitate la 
asasinatele sevîrșite pe teritoriul ro
mân, au trebuit în cele din urmă să 
se convingă, că cu România nu se 
pot juca de-a baba orba.

Disolvarea „Reichsrath“-ului. „N. 
W. T.“ anunță, pe basă de informațiunl 
sigure, că împăratul a autorisat guvernul 
să disolve „Reichsrath“-ul. Foile cehice se 
bucură de decisiunea monarohului îu forma 
acâsta și o salută ca pe un triumf al ob- 
etrucțiunei. „Narodni Listy* accentueză, că 
nici disolvarea și nouăle alegeri eventuale 
nu vor face ordine în Austria. Guvernul 
centralist, d'C0> nicl-odată nu va ajunge la 
nimic față cu Cehii. Cehii — oontinuă 
„N. L.u — tot-deuna vor întră în parla
ment, der de atâtea ori ei vor ridica piedecl 
nouă înaintea politicei centraliste.

A produs surprindere, că diarul ber- 
liues „Kreuzzeitung*, care pănă mai ieri alal- 
taerl era considerat ca organ inspirat de 
guvernul austriac, cjice în legătură cu soi
rile despre disolvarea „Reichsrathu-ului, că 
în Austria numai cu absolutism se mai pote 
guverna. Cuvintele fâiei germane sunt mult 
comentate în cercurile politice.

Un consiliu comun de miniștri5 
s’a ținut alaltaerl în Viena, la care a pre- 
sidat însuși Majestatea Sa. Au luat parte: 
contele Goluchowslti, Rem. Rallay, Dr. Koer- 
ber și Coloman Szell,

Erăși nouăle alegeri. Oficiâsa„ Pol. 
Ert.u ține să comunioe, că „după cum se crede'1 
în cercurile politice „bine informate14, nouăle 
alegeri pentru cameră nu se vor face 
înainte de Maib anul viitor. Comunicarea 
destul de evaeivă, are aerul de a fi o des- 
mințire față cu faimele, ce tjilnio se 
colporteză prin pressa maghiară de tbte 
nuanțele, că în tbmnă acâeta se vor faoe 
alegeri dietale generale.

2) W. Meyer Lubke, Gram. d. rom. Spra- 
chen, III B : Sintax, Leipzig, 1899, pag. 154.

3) W. Meyer, Lubke. op. cit. pg. 458.

Mijloc de a-se spori Maghiarii. 
D-l Coloman Szell, ca ministru de interne, 
a dat — în înțelegere cu ministrul de jus
tiția — o ordonanță de tot caraghibsă, cu 
ajutorul căreia se va spori pe viitor spuză 
„nația alcătuitâre de stat44. Anume, minis
trul ordonă autorităților, oa în tâte acele 
cașuri, când după scrutări seriâse nu s’ar 
pută stabili numele mamei oopilului, care 
nu-i născut din căsătoriă, în matriculă să 
i-se dea copilului nume cu accent unguresc, 
pe care-1 vor alege cei mai deaprbpe ai 
nou născutului. La alegerea numelui însă 
trebue îngrijit, ca el (numele) să nu vină 
în conflict cu regulele privitbre la maghia- 
risarea numelor. - Brava, d-le ministru! 
Geniala descoperire o să-ți facă numele ne
muritor înaintea șoviniștilor oolțațl.

Scrisdrea Țarului.
Etă sorisbrea Țarului, pe care ambasa

dorul rusesc prinoipele Urusov a îmânat’o 
dilele aoeste președintelui Loubet ou ocasia 
remiterei ordinului „St. Andreii!44.

„Domnule președinte! Prea iubite și 
mare amicc\ Sentimentele, ce le nutresc 
față de D-ta și legăturile acelei prietinii 
intime, ce unesc Franoia și Rusia, a deș
teptat îu mine dorința de a-Țl da ordinul 
împărătesc „St. Andreii!14, însemnele căruia 
Ți-se vor preda de-odată cu scrisorea 
acesta.

„Este pentru mine estraordinar deplă- 
out, că pot să-Țl arăt dovada stimei adenol, 

ce-Țl port, îritr’un timp, când deplina con- 
cordiâ între Francia și Rusia, pdte mai mult 
ca ori când să-și esercite înrîuirea ei bine- 
făcMre nu numai asupra intereselor ei ne
mijlocite, ci și asupra susținerii păcii uni
versale, care de-opotrivă ne zace la inimă. 
Urmăreso cu viu interes sucoesul străluci
tei esposiții, de care Franoia cu drept pote 
fi mândră și pâte n’ar fi de lipsă să-mi es- 
prim sincerul regret, ce-1 simțim eu și îm- 
părătâsa, că in momentul acesta nu putem 
visita Parisul. De din depărtare ca și din 
apropiere participând la tot, ce privesce 
Franoia, salutăm cu cea mai mare bucuria 
tot ce păte ii spre gloria și binele Franciei'1.

Scrisbrea Țarului a făout impresia ne
spus de favorabilă în Paris. Tbtă pressa o 
salută ca pe un aot de importanță politică 
„Gaulois“ <Țice, că pe urma aoestei scrisori 
alianța dintre Franoia și Rusia este mai 
tare și mai intimă, ca ori când altă-dată 
și fiecare Franoes trebue să se bucure de 
acâsta.

Instrucția complotului bulgar.
Piarele de dinoolo oomunioă, că Marți 

săra au fost aduși din nou la cabinetul de 
instrucția Trifanoff și Nioole Bogdanoff.

Trifanoff să fi mărturisit, că tot în 
cjiua de 10 Decemvrie 1899, oând Sarafoff 
a hotărît asasinarea Regelui Carol, a hotă- 
rît și asasinarea regelui Serbiei. Aoâstă ho- 
tărîre a fost luată, pentru-că după părerea 
lui Sarafoff, România și Serbia sunt aliate, 
pentru-oa atunol oând Bulgarii ar năvăli 
în Macedonia, armatele române și serbesol 
să între în Bulgaria. Prin asasinarea celor 
doi regi, confusiunea se va nasce în oele 
două state, credea Sarafoff, și astfel Bul
garii vor pută năvăli fără tămă în Mace
donia. Acela, care trebuia să omăre pe re
gele Serbiei, era tot Bosneacoff, în care 
Sarafoff avea mare înoredere.

Scrisărea adresată cătră Bogdanoff, 
în care spune: „Nu uitați marea văstră 
datoriă. Scopul înalt se apropie!14 e în le
gătură cu aoeste două crime proiectate.

*
Marți, judeoătorul de instrucțiă Flo- 

rescu, a primit un denunț, cum-că în strada 
Libertății 13 se află un Bulgar, care po
sede nisce acte și fotografii de-o mare im-

FOILETONUL „GAZ. TRANS14.
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Antropomorfism și antiantropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)

Etă câte-va esemple caracteristice din 
limba ungurăscă, ca cea mai cunoscută din 
limbile aglutinative, cari tăte vor dovedi 
pănă la evidență identitatea sufixelor, ad
verbelor etc. cu numirile corespundătore 
ale membrelor corpului omenesc.

De-asupra, în sus se «fl00 unguresce 
flint, fol, cari ambele sunt variațiunl ale 
substantivului fb (cap). Mellett (lângă) e 
format din substantivul meii (piept). Hatul 
(înapoi, îndărăt) e derivat din substantivul 
hăt (spate), întocmai precum dicem și noi 
d. e. la spatele muntelui. Kozbtt (între), ko- 
zel (aprope) sunt formațiuni din substan
tivul hbz (trunchiîi, mijloc). Sufixul be (în) 
nu e decât substantivul bel (partea inte- 
rioră a corpului, intestine.) Sufixul hoz (la, 

spre), precum dovedesc limbile înrudite cu 
cea maghiară, ca d. e. cea finică, nu în- 
semneză decât călcâiu, întocmai precum să 
dice și nemțesce auf den Fersen, latinesce 
in calce, erjromânesce în călcâie în frasa: a 
sta tot în călcâiele cuiva, său în urmele cuiva, 
așadără a se țină scaii! de cineva.

Dintre localismele mai evidente ale 
limbei ungurescl, așadără acelea, la cari 
substantivul să întrebuințăză încă nealterat, 
amintesc numai usul metaforic al substan
tivului dereh (mijloc, taliă.) Așa se dice d. 
e. a nyăr dereltân, în mijlocul verii, său 
precum să dice românesce: în toiul, în 
dricul verii. Dric în frasa românăscă e in- 
dentic cu derăk și ca formă și ca sens. Cu
vântul în sensul acesta se și audă numai 
în părțile unde Românii au trăit în con
tact cu Ungurii (Transilvania și Moldova.) 
Să se compare și ceh. dri.lt, trunchi!!, slo
vac. drălc, din cari Miklosich, Elem. slav 
în 1. magh. 25, voesce să deducă pe un
gurescul derăk.

Dric în sensul acesta (să se mai com
pare în dricul iarmarocului, în dricul sece

rișului) trebue despărțit de dric în sens de 
lemn, ce servesce de suport unei căruțe, 
unui tun (grindeiul tunului) ca d. e. că
ruță pe dricuri, deorece în sensul acesta 
cuvântul e de origine turcăscă, direk pră
jină, stâlp, bârnă, lemn. Dric se mai nu- 
mesce în Muntenia și carul mortuar.

Acestă succesivă degenerare a antro- 
pomorfismelor și formală reducere a lor la 
rolul unor simple sufixe său preposițiunl, e 
datorită unui proces limbistic cunoscut as- 
tădl în de obște sub numele de isolare: 
cuvântul isolându-se încetul cu încetul de 
grupa formelor, căreia îi aparținea, cu tim
pul ajunge să îmbrace altă formă și pe 
calea acesta per<jendu-șl independența ca 
element de sine stătător, e redus la o nouă 
funcțiune de subordinațiune.1)

Intre limbile moderne flecsionare, mai 
ales limbile romanice sunt acelea, cari 
presentă în evoluțiunea lor un număr re
lativ destul de bogat de asemenea antro-

’) Să se vadă în detaiă capitulul despre iso
lare și consecințele sale la H. Paul, op. cit. 

pomorfisme reduse prin isolare la rolul unor 
simple preposițiunl.

ihtă câteva esemple: din lat. latus 
(lăture, parte) a resultat în vechia francesă 
prep, lez (la, lângă), er în provensala latz 
(adl obvine numai în numiri de localități, 
ca d. e. în Plessis-les-Tours). Forma veche 
francesă en coste, lângă, precum și prov. 
costa, de asemenea se reduc la lat. costa.

La același rol vedem reduse în limba 
spaniolă antropomorfismele cap și frunte: 
vechiu spaniol cabo, nou span, cobe, la, 
lângă (i. e. în capăt); frente, față, în față, 
ca d. e. frente la iglesia, înaintea în fața 
bisericei.2) Tot funcțiune de preposițiune 
are în limba spaniolă și hacia din lat. fa
cies3), compară românesce față, în față.

Antropomorfismul ad pede(m), la pi
cior, înlocuesce în dialectele nordice ale 
Italiei, precum și în portugesa preposi- 
țiunea apud (la). Aceeași funcțiune o are



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 189.—1900

portanță. La brele 3 p. m. d-1 Floresou a 
desoins în numita stradă, la Bulgarul Petou 
Alexeff. Intr’adevăr, nu după multă cău
tare s’au găsit asounse nisce fotografii ale 
fortului dela Chitită. întrebat de rostul lor, 
Petou Alexeff a spus, că le are dela un 
ofițer român. Alexeff pretinde, că ar fi lu- 
orat ca antreprenor la fortul dela Chitila.

S’a mai găsit aoasă. la Alexeff și un 
revolver. In scrisbrea-denunț primită de d-1 
Florescu, se spune, că cu acest revolver 
Alexeff trebuia să ombre chiar pe d-1 Flo
resou. Alexeff tăgăduesoe acest lucru. 
El a fost arestat. Astăzi va fi dus la cabi
netul de instrucția.

*
Inoă un cas a probat — scrie „Timpu 

și „Const.“, — că în oestiunl de acusații 
trebue să fiă oine-va fbrte circumspect. In- 
tr’adevăr, relațiunile numărbse, ce un ofi- 
oer din armata nbst.ră, de origine bulgară, 
avea ou rudele sale din Bulgaria, și ore-carl 
coincidențe displăcute în demersurile aces
tui ofioer, au putut motiva perchisiția ese- 
cutată de autoritatea militară judiciară.

După resultatul acestei perchisiții 
însă, se pote prevedâ, oă nu se vor găsi 
dovedi de culpabilitate. Totuși s’a dat din 
oficiu acestui ofițer, un concediu de 30 
cjile, ordonându-i-se ca în aoest interval să 
aducă dovada, că este de naționalitate ro
mână și oă n’a obținut intrarea sa în ar
mata română, asouncjându-șl naționalitatea, 
ceea-ce ar fi contra legilor.

*
In orașul Giurgiu a fost arestat un 

Bulgar, venit de vre-o două-cjile, Nicolae 
Bogdanovicl. Asupra lui s’au găsit numă
rbse hărții, acte și notițe. Intr’un cast, pe 
care-1 avea acest Bulgar, s’a găsit un fel de 
memoriu scris în bulgăresoe, er pe scorța 
din față, pe partea internă a acestei scbrțe, 
este lipită o ilustrația tăiată dintr’o ga
zetă. Aoâstă ilustrația, represintă asasina
rea regelui Italiei. Bulgarul arestat nu vo- 
esce să spue de unde vine și pe unde a 
fost prin țâră. El a fost dus în Capitală, 
unde va fi cercetat din nou.

♦

„Universul1* anunță, că s’ar pută oa 
Trifanoff, implicat în omorul lui Fitowsky, 
să fiă grațiat după condamnare, în vederea 
spontaneității, cu care a făout mărturisiri.

4) W. M. Lubke, op. ct. pg. 465.

Confratele nostru — cjioe „Const,it. “— 
comite o erbre. Spontaneitatea mărturisiri
lor pbte fi un motiv de ușurare a pedepsei 
din partea judecătorului, prin urmare din 
partea juriului. Nu pbte fi vorba de gra- 
țiare. Ar fi și o copilăria de-a prejudeca 
intențiunile Oorbnei, când niol judecata nu 
s’a făcut încă.

Puterile și propunerea Rusiei.
Pănă acjlnu sescie, dbcă puterile inte

resate au decis ori nu în afacerea propu- 
nerei rusescl. Fapt este însă, că cele mai 

impede (în loc de): venet. empă, triest. im- 
pen, friaul impin, tirol. empe, eng. pmpe4).

Să se mai compare obw, caud, după 
(i. e. în capăt) din lat. caput (M. Lubke, 
op. ct. pg. 466.)

Graiul nostru poporal încă dispune 
de unele antropomorfisme, cari după-ce 
li-s’a spălăcit aprope total sensul meta
foric — deși forma li-a rămas nealterată. 
— au decădut la rolul unor simple pre- 
posițiunl său adverbe. Esemple caracteris
tice în punctul acesta avem în următorele 
antropomorfisme: în frunte, avend sensul 
de înainte, d. e. a sta în frunte, în loc de 
a sta înainte; în codă cu sensul de îndărăt, 
înapoi, d. e. a sta în codă, în loc de a sta 
înapoi; dela spate, din spate (dinapoi), din 
coste (din laturi, de-a curmedișul) d. e. a 
veni dela spate, a ataca oștirea dela spate 
său din coste.

Sinonim cu „din 'coste11 e în sensul 
acesta din laturi (lat. latus), ca d. e. a 
ataca oștirea din laturi. In lătură e sinonim 
cu înapoi, încolo d. e. a se da în laturi. 

multe guverne consideră propunerea Rusiei 
drept cel mai păgubitor pas pentru inte
resele lor și printre argumentele, oe se 
aduc oontra, figurâză mai ales tăma, că 
Ohinesii vor vedb în retragerea trupelor 
din Peking o lașitate și vor începe brășl 
mișcările în potriva streinilor.

Este interesant, oă America, — prima 
putere, care a fost informată de propune
rea Rusiei și oare s’a și declarat gata a-o 
primi, — încă împărtășesce temerea acbsta. 
După soiri telegrafice din Washington, gu
vernul Statelor Unite numai sub anumite 
condițiunl s’ar determina să aprobe proiec
tul Rusiei. Ba o telegramă semiofioibsă din 
Washington anunță ohi ar, că guvernul ame
rican șl-a schimbat părerea și speră că în 
urma evenimentelor ultime din Peking, 
Rusia va ceda dorinței generale și va renunța 
la intențiunile ei.

Dâr nu se soie pănă aonmnicl despre 
decisiunea, ce a luat’o Francia. Guvernul 
franoes n’a trimis pănă erl răspunsul său 
la Petersburg, însă din însuflețirea, oe a 
produs’o la Paris autograful Țarului adre
sat președintelui Loubet, s’ar pută conchide, 
că Francia va rămâub oredincibsă aliatei 
sale și va primi necondiționat propunerea 
Rusiei.

In Berlin spiritele sunt forte mâhnite. 
O telegramă ou data de 4 1. c. spune, că 
puterile, în primul rend Germania, nu vor da 
ourend un răspuns Rusiei. Guvernele vor 
întreba mai întâia pe ambasadorii din Pe
king, dboă e de dorit o evaouare din punc
tul de vedere al susținerii ordinei? Ger
mania însă n’o pbte face aeâsta, fiind-că 
n’are în Peking representant, dâr nu va 
face pasul acesta nici din osusă, că ea 
nu-și va retrage trupele din Peking.

După Germania Anglia face tot posi
bilul spre zădărnicirea planului rusesc. Pressa 
londonesă atacă violent pe Rusia, ba gu
vernamentalul „Standard'* face propunerea, 
ca Germania și Anglia să se unăscă în con
tra notei rusescl.

Regina României, despărțendu-se de 
Regele Carol la Viena, în săra de 28 Au
gust a continuat drumul spre Neuwied. 
Principele de Wied, fratele M. S. Reginei, 
se afla pe peron la intrarea trenului în 
gara dela Neuwied, ăr în sala de așteptare 
se găseau autoritățile și numerbse persone 
de distinoțiune. Musioa militară, la apari- 
țiunea Reginei, a intonat imnul regal ro
mân, apoi a defilat sooietățile și șoolele 
ou drapelele în frunte. Regina era vădit 
emoționată de frumosa primire, oe i-s’a f&- 
out. Dela Neuwied, Regina a făcut ou tră
sura drumul pănă la Segenhaus, castel si
tuat de o oră de Neuwied, unde e reșe
dința de vară a mumei sale.

Să se compare espresiunile corăspundătore 
latine: a tergo (din dos, dela spate), a la- 
teribus (din coste, din laturi), a fronte (în, 
său din față, în frunte), a dextra, a sinistra 
(sc. mânu), din drăpta, din stânga, recte 
dela mâna drăptă său stângă: a tergo, a 
fronte, a lateribus tenebitur, Cic. Phil. 3, 
13, 32.

E interesantă în privința acăsta func
țiunea antropomorfismului față:

1) față, în sens de present: eram și 
eu față la acele întâmplări.

2) față, cu sensul de înainte: frații 
mei rămaseră în mirare, vădendu-se față 
cu noi.

3) față de, cu sensul: înainte, în com- 
parațiune cu: față de tine toți ceilalți sunt 
neputincioși.

4) în față, din față: dușmanul să ivise 
tocmai în față (înainte), seu dușmanul ne-a 
atacat in față seu din față.

Interesante sunt ca antropomorfisme 
tocite și espresiunile: in căpițe, in dem 
Kopfe, fejăben (ung.), identice ca sens cu 
prep, pentru (în loc de, în schimbul).

(Va urma.) Nicolae Sulică.

Mesuri contra ciumei. Consiliul sa
nitar superior român s’a întrunit la minis
terul de interne sub presidența d-lui Dr. 
Obreja, direotorul serviciului sanitar, pentru 
a lua măsuri contra ciumei. Ședința s’a 
desahis la orele 8 săra și a durat pănă 
tîrcjiu, nbptea. S’a luat mai întâii! în dis
cuție cererea ministrului engles, oa să se 
reduoă termenul carantinei pentru mărfu
rile cu proveniență din Glascow, unde după 
oum se soie, ciuma bubonică bântue ou furia.. 
Consiliul a respins acestă oerere. In urmă 
s’a discutat asupra nouelor măsuri de pre
venire contra oiumei. S’a înființat o oaran- 
tină de 12 (jile nu numai pentru mărfurile 
din Glascow, dăr și pentru tote mărfurile, 
cari ar veni din împrejurimile orașului 
ciumat. Tot-odată s’a însărcinat direoția 
sanitară a da ordinele cele mai severe în 
în porturile române ca supravegherea să fiă 
făcută ou oea mai mare rigurositate.

Congresul catolic din Agram s’a 
ținut c}Ne>le acestea sub presidiul contelui 
Kulmer. Au fost presențl episcopii Stross- 
mayer, Stadler și episcopul dalmato-slavon. 
După vorbirea de deschidere a presidentu- 
lui, a ținut o cuvântare metropolitul Posi- 
loviel, care a condamnat anarchismul, aeăstă 
bălă a sooietății, contra oăreia recomandă 
oa singurul mijloc de oură religia. Aduna
rea a primit mai multe proiecte de reso- 
luțiune, între ele și unul, prin oare pre
tinde restabilirea liturgiei slave vechi și a 
domnirei lumesd a Papei.

Regina Margareta, în oursul lunei 
trecute, afară de telegramele și scrisorile 
de condolență primite dela autorități 
și persbne cunoscute, a mai primit 25 de 
mii de scrisori dela persbne neounosoute, 
între oarl se află multe dela bărbați și fe
mei din poporul de jos, oarl îi adresâză 
frase simple și fbrte familiare.

Aniversarea lui Kriiger și Steyn. 
Cu prilejul a 75-a aniversări a președin
telui Kriiger, la 27 Septemvrie, și a 48-a 
a președintelui Steyn, la 19 ale aceleași 
luni, comitetul franoes pentru independența 
Burilor va face să se depue în pavilionul 
Republioei sud-africane, dela Esposiția din 
Paris, un registru destinat pentru isoălirea 
acelora, cari să dea o nouă dovadă de sim- 
patiă eroicilor șefi ale celor 2 republici bure.

Concert. Ni-se oomunioă, oă d-șorele 
Elsa și Grete Krumel, bine cunoscutele ar
tiste în pian, fiioe ale orașului nostru, vor 
da în a doua jumătate a lunei lui Septem
vrie un concert în Brașov. De mult nu s’a 
oferit publicului amator de musioă ocasiu- 
nea de a-le apreția prestațiunile esoelente 
într’un propriu oonoert al lor. Conoursul, 
ce l’au dat în ultimul conoert al societății 
filarmonice, a fost o dovadă despre progre
sul, ce l’au făout în timpul din urmă.

Telegrafia fărăsînnă. Domnul Gua- 
rini, inventatorul repetitorului eleotric, oare 
receptbză (prinde) depeșele lui Marooni și 
le transmite mai departe dintr’o localitate 
într’alta, se află acuma în Belgia unde face 
încercări. Aparatul său, așecjat la anumite 
distanțe, repet.bză depeșa, ce a prins’o de 
de mai multe-orl și o transmite mai de
parte și ast-fel aparatul aoesta este o com
pletare a aparatului Marooni, oare dela o 
depărtare bre-care înainte nu mai func- 
ționâză. Guarini voesoe a face» esperienț.a 
în Belgia, punându-șl aparatul în mai multe 
orașe transmițând acestora în același timp 
dela Bruxella una și aceeași scire.

Ciuma în Glascow. In urma ivirei 
ciumei la Glascow, ministrul austriac de 
comercid a ordonat esaminarea medioală a 
personelor și mărfurilor, cari vin din acel 
oraș. O telegramă din Anvers anunță, oă 
s’a orânduit o carantină de 24 bre a coră
biilor, oarl vin din Glascow la Greenock. 
O telegramă oficială^din Londra spune, că 
ciuma s’a răspândit și în Govan. Erl un 
copil, îmbolnăvindu-se de oiumă, a murit. 
La Glascow s’au mai ivit alte trei oasurl 
suspeote de ciumă. Buletinul oficial de acolo 
spune, că numărul oasurilor de ciumă din 
spitalele de aoolo este de 12. Sub supra
veghere medicală se află 86 persbne.

Complot anarchist în Budapesta. 
O telegramă din Budapesta anunță, oă 
aoolo s’ar fi ținut pe la mijlooul lunei treoute 
o întrunire seoretă a anarohiștilor, în care 
s’a hotărît un atentat contra principelui 
Ferdinand al Bulgariei. La aoâstă întrunire 
au luat parte 50 de anarohiștl din Rusia, 
Italia și Germania. La sfîrșit s’a luat ho- 
tărîrea ca o parte dintre ei să mârgă în 
Bulgaria, âr alții în Rusia și Germania. 
Poliția, oare din negligență a fost avisată 
prea târdiu, face aoum oercetărl, desvol- 
tând oea mai mare activitate.

Punere sub curatelă. „Wiener Zai- 
tung“ publioă punerea sub ouratelă a oo- 
mandantului militar Geza Mataohioh-Ke- 
glevioh pa timpul deținerei sale în peni
tenciarul din Mollerdorf, numindu-se cu
rator advooatul Dr. Cari Gemperling din 
Viena. Se soie, că numitul arestant este 
fostul oficer de husari oontele Motalich- 
Keglevich, condamnat de consiliul de răs- 
boiîi pentru esoroofieriă în relațiunile sale 
cu prințesa de Coburg.

Doi țigani falsificatori de monede 
au fost arestați Marți sâra la câroiumarul 
Vanghele din Buourescl. S’au găsit la acești 
țigani tiparele întrebuințate pentru falsifi
carea banilor și 140 monede false de câte 
5 lei.

Testamentul lui Rothschild. Din 
Paris se scrie, că baronul Adolf Rothsohild, 
oare murise nu de mult, a lăsat prin tes
tament mai multe milibne spre scopuri de 
binefaoere. Astfel pentru oomunitatea bis. 
israelită din Neapole a testat 1G0,000 lire; 
pentru o șoblă israelită tot de-acolo a tes
tat 100,000 lire; pentru înființarea unui 
spital israelit 50,000 lire. Pentru o șoblă 
israelită în Geneva a lăsat 50,000 franci; 
pentru săracii din Maina-Frankfurt 100,000 
franci; pentru institutele de binefaoere din 
Neapole 100,000 lire; pentru oele din Ge
neva 50,000 franol; pentru casa săraoilor 
din Neapole o rentă de 5000 fr.; pentru 
institutul orbilor diD Frankfurt o asemenea 
rentă. Afară de aoâsta, spitalul de oopii 
din Geneva va căpăta 200,000 fr. și săracii 
din Geneva 100,000 fr. Familiile munoito- 
rilor săraci din Geneva, cari ajung în mi- 
eeriă în urma decodării oapului lor, vor 
primi anual 5000 fr. Vila de lângă Geneva 
a testat’o Rothschild, oa să se înființeze în 
ea un institut de ooulistică, spre oare scop 
i-a asigurat anual o rentă de 80,000 franol.

Luptele din Transvaal.
Pe oând foile englese sărbătoresc 

anectarea Transvaalului și aduc laude ma
reșalului Roberts, pe atunol din diferitele 
puncte ale teatrului luptelor din Africa 
sudică sosesc soiri nouă despre cioonirl 
sângerose între Buri și Englesl.

Din Bodfontein i-se telegrafbză birou
lui „Reuter“, oă generalul Buller a atacat 
la 2 Septemvrie n. pe Burii, cari țineau 
ocupați munții, ce dominâză Lyden burg. 
Aid se afla și Botha cu 2000 de Buri. El 
a apărat vitejesce, <jma întregă, strîmtorile. 
La apropierea cavaleriei englese, Burii au 
început un violent foc de artileriă din 4 
tunuri. Englesii ooupară cu artileria oălărâță 
o posițiă de luptă la flancul drept, de unde 
nu s’au mai putut retrage, fiind-oă îi sur
prinsese nbptea. Tunurile Burilor n’au în
cetat fooui întrega cp- Telegrama nu dă 
amănunte, dâr tocmai din retăcerea aobsta 
apare, oă lui Buller nu i-a mere strălucit.

De altă parte Roberts anunță din 
Belfast, că mici comande de Buri, cari 
aparțin mai ales armatei lui Dewett, desfă
șură viuă activitate în apropierea Johan- 
nesburgului. Un detașament de cavaleriă 
oolouială a înaintat din Zeerust spre Krii- 
gersdorp pe un teren, a oărui poporațiune 
este grozav de indispusă contra Englesi- 
lor. Detașamentul aoesta a pierdut 60 de 
omeni.

O telegramă din Cape-Tozvn spune: In 
partea nordică și vestică a Transvaalului 
continuă operațiuni belice forte vii. Colonelul 
Plummer a avut o luptă cu Burii, pe oarl 
i-a respins, luându-le multe arme. In 31 
August Burii au înoercat se nimicesoă in-
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stalațiunile de apă dela Johannesburg, pla
nul lor însă n’a suooes.

Er din Maseru se anunță ou data de 
27 August: Oomandele lui Pourie, Grobe- 
laar, Lenner, Massebroclc și o trupă de 200 
Buri au împresurat Ladybrand-ul. Garnisâna 
englesă a dat fos provisiunilor, oa să nu 
ajungă în manile Burilor, dâcă orașul va 
oădâ. Starea garnisdnei e critică, generalul 
Hunter grăbesoe spre liberarea ei.

Se vede dâr și de aici, că aneotarea 
Transvaalului nu însemneză nicl-deoât sfîr- 
șitul răsboiului.

Liberarea legațiunîlor din Peking.
țliarele din Londra publioă următo- 

rea telegramă din Peking, care dă amă
nunte interesante asupra liberărei legațiu- 
nilor, la 14 August.

Astă-seră a fost o adevărată sărbătore 
în grădinile legațiunei englese, unde o mână 
de âmenl, vre-o patru-c}eel, au dat o stră- 
luoită dovadă, că e adevărată devisa: 
„Omenii, âr nu zidurile, fac o oetate". Ei 
au susținut, într’adevăr, timp de oinci-cjecl 
și șâse de dil®, lupta cu hordele ohinese.

Mai mulțl misionari întruniți aprâpe 
de turnul Clopotului întoneză imnuri de 
mulțumire. Focuri de artificii luminâză văs- 
duhul, pe când soldați și oi vili de tâte na
ționalitățile fraternisâză.

In timpul acesta, obuzele artileriei alia- 
ților isbucneso mereu pe ooperișele cetăței 
interzise.

Soldații englesl îșl așecjă corturile pe 
iarbă, pe când contingentele amerioane și 
ruse aprind focurile bivuacului.

Dinoolo de orașul tătăreso, un oraș 
cosmopolit, este în continuă mișcare, în 
mijlocul ruinelor cartierului întreg. Aoolo 
se văd indieni, Cazaci, diplomațl însoțiți 
de femeile lor, Americanii din Filipine și 
FrancesI venițl din Saigon.

Numai Japonesii, cari prin partea ce 
au luat la operațiuni ar merita să fiă în 
primul rend, sunt absenți.

Reședinții străini se bucură de luxul 
de a-se pută plimba fără frica glânțelor.

Noii venițl sunt nerăbdători să visi- 
teze locurile, unde s’a petrecut acea eroioă 
apărare.

Baricadele sunt speotacolul cel mai 
ourios al orașului. Peste tot locul se văd 
ziduri; bastione și luorărl de apărare.

Obusele au causat strioăoiunl grave 
legațiunîlor englesă și americană și au dis
trus aprope tot restul întregului oartier 
străin. In timpul primelor trei d'l® de bom
bardare au oădut 2800 de proiectile pe 
acel oartier. Intr’o singură 4i s’au numărat 
400 de obuse și s’a umplut un butoiă cu 
glânțele adunate în grădinile legațiunîlor.

In cea mai mare parte din durata ase
diului, legațiunea englesă a adăpostit 414 
persâne. Ele erau apărate de 314 soldați 
de infanteriă de marină, ajutați de 85 vo
luntari și 11 oivill. 54 soldați de infanteria 
de marină său marinari au fost uoișl. 9 
civili, 102 soldați și 2 femei străine au fost 
rănite.

Primirea, ce le-au făout cei oe au su
praviețuit, a consolat trupele de suferințele 
ce au îndurat. Intrarea trupelor în oapitală 
n’a avut totuși nimic măreț, oăol generalul 
Gaselee, înconjurat de statul său major, în 
fruntea unei oompanii de oipayes, a trs- 
buit să pătrundă în oraș prin găurile cari 
trec sub zidurile orașului tătăresc. Când 
asediații au ridioat baricadele oa să trâcă 
oolâna de ajutor, a fost o învălmășală ge
nerală. Ofițeri, soldați, corespondenți de 
4iare se înghesuiau ca să între în lega- 
țiune. Asediații înoonjurau pe liberatorii 
lor, stringându-i de mâni și sărutându-i. O 
buouriă de nedescris se vedea pe tâte 
fețele.

O oră după liberarea legațiunei brita
nice de oătră aliațf, generalul Caffee, în 
fruntea regimentului 14 de infanteria, ajun
gea în fața zidurilor orașului tătăreso, 
unde un American l’a informat, spre marea 
lui mulțumire, că Englesii sosiseră deja. In
trând în legațiune, trupele fură isbite de 
contrastul ce-’l presintau membrii lega
țiunei și apărătorii ei. De o parte era sir 
Claude Macdonald, ras și îmbrăcat în haine 
de flanelă forte ourate; d. Oonut, tot așa 
de bine îmbrăcat, și în jurul lor mai multe 
femei pliue de viață și zîmbitâre, în roohii 
deschise de vară. De altă parte, soldați 
abătuți, ou barba neîngrijită, ou uniformele 
rupte, plini de praf și de noroiG.

(Va urma.)

Convocare.
Subscrișii, din încredințarea oolegilor 

noștri, oonvooăm pe toți foștii oonșoolarl, 
cari au făout esamenul de maturitate la 
gimnasiul din Blașitî în anul 1888, la o 
întâlnire frățescă aiol în BlașiQ pe 18 Sep
temvrie n. 1900.

Reamintind tuturor colegilor noștri 
devisa drapelului sub care ne-am grupat 
înainte cu 12 ani, devisă care sună:

„Prin școlă la lumină.
Prin lumină la unire, 
Prin unire la tăriă și mărire11

Proprietar: Or. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil:' Gregorio fâcw.

îi rugăm pe toți, oonform legătuirei nâstre 
de atunci, să nu întrelase acest bun prilej 
de întâlnire pentru a renoi veohile legă
turi de prietenia, a ne da sâmă, oe am fă
cut pănă acum și a ne înțelege cum am 
pută, în acest an jubilar, să realisăm mă
car o părtioică din devisa-program, 09 ne
am ales înainte ou 12 ani.

Blașiu, 1 Sept. n. 1900.
Juniu Brutu Micu, 

ofîc. consistorial.
Dr. G. Iuliu Anca., 

medic.

Dr. Elie Dăianu 
profesor.

Cornelia Teaha, 
adm. protop.

ULTIME SCJLEI.
Viena, B Septemvrie. Se asigură, 

că foia oficială va publica încurend 
decretul de disolvarea „Reichsrath“u- 
lui. In partea neoficială se vor pu
blica și motivele disolvării, precum 
programul cu care va păși guvernul 
înaintea camerei viitore. O foia ce- 
hică cj-ice, că nouele alegeri se vor 
face deja în Decemvrie.

Bruxeila. 5 Septemvrie. După o 
telegramă din Bruxella, curtea îm
părătesei Chinese va remânb în Șingan 
pănă când trupele internaționale nu 
vor fi eșit din Peking.

Londra, 5 Septemvrie. Lui „Stan
dard" i-se anunță din Washington, 
că acolo se esprimă pe față părerea, 
că Li-Hung-Ciang a promis Rusiei 
întrega Mandsuriă, decă va garanta 
condiții de pace favorabile.

NECROLOG. Aloisia Pap n. Red- 
Ilic, văduva fostului vicar episcopesc ro
mân al Maramureșului, Ioan Pop, a răposat 
în 2 Sept n. c. după un morb îndelungat în 
etate de 56 ani. S’a. înmormântat in 4 Sep
temvrie în Vad. O jălesc întristații: Aloisia 
Pap măr. Rodnic, Dr. loan Coriolan Pap, Cor
nelia Pap oa fioe și fiu ; St. Rednic, Aurelia 
Cosma, oa ginere și noră, împreună ou turnă- 
râse alte rudenii între cari vedem și pe zelo
sul preot si protopop d-1 Daniil Napoianu 
din Batiz Vașvari, din oomit Sătmaruiui.

— Matilda Vlăduțiu [după un morb 
greu a răposat în 3 Sept. în etate de 20 
ani în Fizeșul Gherlei. O jăleso întristații 
părinți Teofil Vlăduțiu și soția Ana năso. 
Boohiș ou rudeniile.

Fiă-le țărîna ușâră!

Literatură.
Din „Istoria legii noue‘, valorosa 

scriere a d-lui canonic din Blașiti Pr. Vic
tor Szmigelslci, au apărut în Tipografia Se- 
minariului archidiecesan din Blașiii ambele 
tomuri. Tomul I tracteză Tinertțele lui Isus 
și Isus ca profet. Partea întâiii începe cu 
„pilele lui Irod", apoi „originea, pruncia 
și logodirea Măriei", „Prevestirea nascerei 
înainte mergătorului"; „Buna vestire"; 
„Nascerea înainte mergătorului" etc. etc.—In 
partea a doua se află următorele capitole prin
cipale: „Dela începutul activității publice 
a lui Isus pănă la sărbătorea cea dintâifi. 
a Pascilor" ; „Dela cea dintâitt pănă la a 
doua sărbătore a Pascilor" ; „Dela a doua 
pănă la a treia sărbătore a Pascilor" ; „Dela 
a treia pănă la a patra sărbătore a Pascilor".
— Tomul 11 e împărțit în următorele 6 
părți: „Cina cea de Taină"; „Testamentul 
lui Mesia" ; „Getsemani" ; „Osândirea lui 
Isus"; „Calea Crucii" și „Golgotha", fiind 
fie-care parte împărțită în numeroși para
graf!. Opul are format mare; tomul I con
ține 400 pag. și costă 2 fi. (pentru Româ
nia 4 lei 40 b.), âr tom II 320 pag. și costă 
1 fl. 70 cr. (porto câte 10 cr. de fiă-care 
tom; e recomandabil a se adauge încă 10 
cr. pentru recomandare.) Acest op, bine 
scris, într’o limbă plăcută și ușoră, este o 
adevărată podobă pentru literatura nostră 
bisericescă și e de valore nepețuită nu 
numai pentru cler, ci pentru toți bărbații 
iubitori de sciință și pe lângă aceea, mai 
e și forte eftin în asămănare cu mărimea,
— Se pâte procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianuu, Brașov.

a> S 15 SS S 15.
Regina singuratică. Coresponden

tul din Amsterdam schițeză în „Daily Mail" 
o siluetă interesantă a tinerei regine Wil
helmina de Olanda. El o numesce „Regina 
singuratică", căci oopilăria singuratică, ce 
o petreouse a imprimat ființei ei și frumse- 
ței sale juvenile un oaraoter atrăgător. Lo
cuitorii din Amsterdam vorbesc mult de 
„gentila lor regină" și multe povești des
pre ea derivă din anii copilăriei sale. Re
gina Wilhelmina n’a avut niol-odată o damă 
de oompaniă și ohiar aouma ea este avi- 
sată numai la societatea mamei sale. Sin
gurele rudenii sunt prințul și prințesa de 
Wied, cari odată pe an petrec una său 
două săptămâni în Haga, când este mare 
recepțiune sâu bal, și prințul de Waldek- 
Pyrmont, oare vine în Olanda cu soția, 
însă mai rar. Sa mai istorisesce, că unioele 
ore în adevăr plăcute, au fost aoele ce le-a 
petreout regina Wilhelmina la un bal al 
curții, oare s’a dat acum doi ani, când tî- 
nărul ei unohiiî visitâ ourtea. Atunci dansa 
regina nu numai cadriluri — la oare tre
buia să se mărginâscă de obioeiii — ci ea 
valsa cu sprintenul prinț pănă când i-se 
strîmba și corona pe cap. Acâsta însă, este 
o cestiune de disouțiă în Olanda. Natural, 
că despre aoâstă mioă aventură de bal se 
vorbi forte mult și ea dădu motiv la dife
rite interpretări. Unii susțin, că acest in
cident s’ar fi întâmplat de fapt, încât în 
fooul valsării ei, oorâna i-s’a desprins și ar 
fi cădut și desaprobă pe regină pentru man- 
oul ei de demnitate. Alții combat veraci
tatea acestui episod, îl desmint în general. 
Adevărul este însă, că regina a valsat ou 
pofta sâu plăcerea unei tinere fete. Cu 
acâstă ocasie desprindându-i-se un ao de 
păr, agrafa de diamante, ce-i ținea oorâna, 
îi aluneca pe spate, așa oă un zuluf al pâ
rului ei scurt și brun se desfăcu la ceafă. 
O damă dela curte, cu iuțâla fulgerului 
aduse totul erăși în ordinea cerută de eti
chetă.

Olandesii însă, mult timp nu-se pu
tură liniști despre cașul, că tînăra lor re
gină, în etatea ei de 18 ani, a vrut și ea 
odată să fiă veselă. Viața retrasă lângă 
mama ei i-a desvoltat prea de timpuriu 
partea seridsă a firei sale, încât cu drept 
i-se pâte die®) „®a DU f® jdoă nicl-odată, 
ea lucrâză totdeuna".

De mult însă, înainte de a deveni re
gină, ea șl-a depus jucăriile din copilăria 
într’un mic museu privat. încă de pe atunol 
fu ea așa de metodică și practică, încât îșl 
aranja tâte păpușele după numele lor, ale 
donatorilor și și după datele când le-a pri
mit. Wilhelmina avea și o păpușe sglobie, 
care nu vrea de loc să stea drept, cu tâtă 
răbdarea cu care o aședa și cu tâtă giu- 
giulirea sâu ocara ce-i da, ea tot nu sta 
drept, așa oă în cele din urmă regâsca ei 
stăpână îi di®6 odată: „tu păpușă rău ores- 
oută, ia sâma, că dâoă nu te porțl' bine, 
te fac regină și atunci nu mai ai ou oine 
te juoa."

Tînăra regină găeesce mângăere pen
tru singurătatea ei, în grijile dilnice ale 
domnirei. Ea este regină și nu împărțesce 
cu nimeni puterea, țlilnic și cu zel se ocupă 
cu afaoerile, oe i-le presintă miniștri și cu 
ale curții. Ranoheturile oficiale și audien
țele sunt pentru ea cele mai plicticose în
datoriri. In timpul „Saisonului" ea trebue 
să dea aceeași atențiune fiă-căreia din
tre cele 400 sâu 500 de persâne ale curții 
sale. Aceste curtoasii și deosebiri de rang 
ea le observă cu esactitate și întreținerea 
ou oel din urmă diplomat sâu ou soția sa, 
sunt calculate cu precisiune.

Olandesii doresc din inimă căsătoria 
reginei lor. Când, acum doi ani, după in- 
coronarea ei, un ministru-i vorbi despre 
căsătoria, ea răspunse: încă doi ani nu 
voiii să aud de nunta mea, mie îmi trebue 
aoest timp de libertate". Deârece la 3;1 Au
gust, a 20 di a nascerei sale, a espirat 
acest termin,, mulțl OlandesI sus puși s’aș- 
tâptă, că la finele acestei luni va urma un 
anunț de înalt interes,, cu tâte, că ei nu 
pot indica mai aprâpe pe candidatul căsă
toriei așteptate.-

*

Filantropia Regelui Umberto o 
descrie oolonelul Domenico Cariolato în 
modul următor: Regele îșl reținea în fie-oare 
lună 150.000 lire (lei) din veniturile sale des
pre a căror întrebuințare nu se putea afla 
nimio din socotelile administrațiunei pri
vate a caesei regale; aceste economii le în
trebuința numai pentru binefaceri seorete, 
oarl se distribuiau mai cu sămă acelor fa
milii, oarl au jertfit avere și sânge pentru 
recunâscerea Italiei. Eu, di°® oolonelul, 
eram eseoutorul marinimosității sale.... Și 
când îi comunicam, că i-am îndeplinit do
rința, tot-dâuna îmi di°ea: „curioșii să nu 
afle, ce fac eu".‘Sumele ce le dăruia, erau de 
tot însemate; ele treceau adesea peste 50,000 
lire d’odată, și aoeste sume mi-le aducea 
lacheul său Maohi acasă (fără chitanță) și 
în secret, și când lipseam de acasă, avea 
ordin a le lăsa soției mele. Numai o sin
gură dată într’o cestiune urgentă, trimise 
el pe directorul general al casei regale, 
Lambarini, cu 41.000 lire la mine; și eu 
dădui ohitanța următâre: „Deolar, că am 
primit dela direotorul Lambarini 41.000 
lire pentru scopuri cunoscute". Aoâsta s’a 
întâmplat în d’ua când regele părăsi Roma 
pentru a asista la desvălirea monumentu
lui ridicat lui Viotor Emanuel,

JPe cine invidieză domnitorii? 
O principesă englesă a întrebat nu de mult 
pe toți domnitorii europeni și pe principii 
casei domnitâre englese, pe cine invidiâză ? 
Prinoipele de Wales a răspuns: Invidiez 
pe acel om, care pâte fi puțin bolnav, fără 
ca să nu bâjbăie în țâra întrâgă vestea : 
Majestatea Sa s’a bolnăvit. Invidiez mai 
departe pe aoel om, oare pâte prândi, fără 
oa tâtă lumea să di°ă de el: Majestatea a 
mânoat cu mare poftă. Invidiez pe aoel om, 
care pote merge la curse de cai, fără ca 
să se d>că de el: Majestatea Sa a făcut un 
nou rămășag. G’un cuvânt, invidiez pe tot 
omul, care pote fi numai pentru sine și 
pentru familia sa și a cărui viață și fapte 
nu sunt urmărite de totă lumea.

Prințul de York, fratele mai mio al 
moștenitorului de tron engles, a răspuns: 
Invidiez pe omul, oare pote face oeea oe-i 
place, fără ca cineva să-i aibă grija. — 
Principesa de Wales astfel ofta: Mai mult 
invidiez, pe femeia, oare nu are de a face 
ou „plăcerile" posiției de rege și care se 
pote ocupa numai de afaoerile sale. — 
Prinoipesa de York cjisc: Numai pe un om 
îl invidiez și acela e — bărbatul meu. — 
împăratul Germaniei di®®: Numai pe acel 
om îl învidiez, care nu-șl iubesoe patria. 
— Monarehul nostru răspunse: Pe oine 
invidiez? Pe toți aceia, cari nu sunt dom
nitori ! — In fine Țarul Rusiei cjise: Invi
diez pe toți aceia, oarl nu au să pârte po
vara grijilor unui mare imperiu, care nu 
trebue să simtă mâhnirea unui popor su
feritor.

*
Un omlet uriaș. Cel mai mare om- 

let din oâte au fost gătite pănă aourn, este 
omletul pregătit dh®l® aoestea în Tunis. 
Miliția francesă staționată acolo a fost tri
misă în jurul orașului să stîrpâscă vrăbiile, 
cu care ocasiune soldații au dus acasă ca 
pradă 5000 ouă. La aoeste au mai adaus 
făină și celelalte necesare, âr bucătarul re
gimentului a pregătit soldaților un omlet 
uriaș, a cărui diametru era mai mare de 
doi metri.

*

JEtate matusalemică.P® pusta Van- 
tely de lângă Bicske în Ungaria a răposat 
o femeiă, oare pe vremea ei fusese mări
tată după Ianos Gergely. Onorabila ma
triță s’a născut în 1800, va să di°ă ®ra de 
100 de ani, punctum! Se die®, că ea pănă 
la împlinirea secuiului dela nascerea sa era 
în putere, vedea și audia bine, bolnavă n’a 
fost deoât oâte-va dil®- — In orașul Papa 
se găseeoe moș-Josef Pados, care s’a năs
cut în anul Domnului 1795, va să dicâ nu 
este nici mai tînăr, nici mai bătrân, decât 
de 10& ani și înoă oine soie cât va mai 
trăi. El are un copil, care e de 60 de ani 
și-i preot în Cadarcurt, tot în Ungaria.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din Brașov, 

se pot procura urmâtârele cărți:

Scrieri istorice.
Memorii dim 1849—49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul 50 cr. .(cu posta 55 cr.)

„Povestea unei corbne de oțel*, 
G. Coșbuc. In istoria acesta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitire. Cartea e provădută cu nu
merose portrete și ilustrațiunl. Preț. 75 cr. 
(cu posta 80 cr.)

„Resboiul pentru neatemae, de 
George Coșbuc*, o carte nu numai cât se 
pote de interesantă, bine scrisă și atrăgătore, 
dâr tot-odată și cea mai eftină între căr
țile românescl, apărute pănă acum. Un esem- 
plar în format mare 8° de 283 pagine numai 
50 cr. (porto 55 cr.).

Istoria lumii, „tălmăcită de preotul 
Constantin Morariu din cartea nemțbscă a 
D-rului Th. B. Weltar. Partea I și II, fiă- 
carei parte câte cu 50 cr. (cu porto 55 cr.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere de Silvestm Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiunl și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
său, ca și cea dintâih. Recomandăm și acâstâ 
oarte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor sâ-șl cunoscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

„Țera nostră*. Descrierea părților 
Ardealului dela Mureș spre miac}ă-diși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
soriere unică în felul său, atât de călduros 
aprețiată de întrâga diaristică română. Cu 
deosebire din biblioteoile poporale ea n’ar 
trebui să lipsăscă. Prețul 1 fi. (cu posta 
1 fi. 10 cr).

„Pintea Vîtezul*, tradițiunî, le
gende și sohițe istorice, de loan Pop-Re- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. In ea se cuprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Românul in sat și la oste* 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.

„Colonel David baron TJrs de Mar- 
ffina la Solferino și Inssa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
colonel c. și r. Francase Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două portrete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, âr altul 
din timpul mai recent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

„Refleociunl fugitive* la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Laszlo întitulat „Azs 
olah nyelv es nemzet megalakulâsa", ăcrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani.

„ David Almășiami*, schițe biografice 
de loan Popea. Broșura acâsta, presentă și

multe momente de însemnătate istorică. 
Prețul 30 cr. (cu posta 33 cr.)

Cursul la bursa dinViena.
Din 5 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................115.10
Renta de corone ung. 4%. . . . 90.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 120.20 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2% 99-—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50 
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.25 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii................... 160.—
Losurlpentrureg. Tisei și Seghedin . 141. */2
Renta de argint austr.......................... 97.60
Renta de hârtie austr............................ 97.30
Renta de aur austr.............................116.75
LosurI din 1860.................................. 132.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.04
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 686.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 670.—
Napoleondorî...................................... 19.28
Mărci imperiale........................ 118.15
London vista................................. 242.02 y2
Paris vista.................................. 96.20
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.—
Note italiene....................................... 90.30

Cursul pieței Brașov.
Din 6 Sepietnbre 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.06 Vând. 19.10 
Argint român. Cump. 18.80 Vând. 18.84 
Napoleond’orî. Cump. 19.20 Vând. 19.28 
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vând. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.71 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

[jasa Nr. 75, Brașovul-vechiu 
din Strada EAangă. este 

dan mână, liberă.
Informați uni tot acolo. 1078.1—3.

In Pensionatul concesionat 
KOHOPASEK, Brașov 
se Primesc cu prețuri moderate 
eleve atât interne cât si exter
ne pentru instrucțiune în sciințe, 
musică, limbi și lucruri de mână.

VZ Programe se «Iau gratih. Zj'— 
1078.1—3.

W! „Gazeta Transilvaniei” 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și 

la Eremias Nepoții.
Nr. 188-1900.

Licitațîune și pertractare de oferte.
Pentru eearândarea agrilor (holdelor) și livezilor ale 

orașului Brașov din comunele, cari au aparținut 6re-când Brașovului, 
Apața, Crizbav, Bran, Zernesti, Tohanul nou și Vlădeni; mai departe a drep
tului de pescuit al orașului Brașov în Apața pe timpul dela I No
vembre 1900 pănă la 3! Octombre 1903, precum Șl livada numită „Fleischer* 
în Buzeul mic pe timpul dela I Novembre 1900 pănă la 3j Octombre 1906, 
se va ține în 14 Septembre 1900 la 9 ore a. m. o licitați une și 
pertractare de oferte la oficiul economatului orășenesc din loc.

Anume: se vor esarenda agrii și livezile
din Apața c’un preț de strigare dela 300 cortine,

JJ Crizbav 51 71 n 55 17 400 7?

n Bran 55 n 15 51 600 77

n Zernești H Ti n n 280 3)
n Ti hanu-nou „ 51 r n 400 n
51 Vlădenl n r 55 n 55 280 »

dreptul de pescuit din ,Apața ?7 55 10 77

și livada „Fleischer “ din Buzău n 1600 n

Licitațiunea și condițiunile contractului de eâarendare se pot vede 
pănă la cfioa sus numită în biroul economatului orășenesc.

Agrii și livezile din fîă-care sus numitele comune se vor esarenda 
la olaltă ca o singură grupă și astfel pentru fîă-care grupă sunt a se 
înainta oferte.

Brașov, în '25 August 1900. 
1077,1-2. Oficiul economatului orășenesc.

Nr. 12517-1900.

Publicatiune.
1

In I4 Septemvre I900 se va țin 6 în cancelaria orășănăscă de fo
restiere din Brașov (strada Căldărarilor nr. 63, catul al II-lea) o per
tractare de ofert privitdrela arendarea munților de pășunat 
din Șanțul vechili (în revierul Zizinului) pe 6 event. 12 ani și anu
me din 1 Ianuarie 1901. Munții de pășunat, cari vor se fie dațî în 
arendă Bunt următori:

A) Pe teritoriul Satului I u n g :
1228.38 jug.

r>
n

a) Zenoaga bratog......................................
Roșka ...........................................................
Muntelecailor.....................................
Piciorulcaprei.....................................
Ciucașul (din aceste să țin 721.26 jug. 

teritoriul Zizinului)................................

de catast.

c)
d)
e)

f) 
ff)

h)

k)

Dosul piele și Zenoaga lui Nan . de
Paltinul...........................................................„

O) Pe teritoriul Zizinului:
Ciucașul (v. s.)
Pătra laptelui......................................
Roș ița (Piroska) . . -......................

î) Ș i p o t u 1......................................................
Acești munți de pășunat devenind prin o

de

2091.54
827.53
1160.30

1001.27

478.76
793.80
665.58

Î5

n

r>
Ti 
în 
a

n

n

n

n

n

W

77 

n

starea 
vitelor

prove-

meliorațiune 
cea mai bună, se pot nu numai pentru pașunirea oilor, ci și 
cornute intrebuința.

Reflectanții se învită, ca ofertele cari au de a fi sigilate,
c|ute cu un timbru de 1 cordnă și cu un vadiu de 10% din suma ofe
rită, tot-deodată declărând că se obligă condițiunilor referitbre la aren
dă, fără nici de o indoială, se fiă înmanuate pănă in 14 Septemvre a. C. 
oficiului orășenesc de forestiere din Brașov.

Condițiunile mai de aprope se pot vedă în decursul orelor de 
oficiu, în biroul orășănesc de forestierie din Brașov, precum și la admi- 
nistrațiunea de forestierie din Cercat.

Brașov, în 10 August 1900.
1049,2—2. Magistratul orășenesc.

RAGEREA ULTIMA
a Loteriei de clasă ungară 

ffW începe în 12 Sept, și dureză pănă în 10 Octob.

30,000 numere cu 9.550.000 câștiguri.
Câștigul cel mai mare în cașul cel mai norocos:

1.000,000 (un milion) CoroneI
M Premia 600,000 (șese sute de mii) corâne

Alte câștiguri principale:

2
3

20

400,000 Corone
200,000 19
100,000 99
60,000 »9
40,000 99
30000 99
20,000 99
10,000 99

200 99

ă
ă 
ă

Câștigul cel mai mic
Prețui losuriBor;

Un los întreg 160 corone, o jumătate 80 corone,
Un sfert . . 40 „ o optime 20 „

și se pot căpeta în marea alegere la

Jacob L. Adler & Fratele 
societate de bancâ in comandită. 

BRAȘOV.

-v z s.
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfî face și reîno? 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiese 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă. AdmiDÎStraț. „SaZ. Trails/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


