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Rebotezarea comunelor nostre.
Numai de curând am fost anunțat, 

că comisiunea pentru maghiarisarea 
numelor de comune și altor locali
tăți, care se numesce în limba ofi
cială „comisiunea albumului comu
nelor țerii", și-a început activitatea 
prin a decide, ca numele oficial al 
orașului nostru se fiă „Brasso" și 
că în fața acestei decisiuni repre- 
sentanța nâstră comunală și a espri- 
mat dorința, ca numele oficial al 
orașului se rămână cel din vechime, 
„Kronstadt".

Hotărîrea representanței comu
nei nostre Brașov a produs firesce 
mult sânge reu la șoviniștii unguri 
și deja s’a versat multă cernâlă din 
partea acestora, ca se dovedâscă 
negru pe alb, că hotărîrea comieiu- 
nei maghiarisătâre, eră nu aceea a 
representanței Brașovului, este fun
dată. Ba mai mult, unul din fiiarele 
guvernamentale, „P. Hirlap", merge 
pănă a afirma, că „numai perfidia 
și renitența săsâscă a îndemnat pe 
Sașii brașoveni, de a lua fa.imâsa 
hotărîre, nu inse interpretarea sin
ceră a cuvintelor legii. Căci deși în 
lege nu se amintesce, Sașii sciu fbrte 
bine, că noua stabilire a numelor 
localităților are se fiă împreunată 
tot-odată cu o maghiarisare a aces
tor nume"....

E vorba aici de art. de lege IV 
din 1898 „asupra numelor comune
lor și altor localități11. Inacâstălege 
se stabilesce la §. 1, că fiă-care co
mună pdte avâ numai un singur nu
me oficial și că stabilirea acestui 
nume se ține de cercul de activitate 
al ministrului de interne. Tot-odată 
înse legea dispune, că „ministrul de 
interne esercită acest drept ascul
tând părerea comunelor și a adu
nării generale municipale între limi
tele §-lui 1 și a intereselor generale 
ale țerii, luând în considerare cât 
se pâte mai mult dorința comunelor 
interesate".

Va se $ică însăși legea obligă 
chiar pe ministru se asculte părerea 

comunelor și a representanțelor lor 
și se țină sâmă de dorința acestora. 
Pote se-și închipuâscă omul cât de 
departe merge nerușinarea șovinistă 
când numesce perfizi pe aceia, cari 
se folosesc de un drept, ce li-1 dă 
legea, a căreia respectare se impune 
tot-odată ministrului de interne, avi- 
sându-1, că pe cât numai este posi
bil se țină sâmă de dorința celor 
interesați.

Dâr adevărul este, că legea din 
cestiune n’a avut și n’are altă ten
dință, decât de a maghiarisa și că 
disposițiunea. ce pare întru cât-va 
liberală și echitabilă, n’a avut, decât 
scopul, de a amăgi lumea, că nu 
s’ar trata de o maghiarisare forțată.

Dorința, ce o vor face cunos
cută comunele române și săsesc! 
ministrului unguresc de interne, apare 
în împrejurările de față mai mult 
ca o Invitare deghisată, ca ministrul 
se decidă tocmai contrarul de ce 
este dorința lor.

Gu tbte acestea și cu tdte că 
toți din tote părțile sciu prea bine 
la ce ne putem aștepta dela „bine- 
voitorea considerare" a ministeriului 
maghiarisării numelor, trebue se ne 
facem datoria cu toții. Și deore-ce 
tocmai acum se adresâză întrebările 
cătră comune pentru opinare, să 
stăm neclintiți în comunele nbstre 
pe lângă numele lor străvechi ro
mânesc! și să pretindem, ca acesta 
se fiă și să rămână numele lor co
munal.

Pretutindeni, unde Românii sunt 
în majoritate, să câră și să hotărâscă 
tot așa, cum a hotărît de pildă ma
joritatea săsâscă a representanței din 
Brașov, ca numele oficial al comunei 
să fiă acela, care a trăit și trăesce 
în limba poporului.

Acâsta este o datoriă națională, 
pe care nu este permis nimănui a-o 
trece cu vederea. De când bântue 
șovinismul maghiar de a$i celor mai 
multe comune alenâstre, li-s’a impus 
nume ungurescl, și seim, că succesiv 
s’auimpus sigile comunale maghiare. 
Cu tâte acestea Românii să pretindă 

pretutindeni recunâscerea numelui 
original și adevărat al comunelor, ca 
nume oficiale. Așa cere adevărul, 
așa dreptatea și echitatea, așa și 
onârea nâstră națională.

Urcarea cheltuelilor militare. 
„Postu din Berlin vorbind despre urcarea 
oheltuelilor militare austro-ungare d’°®: 
Dela începutul acțiunei Chinese de repețite 
orî s’a ivit întrebarea, ca monarohia aus- 
tro-ungară să ia și ea parte în acțiune și 
întru cât acesta ar urca eheltuelile militare ? 
Despre audiența, ce au avut’o miniștri Krieg- 
hammer și Goluhowslti la monarchul se 
cjioe, oă a avut de soop între altele, de a 
discuta cheltuielile militare. „Post" este 
informat, că s’au plănuit mai multe reforme 
in armată, cari vor necesita urcarea budge
tului.

Conflictul României cu Bulgaria.
Dela un călător, care a traversat ou 

vaporul Dunărea de jos primirăm ac|I o 
interesantă comunicare privitor la mișcarea 
de înarmare la granița Bulgariei. Etă ce 
ne scrie, între altele, amioul nostru:

Bulgarii sunt în mare fierbere și se 
frământă grozav cfiua noptea, ridicând 
șanțuri și diguri de pământ pe înălțimile 
orașelor lor dunărene.

Se pârtă obraznio cu ai noștri, cari 
înoârcă să trâcă la ei, fiă chiar și cu paș- 
porte în totă regula.

Nisoe vaporă rusescl au descărcat la 
Rusciuc și Sistov 9 tunuri mici, pusei și 
munițiunl, despre ceea ce s’au convins cu 
oohii doi din funcționarii români.

La noi nu se fao pregătiri, der a tre
cut în Dobrogea un regiment de geniu. 
Nimeni nu crede în răsboiti, dâr fiind Bul
garii așa de provocătorl, tot vor trebui să 
se facă ceva pregătiri și din partea româ- 
nâscă mai ales la granița Dobrogei, pen
tru orl-ce cas, — căci, cu nebunii nu scii 
ce să pâte întâmpla.

*
Agentul român diplomatic din Sofia, 

în urma instrucțiunilor date de d-1 ministru 
al afacerilor străine, înainte de a pleca în 
ooncediti, a răspuns la două note ale gu
vernului bulgar.

Cu privire la reclamațiunea guvernului 
princiar, care a fost de sigur indus în 

erâre de cine scie ce espulsat interesat ori 
de vre-un agent inferior, oă un espulsat 
bulgar ar fi fost torturat de poliția ro
mână, d-1 Mișu a răspuns, că guvernul re
gal oferă a da acelui espulsat un pașaport 
special pentru oa să se facă o anchetă se- 
riâsă și contradictorie cu densul. Guvernul 
român doresoe ca adevărul să se oonstate 
în așa oondițiunl, înoât nimeni să nu-șl mai 
permită vre-o îndoială asupra lui.

In oestiunea trecerei din România în 
Bulgaria, actuala situațiune fiind dăunătâre 
pentru ambele State, se crede, oă în urma 
instrucțiunilor date, se va pută stabili în- 
ourend o înțelegere.

*
Agenția diplomatică a Bulgariei în 

BueurescI comunioă fiarelor române, că 
soirea după oare viața d-lui Mișu, agent 
diplomatio al României la Sofia, ar fi în 
pericol și că n’ar îndrăsni să iasă în stradă, 
nu este esaotă. Agenția diplomatică bul
gară afirmă, că din contră d-1 Mișu se bu
cură de o perfectă siguranță și oă face 
primblări, nu numai în orașul Sofia, dâr 
și prin împrejurimi.

*

^Politische Corespondent*  dela Viena 
află din Constantinopol, oă se desminte 
acolo, din sorginte română competentă, 
soirea 4iarului „Ikdama, după oare Sul
tanul din intervenirea Regelui Carol, ar fi 
dat guvernului bulgar ordin să aplaneze 
amical conflictul româno-bulgar. Regele 
Carol n’a intervenit direot pe lângă Sultan. 
Gestiunea a fost tratată de minstrul Ro
mâniei la Constantinopol întâii! și de d-1 
Marghioloman, ministrul afaoerilor streine 
al României, apoi cu înalții demnitari oto
mani. S’a expus acestora, că Turcia și Ro
mânia, având ambele un interes egal în 
aplanarea conflictului, o aoțiune paralelă a 
ambelor state era indicată. Turcia a pro
mis să facă demersurile neoesare.

*) Să se compare pentru tâte 3 accepțiunile 
în limba latină espresiunile : Capita nomipis Latini 
Liv. 1, 52 (oonducetorii, fruntașii Latinilor) și ca
pita coniurationis, Liv. 9, 26 (capii conjuraților).

Este de-asemenea neesact, oontrar 
afîrmărei aoeluiașl (fiar, că d-1 Marghi
loman a avut, la Constantinopol, o între
vedere ou d-1 Ivancioff. Afară de aoâsta, 
Porta n’a făcut nici o oomunicare agen
tului Bulgariei în privința oonflictului.

*

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Antropomorfism și antiantropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)

Ca atropomorfisme parțiale obvin în 
limba română următorele:

Capul (lat. caput). Capul ca partea 
cea mai alesă și mai estremă a corpului 
omenesc are următorele semnificațiunl me
taforice :

1) Cap în sens de conducător, sinonim 
cu căpetenie d. e. capul oștirei (comandantul 
suprem), capul unei țări (domnitorul) etc.

2) cap în sens de om ales, cu vadă, 
sinonim cu fruntaș d. e. N. Costin Let. I, 
355: dice de acest Turc, că era cap mare 
la Turci. Fiind vorba de obiecte, cap se 
întrebuințâză în sens de lucru principal, 
esență, id, quod caput est, precum dice 
Cicero, Att, 1, 17, 4, ca d. e. capul lucru

lui (punctul principal). Să se compare sino
nimele : lucru de căpetenie, lucru de frunte, 
precum și espresiunile corespundătore la 
Nemți și la Unguri: Haupt-saGae fă do- 
log. Tot la obiecte cap mai indică și locul 
de frunte, ca d. e. în capul mesii în oposi- 
țiune cu coda mesii. Tot astfel se dice în 
capul oștirii, în capul regimentului etc.

3) cap în sens de autor, inițiator, pri
cinuitor, ca d. e. capii rescolei *).  Cap se 
întrebuințâză chiar și în sens de causă, 
motiv, ca d. e. Ureche, Let. I, 155: ca să-i 
zădărnicâscă și să afle cap de price (casus 
belli), să încâpă zarvă.

4) cap sinonim cu capei, căpătâiu, es- 
primând estremitatea unui obiect, atât înce
putul cât și sfîrșitul fără deosebire, ca d. e. 
capul podului, compară lat. caput pontis, 
Plancus ap. Cic. Fim. 10, 18 fin, indicând 
ambele estremitățl ale podului; sâu capul 
satului, înțelegându-se atât intrarea cât și 

eșirea din sat; capul poenii; capul pădurii; 
compară lat. caput silvae, Seneca, Troad. 
117. Tot aici aparține și espresiunea: ca 
cap de țâră, adecă un colț de țâră. Să se 
compare și espresiunea: din cap în cap un 
sensul: dela început pănă la sfîrșit.

5) In special cap indică :

a) începutul vre-unui obiect, ca d. e. 
Ureche, Let. I, 129 : Am aflat cap și înce
pătură moșilor, de unde au isvorît în țâră. 
Comp, și espresiunile: în cap de primă
vară, în cap de an, în cap de nopte etc.

Io) partea de jos a obiectului, ca d. e. 
în capul scării. Tot aici aparține și espre
siunea: a sta în capul oselor (a sta drept, 
în piciâre).

c) finea vre-unui lucru, ca d. e. în 
frasele: am ajuns în cap sâu a face ceva 
pănă ’n cap. Se clic® și capul vâcului în loc 
de coda vâcului (fin de siecle), ca d. e. în 
versul:

Când e capul vâcului, sfîrșitul pămeutului.
Teod. Poes. pop. 23.

6) Cap indică estremitatea cea mai 

înaltă a obiectului sâu peste tot formațiuni, 
cari au asemănare cu capul omenesc. Așa 
d. e. capul cuiului sâu:

Buba cap nu face 
Pănă nu se coce.

Anton Pan, Pov. Vor. 1880, I, 70.

Cap se mai numesce și spetâza trans
versală de de-asupra la smeul copiilor. Să 
se compare în limba lat. caput pinus (creș
tetul bradului), Poeta ap. Quint. Inst. 9,4,90.

7) Cap se întrebuințâză și în 
sens de paragrat sâu articol, d. e. „cap de 
pravilă" (paragraf de lege) la Văcărescu 
1st. imp. ot. Tes. II 251, sâu „cap de pace" 
(articol de pace) la Miron Costin Let. I, 
251: capetele de pace au fost acestea. — 
In special în cap se usitâză în sens de ca
pitol indicând pasagele principale din dife
ritele scrieri.

(Va urma.) Nicolae Sulică.
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Se asigură în cercurile tribunalului 
Ilfov, că ordonanța de urmărire asupra asa
sinatului lui Mihăileanu și a complotului 
bulgar este aprâpe .'gata și va fi semnată 
și dată pe (Jitia de Sâmbătă. Pe măsura ce 
d-1 Floresou lucrâză la ordonanță ea este 
tradusă și în limba francesă. Prooesul asa
sinilor se crede, că se va pută judeca între 
15—20 Septemvrie st. v.

*
Duminecă s’au ținut meetingurl de 

protestare m contra asasinatului lui Mihăi
leanu îu Tulcea, Câmpu-lung, Brăila și 
Galați.

Dela adunarea „Asociaiiunei“.
Dișcursul de deschidere al președintelui

I. M.. Moldovan.

Onorată adunare generală!
înainte de tote mă simțesc dator a 

împărtăși salutare frățâscă Românilor din 
acest ținut și a-le mulțumi: pentru-că în
suflețiți de soopurile, ce urmărim, ne-au 
adus în regiunea acâsta, pe cât de frumâsă, 
pe atât de însemnată în istoria națiunei 
nostre.

Pentru-oă, ce Român va pune picio
rul său pe pământul sacru al acestui ținut, 
fără să-și aducă aminte, că străbunii noș
tri, când au purtat peste Dunăre acuilele 
lor viotoridse, pe aici au făcut primele cu
ceriri. De pe aici au treout munții, acel 
zid de apărare, acea grandiosă cetate, ce 
făcea să orâsoă virtutea sălbatică a dușma
nilor, de cari pe atunci tremurau tâte po- 
porele din jur. Pe aici, ohiar și în loc, se 
află deosebite monumente din epooa des
călecării și a înrădăoinărei neamului nostru 
în acâstă țâră așa depărtată de eînul căl
duros aj mamei nostre, — âr în apropiere 
se află unul grandios, pe care în 18 secuii 
nu l’au putut învinge și dărîma niol valu
rile Dunării, nici tempestățile aerului, și 
chiar nici răutatea omenâscă, ce întru tur- 
burarea sa sfarmă și outropesce mai cum
plit decât puterile naturei brute.

Deâl, fie salutați cu iubire și mulțu
mire frații din aoest ținut, cari învitându-ne 
în mijlocul lor, ne deferă ocasiune de a-ne 
reîmprospăta suvenirl atât de dulci și a ne 
încăliji prin focul saoru al lor!

Onorată adunare generală!
Este frumos și măreț soopul, oe urmă- 

resce societatea nostră: pentru-că ea tinde 
a deștepta și a desvolta în poporul nostru 
iubirea de neam, iubirea de limbă și cul
tura nâstră, — este a face, ca toți fiii na
țiunei nostre, aședațl în regiunile răsăritene 
ale Ungariei — fără nici o căutare la nu
mirile locale de HățeganI, Ardeleni, Mara
mureșeni, Ungureni, Bănățeni, — bucuroși 
să recunâsoă domnia legăturii comune, oare 
o formâză limba nostră duloe și datinile 
erezite dela străbuni, — este a face, oa toți 
fiii neamului nostru să împreune forțele lor 
cele mai bune, spre a cultiva întru sine, 
înși-șl și întru toți ai noștri aceste odore 
prețiose și spre a-le apăra ca lumina 
oohiului.

Nisuind a împlini acâstă misiune, 
„Asooiațiunea11 nostră, spre sărbarea adu- 
nărei sale generale, descalecă acum într’o 
regiune, aourn într’alta; portă lumina sa 
mică în aoest secul al luminilor mari, pen- 
tru-oa cel puțin din apropiere să potă 
fi văcjută și apreciată de cei interesați de-a 
dreptul în causă, și acestora să le dee im
puls de a luora pentru realisarea scopului 
dorit. Pârtă o lumină mică, oe vă(jendu-o 
oei-oe stau afară de cercurile strînse ale 
nostre, pe oarl însă una din legăturile de 
ordine mai înaltă așa de strîns îi împreună 
cu noi, să cunâsoă și scopul nostru aflător 
în armoniă deplină cu binele comun, și 
puritatea mijlâcelor de oarl ne folos’m.

Prin aotivitatea stăruitâre, onorată 
adunare generală, în acești apropo 40 de 
ani am ajuns aoolo, că puține colțuri lo
cuite de Români se află în largul Unga
riei, de oarl nu s’a apropiat acâstă insti
tuția binefăoătâre a nostră — și mai pu
ține înoă — putâ-re-am (Jice unul, fiă cât 
de retras, — în oare să nu se simtă rodu- 
rile mișcării produse de ea.

• Bărbați însuflețiți pentru înaintarea 
oulturei nostre, ou zel vrednic de tâtă lauda 
au îmbrățișat aoâstă causă sfântă a popo
rului român. Și âtă, aeum vedem înființate 
la 50 despărțăminte, cari ca tot atâtea ar- 
terii duo și multi plică mișcarea ndstră cul
turală. Este de dorit însă, că oentre de aceste 
să fie încjecit mai multe, pentru-ca ele să 
fie mai aooesibile și aflându-se în apropiere 
să potă desvolta aotivitate mai frumosă. 
Ohiar pentru aceea, stăruința nâstră trebue 
să fie îndreptată spre formarea lor, pe unde 
lipseso, și înmulțirea lor pe unde s’au for
mat deja, pănă vom ajunge acolo, oa or
ganismul nostru să se întindă și să se ra
mifice și prin oele mai asounse și mai de
părtate cătune loouite de Români, și pe 
tot looul să opereze lățirea oulturei nâstre 
naționale. Numai așa vom fi în stare a sus
țină și apăra ceea-ce ne este atât de scump : 
individualitatea nostră națională.

Ca mijloo fârte folositor au des’păr- 
țămintele nostre, între altele multe, biblioteci 
ambulante, spre a oăror reoomandare nu 
putem avea ouvinte de ajuns. Prin ele se 
subministrâză poporului lectură sănătâsă, 
morală și scutită de veninul prinoipiilor, 
oe tind a surpa basele societății civile și 
ale religiunii. Este mare puterea aoestor 
biblioteci, pentru-că prin ele poporul nos
tru, gratuit sâu pe un preț bagatel, devine 
în posițiune de a gusta lectură variată și a 
desvolta în direcțiune bună simțămintele 
ascunse în pieptul său. Sucoesul acestei 
leoturl, dâoă este bioe alâsă, e forte sigur 
și desăvîrșit; pentru-că ea nu are de a lupta 
cu alt dușman, deoât ou negure, oe întunecă 
mintea și inima. Se învinge dușmanul acesta, 
— simțămintele bune creso și se întăresc.

Prin oărțl de felul aoesta, dâcă sunt bine 
controlate, se ajută fdrte mult formarea ca
racterelor tari între cele bune, pe cari nici 
lipsa estremă, nici prisosurile îmbuibate să 
nu le pâtă abate dela calea virtuții și a 
moralității.

Să lucrăm ou toții, fie-care după oele 
mai bune puteri ale sale, ca n Asociațiunea“ 
nostră să crâscă și se înflorâsoă !

Cu acâsta deolar adunarea generală 
desohisă.

Puterile si China.
î

O depeșă din Petersburg anunță, sub 
tâtă reserve, că guvernul franoes aderâză 
la propunerea Rusiei, având de soop retra
gerea trupelor din Peking. Depeșa adauge, 
că Rusia și Francia sunt de acord asupra 
unui punct și au trimis representanților di- 
plomatiol și comandanților lor din Peking 
ordinul, de a lua măsurile necesare pentru 
a părăsi Pekingul și a-se duce la Tien-Cin, 
îndată-ce împrejurările le vor permite.

In același timp „Timesu află din Tokio, 
că și Japonia e înclinată a rechema pe am
basadorul său din Peking și trupele, 
dâcă situația geografică n’ar permite o ac
țiune militară imediată. In definitiv Japonia 
este gata să retragă trupele a căror pre- 
sență nu este absolut necesară în Peking, 
dâr crede, că e oportun de a menține ocu
parea militară în timpul iernii.

Ambasadorul chines la Washington a 
primit o depeșă dela Li-Hung-Clang ou data 
de 27 August, în oare îi face cunoscut 
edictul împărăteso, care-1 provâcă să mârgă 
imediat la Peking și dimpreună ou princi
pele Cing să inițieze negocierile de pace. 
Li adaugă, oă în urma aoestui edict cere 
proteețiunea puterilor cu ocasia oălătoriei 
sale în Peking.

Li-Hung-Clang a adresat un memoriu 
tronului chines, oerend înapoiarea Curții 
în Peking. In același timp a trimis un me
sagiu viceregelui din Wutșang, în care-i 
spune, că n’ar fi greu să povâțuescă întor- 
cerea Curții.

„Frankfurter Zeitung11 are o depeșă 
din New-York, după care guvernul ame
rican a îndrumat pe reprezentantul său din 
Peking si părăsdscă imediat acest oraș. Dâcă 
negocierile ou Li-Hung-Clang promit bune 
resultate, trupele americane încă vor fi retrase 
în ourând. Este esohisă orl-ce participare 
mai departe a Americei în aoțiunea ofensivă.

Reiese așa-dâr, că direot sâu indirect: 
Franoia, America și Japonia sunt pe partea 
propunerii rusescl.

Mohamedanii din Bosnia.
Aoum oâte-va (Jile „Budapesti Szemle“ 

publică un studiu sub titlul: Situațiunea 
Mohamedanilor in Bosnia, âr oa răspuns la 
aoesta un mohamedan din Travnik, a pu
blicat erl o broșură întitulată: Kăllay și 
Bosnia-Her {eg ovina, în care se descrie starea 
Mohamedanilor din Bosnia în colorile cele 
mai negre.

Paternitatea studiului din „Szemle“ 
se atribue ministrului Kallay și tote co
municările dintr’ânsul noua broșură le ca
lifică oa un conglomerat de denunțări ten- 
dențidse, critică fârte asupru pe ministru 
Kallay și-l -faoe singur respuncjător de starea 
lucrurilor din proviinciile ooupate.

Broșura respectivă promite o luptă ou 
abnegațiune din partea Mohamedanilor, âr 
oa soop al mișoărei lor înspmnâză urmă- 
târele desiderate:

1. Autonomia biserioei mohamedane, 
pentru-oă numai prin acâsta ar putâ ei in
troduce reformele dorite și în șeâlă; 2. în- 
oetarea catolisărei forțate; 3) împedeoarea 
propagandei croate; 4. respectarea obiceiu
rilor și tradițiunilor mohamedane.

Broșura desvoltă lămurit tote dorin
țele și drepturile numitului popor și în 
prima liniă pretind», ca fondurile „Vakufu 
să fiă întrebuințate âr în sensul testato
rilor: pentru biserica și șoâla mohameda
nilor, âr nu pentru soopurl politice austriaca 
și pentru propagande catolice și oroatioe, 
prin oare se tinde a depărta pe Mohame- 
danl din c-e în ce mai mult de națiunea 
ungară.

Broșura termină cjioând oă a fost o 
greșală, oă s’a întrebuințat contra Moha- 
rnedanilor o politică curat oatolică, curat 
austriacă, oăol din acâstă causă Kallay va 
culege, ce a sămănat. EI este geniul oare 
vrâ binele, dâr face răul.

Autorul studiului din „Szemle“ va 
pleda, ori nu causa austriacă, dâr broșura 
în oestiune bîjbăe de ofturi ungurescl, oă 
nu pot ooroti sub aripele lor și pe moha- 
medanl.

SUIRILE DILEL
— Bl August v.

Regele Carol al României va pleca 
în cjiua de 3 Septemvrie v. din Ragatz 
spre a merge la Munoheu, unde va asista 
la căsătoria Nepotului Său A. S. Prinoi- 
pele de coronă Albert al Belgiei -ou A. S. 
R. Principesa Elisabeta de Bavaria. Suve
ranii României se vor întârce în țâră la 
21 Septemvrie v.

Aniversarea luării Griviței. Cu 
prilejul aniversării luării Griviței în Bu- 
ourescl un Te-Deum a fost ofioiat în bise
rica din Dealul Spirei și în presența auto
rităților militare și civile. După cum a fost 
anunțat, parada militară, ce se făcea ou 
acest prilej, a fost suspendată.

Bancnotele de doue-decl corone 
se vor pune în circulația la 20 1. o. Publi
cația în acest scop s’a făout la 12 e. prin 
foile oficiale ale ministerielor de finanțe din 
Viena și Budapesta. Formatul acestor 
note este mai mio deoât al aotualelor note 
de 4eoe florini și sunt tipărite în roșu 
(Cum erau bună-âră bancnotele lui Kossuth. 
— Red.) âr nu albastru. De remarcat mai 
este, că pe partea textului german, inscripția 
valârei este tipărită în tâte limbile din 
imperiul austriac, ceea-oe n’a fost pănă 
acuma pe uotele de bancă sâu ale statului. 
Textul unguresc indioă valârea notei numai 
în limba maghiară.

Nouele tunuri. Ministeriul comun 
de răsboiîi a dat fiă-oărui corp de armată 
câte două tunuri, cu soop de a face espe- 
rimente cu ele. Resultatul probelor trebue 
să fiă raportat pănă la 1 Ootomvrie. Cele 
mai multe corpuri vor face esperimentele 
pe marele teren- de esercițiu din Lipova. 
După-oe ministeriul de răsboiO va fi primit 

opiniile diferitelor comande de corp, se va 
decide asupra sorții aoestor tunuri.

Vindecarea prin hipnotism. Profe
sorul dela laboratorul psyohologio al Uni
versității din Yale (America) George Out
ten, provocă mare interes prin publicarea 
resultatelor, oe au obținut tâte înoeroările 
sale de a vindeca beția și fumatul peste 
măsură a țigărilor, prin hipnotism. Espe- 
riențele sale le-a făout la persâne din clasa 
mai săracă și susține, oă din 30 oasurl de 
bețiă și 20 victime a fumatului, i-a suooes 
să-i vindeoe pe toți și la cei mai mulțl 
vindecarea a fost absolută. Metoda vinde- 
oării consistă în aceea, oă aduce pe pa
cient In stare de hipnotisare și apoi îi in
suflă (sugerâză) un disgust, o soârbă morală 
de beutură sâu de fumat. In fiă-oare din 
cașurile sale, vindeoarea a urmat treptat, 
însă sigur.

Un jude de cerc arestat. Se tele- 
grafâză din Odorheiul săoueso, oă Leseay 
Andor, oare, înainte oam cu un an a fost 
numit jude de oero lângă tribunalul din 
Odorheiu, aousat fiind pentru defraudărl 
în sumă de mai multe mii florini, a fost 
din oausa aoâsta arestat. Despre Lâszay se 
spune, că este urmașul unei distinse fa
milii nobile săouesoi din Ardeal și stă în 
legătură de înrudire ou multe familii de 
magnați din Ardeal.

Arestări si condamnări de anar- 
clliști. Din Roma se anunță, oă persânele 
arestate oa anarohiste în urma asasinatului 
Regelui Umberto, se ridioă la oifra de 
două mii două sute. Afară de aceștia au 
fost aruncați în înohisore vre-o miie de 
indivizi, cari fără a fi anarchiștl, au făcut 
apologia regicidului, ori s’au arătat fără 
ardâre în reprobarea crimei. — Tot din 
Roma se anunță, oă numai în timpul lunei 
August tribunalul din Anoona a judeoat 
132 de persâne bănuite oa anarohiste și a 
pronunțat oondamnărl, ridioându-se în total 
la 144 ani închisâre și 163,000 lei amendă.

Șahul Persiei se va duce peste 
oâte-va cjjile la Constantinopol pentru a 
faoe o visită Sultanului. La reîntâroere va 
merge și prin BucurescI, unde va rămânâ 
trei (jile.

Mersul ciumei. După ultimele soiri 
sosite la ministeriul de esterne român dela 
legațiunea română din Londra, ciuma la 
Glaeoow este aprâpe stinsă, grațiă măsu
rilor severe luate de servioiul sanitar en- 
gles. Cu tobe acestea servioiul român sa
nitar menține tote disposițiunile luate contra 
proveniențelor din Glasoow.

1. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari su- 
fer de nemistuire seu stomacul nu funcționâză re
gulat ceea ce causâză constipație, durere de cap, 
lipsă de apetit sâu alte bâle, pot conta la vindecare 
sigură prin folosirea cunoscutelor prafuri seidlitz ale 
lui Moli. Cutii originale a 2 cor. se pot eăpSta dil- 
nic prin postă dela farmacistul A. Moli liferantul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provinciă se se ceră preparatul A. Moli provedut 
cu marca de contravenție și subscriere.

Din diecesa Aradului.
Șiria, 5 Septemvrie 1900.

Văcjând, că de timp mai îndelungat 
nu vi-s’a mai comunicat nimio despre mer
sul afacerilor din diecesa Aradului — îmi 
permit a Vă pune în curent cu câteva din 
recentele „isprăvurl“ săvârșite sub noul sis
tem de âmenil elicei ajunși în fruntea die- 
cesei.

Aoest sistem inaugurat deja de un an 
și mai bine departe de a fi, după cum se 
t.rîmbița din o anumită parte urbi et orbi, 
un sistem al dreptății și legalității, sistem 
al prosperăril și înaintării tuturor eparohio- 
ților, este nu numai un sistem abusiv și 
arbitrar, oi și un sistem de căpătuială pen
tru cei-oe aparțin elicei.

Fiind-că ceea-ce afirm țin să și docu
mentez, Vă voi relata de astă-dată numai 
despre 2 cașuri:

S’a făcut în primăvara acestui an mare 
larmă cu numirea directorului dela șcâla 
superiâră de fete din Arad — șoâlă înfiin- 

| țață, în trâoăt fie cjis, la inițiativa și ou pu- 
1 ternioul sprijin al fostului episcop.
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dmenii de bine ee așteptau, oa acest 
post sâ se ofere unui bărbat bine oualifioat, 
oare să fiă în stare a conduce în mod demn 
aoestă unioă șoâlă superidră de fete din 
•dieoesă.

Lumea se aștepta, că la îndeplinirea 
aoestui post, Consistorial va reflecta la har
nicul și probatul profesor Teodor Oeontea, 
la renumitul nostru pedagog Dr. Petru Pi- 
poș, său la destoinicul și oualificatul pro
fesor Ioan Petrovich

Dâr nu! La nici unul din acești har
nici profesori ai preparandiei nostre nu s’a 
refleotat, fiind ei omeni cu vederi proprii, 
dmenl, de cari nu ar fi putut dispune olioa.

Dâr s’a găsit și pentru acest post 
omul oăutat de clică în persona mediocri
tății loan Petranu, oare lipsit de oualifica- 
ția recerută unui profesor preparandial, din 
momentul venirii la putere a elicei lui 
Mangra aînoeput face temenele acestei olice 
doritâre de a vena suflete și oonsoiințe. — 
Acest om, oare a trecut prin facultatea filo
sofică oa oânele prin apă, fără de a face 
cel mai mic esamen, — după ce ca preot 
în comuna nâstră în decurs de un an n’a 
predicat nicl-odată—tot prin temenele sub 
sistemul trecut, în oontra voinții fericitului 
Dr. George Popa, fost referent șoolar, a is- 
butit sâ devină profesor preparandial, d'
sub sistemul nou a ajuns încă și direc
tor la șcâla superidră de fete, oatichet la 
lioeul din Arad, ba și un faotor inevitabil 
al olicei, încât nu este comisiă din oare să 
nu facă parte.

Și dela ultimul dascăl de pe sate se 
■cere adl cualificațiunea presorisă de lege. 
De ce ore toomai dela directorul șcâlei su- 
periâre de fete să nu se pretindă măcar 
oualifioația unui dascăl?

Astfel de âmenl domineză adl în die- 
cesa nâstră.

Alt cas și mai caracteristic: încă îna
inte de trei ani a fost angajat ca profesor 
la cursul pregătitor de preparandia, și ca 
profesor suplent în teologia talentatul tînăr 
Dr. George Dragomir, care pe lângă un 
salar de tot modest, prin frumosele-i pre
gătiri și aptitudinale sale a făout însem
nate servicii seminarului nostru diecesan.

Și după un servicii! de 3 ani, când 
după praxa de până acuma d-1 Dr. Dra
gomir se aștepta să fiă numit profesor or
dinar definitiv — fiind la seminar 2 cate
dre vacante — se pomenesce ou un uoas 
consistorial de d-to 13/26 Iuliu Nr. 3945, 
subsoris de Episcopul Rontăului, prin care 
„Kurz und buudig" este absolvat dela pos
tul de profesor.

Nici în Turoia nu se tractăză mai bar
bar ou funcționarii de cum a tractat Con- 
.sistoriul din Arad ou Dr. Dragomir 1

Se vede însă, oă părintele Mangra di
rectorul de afil al dieoesei aradului prin 
sărutarea primită dela fiiul sdrobitoriului 
de naționalități, și prin multele scuse și 
mătănii făcute deja la mulți din fiii lui It- 
zig și Arpad s’a molipsit de tot rău de 
apucăturile lor. Ba i-a și întrecut!

Dâcă puterea .biserioâscă prooede în 
mod atât de volnic ca în dieoesa Aradului, 
atunci în adevăr putem esolama: Halal de 
un ast-fel de constituționalism !

Podgoreanul.

Jubileul episcopului Strossmayer.
Am amintit, că la 8 Septemvrie s’a 

serbat în Djacova jubileul episcopului croat 
Strossmayer. F<#a oroată „Obzoru descrie pe 
larg serbarea jubilară.

Serbările s’au început în 7 1. o. prin 
salutarea omagială a oierului și poporsțiu- 
nei din orașul de residență a episcopului. 
Nu mai puțin, decât 11 deputațiunl au 
mers să felioite pe Strossmayer, între oarl 
o deputațiune a damelor, condusă de-o 
domnișoră. Săra orașul fu iluminat și a 
fost un oouduot ou torțe.

In 8 Sept, s’a oficiat cu mare asistență 
o liturgie festivă jubilară, după oare jubi- 
lantul a ținut discursul festiv. — «Bar se 
dă cuiva să fiă episcop 50 de ani, cpse in
tre altele Strossmayer, istoria nu pomener • 
așa ceva la GroațI. Am luat demnitatea t 
episcop în anii viforoșl 1848/49. Cu tr 

și suflet m’am alăturat la gloriosul și imor- 
talul nostru ban Jellacicl și cu sprijinul lui 
am ajuns la demnitatea aoâsta. Afil se îm
plinesc 50 de ani de oând am fost consa
crat întru episoop. Promit, oă void aduce și 
de aici înainte orl-ce jertfă, pentru-oa odată 
să se împlinăscă dorința națiunei croate.u Aduoe 
elogii papei și declară, că de oâte-orl i-s’a 
făout vre-o nedreptate, papa l’a ajutat și 
mângâiat. La sfîrșitul discursului arată oâte 
a suferit și pentru oâte a fost făcut res
ponsabil.

După liturgie, a primit diferitele de- 
legațiunl. Polonii au fostoondușl de Stoja- 
lovsky. La banchet s’au ținut toaste cu 
alusiunl politice. Intre alții’ a toastat și 
preotul slovac din Pazuva-vechiă, Durban 
Vladimir. El a fiis : „Aduc o salutare dela 
rnioa, dâr mult suferitbrea națiune, dela 
Slovacii de sub Tatra. Națiunea nostră șl-a 
uitat să se bucure, flilele ei sunt triste, dâr 
când sora ei mai ferioită se bucură, și ea 
simte buouriă. Spre Djacova priveso acjl 
ochii soăldațl în lacrimi ai Slovacilor și 
prin laorima suferinței străluoe bucuria".

Dintre Cehi Riger încă a trimis lui 
Strossmayer o căldurbsă scrisbre de feli
citare.

Un interwiev cu Sarafoff.
Corespondentul din Sofia al lui 

„Magyarorszâg11 a avut în 9 Sep
temvrie o convorbire cu faimosul 
șef de asasini și președinte al comi
tetului macedonean Boriș Sarafoff. La 
întrebările puse de ma
ghiar, Sarafoff s’a pronunțat mai 
întâii! asupra cestiunei macedonene, 
apoi asupra comitetului macedonean.

Din espunerile lui se vede, că 
Bulgarii consideră Macedonia deja 
de pe acum ca proprietate a lor și 
că liga bulgară revoluționară se crede 
deja așa de tare, ca se-și ia jos 
masca și, dâcă va fi de lipsă, se se 
ia la trântă și cu guvernul bulgar. 
După părerea lui Sarafoff nicî Ro
mânia, nici nimeni altul nu pbte 
împiedeca comitetul macedonean, de 
„a libera Macedonia de sub jugul 
turcesc11; că acel oomitet nu aprobă 
asasinatul politic (?), dâr, că nici nu 
este în stare de a-1 împiedeca.

Privitor la conflictul româno bulgar 
Sarafoff s’a esprimat în mod forte obraznic. 
A fiis, oă „de când bărbații de stat români 
ored, că conform intereselor națiunei lor, 
trebue să trăâseă în strÎDsă amiciția ou gu
vernul lui Abdul Hamid, România a deve
nit terenul oel mai propriu pentru maohi- 
națiunile polițienescl ale Turciei și loo de 
întrunire al tuturor elementelor dubii, pe 
cari poliția din Constant,inopol le trimite 
în Peninsula-baloanică pentru a însgărda 
pe revoluționarii macedoneni și armeni". 
Spune, că acești „emisari" țes oomploturl 
și provocă nenorociri și pustiiri acelor Ma
cedoneni, cari oaută muncă în România și 
apoi se reîntorc acasă. Guvernul român ar 
fi ounosoând „ooupațiunea josnică a emisa
rilor turci" eto.

Dâr în România — continuă șeful 
companiei uoig'așilor — s’au întâmplat aten
tate, emisarii turci au fost făouțl imposi
bili (jitia ’namiaeja mare, in mod atât de 
temerar, încât politicianii s’au îngrozit de 
ei. Se provâoă între alții la Fitowslci, „care 
deși Bulgar de origine, a fost emisar turc 
apoi la Miliăileanu, care „în foia ea „Pe
ninsula Baloanică" denunța pe compatrioții 
noștri guvernului otoman". Vorbind de asa
sinatul Mihăileanu, arată, oe mare agitațife 
a produs în țâră și „a surprins mai ales 
ouragiul ucigașului și liniștea stoioă, ou 
oare și-a esprimat satisfacția asupra oelor 
întâmplate".

Atentatele acestea, — continuă Sara
foff, — au fost „opera âmenilor oăcjuțl în 
desperare". In urma atitudinei guvernului 
român, acei Macedoneni au luat hotărîrea 
din însă-șl oonsciența lor. Re astfel de omeni 
istoria ii numesce martiri, ăr conștiința po
porului e?oiu. Se spală de crima, că comi
tetul a trimis pe acești „râsbunătorl" și 
protestâză în contra acestei învinuiri venite 
din Bucurescl.. .. Apoi sfîrșesce astfel :

„Orl-ce e'ar întâmpla in oficiile de 
esterne ale Europei și orl-ce s’ar sorie în 
foile inspirate ale triplei alianțe, totul este 
un contra-curent macedonean. Dâoă ar cuteza 
Bâ reourgă contra revoluționarilor macedo
neni la măsurile, pe cari le reclamă Româ- 
'ia, asasinatele politice s'ar răspândi in mod 

epidemic. Comitetul maoedonean ține înoă 
mișoarea în oadrele legalității, dâr dăcă vor 
continua brutalitatea polițienăscă, dăcă popo
rul doritor de libertate va fi ținut și pe mai 
departe in desperare, atunci in rendurile nostre 
se va produce o generală mișcare, vom rupe 
zăgazurile, ca să putem urma șopta inimei. 
Acesta este avertismentul nostru. Comite
tul maoedonean nu părtinesoe asasinatele 
politioe, dâr nule pâte opri. România vrâ să 
plaoă Sultanului. Vadă ea unde va ajunge 
ou aoâsta.... Comitetul v?ă liberarea Mace
doniei și o va ajunge, dăcă se pote cu Bul
garii, dăcă nu se pâte, atunci și în contra loru.

OrI-ee comentar e de prisos. 
Notăm înse, că corespondentul fâ- 
iei unguresc! n’are decât admirațiune 
pentru Sarafoff et. Comp, și îșî în
cheie raportul cu cuvintele: „Cred 
că dăcă causa macedoneană are 
mulțî apărători de felul acesta, au
rora libertății nu pote se întârzie 
mult acolo11.

Cine va cjice, că acest evreo- 
maghiar nu e omul timpului?

Din Transvaal.
O telegramă din Pietermaritzburg dela 

9 1. o. anunță, că Burii au nimicit podul 
căii ferate spre sud de Klippriver și au 
prins un tren engles.

*
Burii, cari au asediat Ladybrandul și-au 

stabilit lagărul într’un munte inaccesibil, 
între Magnatlingsneck și Wynburg. Trupa 
se compune din Buri din tâte districtele 
și se măresce pe fie care di ou Buri, cari 
au fost puși în libertate pe cuvânt, că nu 
vor mai participa în luptă.

*
Lord Roberts și-a strămutat ârășl oar- 

tierul său general din Belfast la Pretoria.

Dela comitetul arangiator al festivită
ților din Abrud.

Abrud, Septemvrie 1900.

Onorabilă Redacțiune! Comitetul, ca
re a arangiat festivitățile cu ocasiunea 
adunărei generale a „Sooietăței pentru crea
rea unui fond de teatru român", oe șl-a 
ținut ședințele în 22 și 23 Iulie a. c. la 
Abrud, îșî ține de datorință a presenta onor, 
public următorul rățiociniu:

1. Venitele oonoertului dat ,1a 22 Iulie 
fac 895 oor. 20 fii.

2. Venitele dela representațiunea tea
trală ținută la 23 Iulie fac, 325 cor.

3. ContribuirI dela diferite corpora- 
țiunî în scopul arangiărei festivităților, 360 
cordne.

4. ContribuirI dela diferite persâue 
diu Abrud tot spre acel soop, 307 oor. 
90 fii.

Suma tuturor venitelor 1888 oorâne 
10 filerl.

Cbeltuelile avute representă tot acâstă 
sumă.

In fine comitetul îșî esprimă și pe 
calea aoâsta mulțumirile sale măestrului de 
musică, d-lui profesor George Dima și dile- 
tanților, cari s’au produs la conoertul din 
22 Iulie, precum și d șirelor Virginia Gall, 
Valeria Pop și Adelina Piso, apoi d-1 Vasilie 
Popoviciu și tuturor domnelor, domnișorelor 
și domnilor, cari prin participarea activă 
la ooneert și la representațiunea teatrală 
din 23 Iulie au contribuit în mod însemnat 
la reușita splendidă a acelor festivități.

Din ședința comitetului, ținută la 1 
Septemvrie 1900.

Petru Popovict, Iosif Gomboș,
președinte. secretar.

Dare de semă și mulțâmita publică.
Subsorișii ca membrii comitetului ar*n-  

giator al petrecerii ou joc ținută cu oca
siunea producțiunil teatrale din 28 August 
st. n. 1900 la Zlatna, In favorul ambelor 
biserici române din loc —, cu tâtă stima 
ne simțim îndatorați și pe calea publici
tății a ne esprima oea mai sinceră mulță- 
mită și deosebita recunosoință prea stima
tului public, care a participat la produoțiu- 
ne și petrecere, atât pentru sprijinul mo

ral oât și material — pentru spiritul ge
neros manifestat prin suprasolvirl.

SuprasolvirI au inours dela următorii: 
Lukâos Lâszlo 10 oor., Petru Paul 7 oor. 
50 b., Venetsohek M. 3 oor., Mâly Sândor 
2 cor. 50 bani, Adam Damian 1 oor. 50 b., 
M. Moldovan, Manner K., I. V. Albini, P. 
Petringenar, G. Periau, câte 1 cor., Zaknofy 
A., I. Pop oâte 2 oor., Szabo M., Foldesy 
I., Dr. I. Rece, N. Todea, N. Popoviol, G. 
Presecan, E. Peourar, G. Taflan, S. Todo- 
resou, Marc Măriți, Novâk I., N. Todoresou 
Otilia Giurca, Tr. Radu, Puskâs L, Frothan 
I., Lobstein A.,.Stitz P., și SofiaMacaveiîî 
câte 50 bani. Suma 44 cor., âi’ seralaoassă 
au incurs ca taxe 173 cor., la olaltă 216 
cor., din cari subtragându-se spesele de 
200 oor. 60 bani, oomputate fiind și spe
sele deoorăril pavilonului, unde s’a primit 
comitetul societății pentru crearea fondului 
de teatru român, ou ocasiunea petrecerii 
la adunarea din Abrud, ținută la 22 Iulie 
st. n. a. o. — resultă suma de 15 oor. 40 
b., venit curat, care s’a administrat în părți 
egale bisericelor române din Zlatna.

Zlatna, 5 Septemvrie st. n. 1900.

Iuliu M. Montani Iuliu V, Albini
președinte cașsar

ULTIME SCIRL
Petersburg, 12 Septemvrie. „Ros- 

sijau scriind despre conflictul româno- 
bulgar fiice, că Bulgaria crede sosit 
timpul, de a se încăera cu România 
și cu tâtă slăbiciunea ei deja de 
acum voesce se-șl întindă brațele 
spre Dobrogea. Principelui Ferdi
nand i-ar fi binevenit un râsboitt 
pentru a-și cârpi popularitatea ce 
i-o submineză oposiția. Orl-ce răs- 
boitt întreprins pe basă justă (?!) ar 
fi în Bulgaria național și poporal.

Berlin, 12 Septemvrie. Acum se 
cunosce atitudinea puterilor față cu 
propunerea de evacuare a Pekiogu- 
lui. Germania și Anglia au respins 
propunerea; Francia aderâză. Sta- 
tele-Unite și Japonia o primesc con
diționat ; Austro-Ungaria și Italia au 
declarat, că și-au pus trupele la dis
poziția lui Waldersee.

Londra, 12 Septemvrie. Din Lou- 
renzo-Marquez se anunță, că Krttger 
s’a reîntors la Nedspruit, âr Steyn 
are de gând a-se reîntorc© în Oranje. 
Botha nisuesce a-se uni cu Dewett.

fiO V Iii M S 2S.
Cel mai vechiu jurnal din lume, 

se fiice, că este foia „Kinpau" din Peking, 
care apare de mai mult de 1000 de ani 
fără întrerupere. Statistica oea mai reoentă 
constată, oă totalitatea esemplarelor de ga
zete, ce se tipăreso pe fie-care an în tâtă 
lumea, este de 12 milidne, âr hârtia între
buințată cântăresce 15,625,200 măjl.

Literatură.
Noțiuni de Economia Vitelor, 

prețiosa scriere economioă a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia cu 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă 
numai ou vitele, oi ou tot oe privesoe o 
bună gospodăria, începând dela boi, oai, 
oi, capre, porci, măgari, și așa pe rând 
până la cel din urmă pui ti de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba inerge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, cari 
sunt mai bune etc. Acest op economic scris 
cu multă cunoscință de causă și fârte bo
gat in cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de mioistenul român al cultelor 
și instrucțiunei publice pentru soâlele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pote prooura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu" cu 2 cor. 
(plus 10 bani porto.)

Proprietar: Dr. Âuref Mursșianu.
Redactor responsabil: Sregoriu Mawr.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 194.—1900.

Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din S^rașov.

se pot procura următârele cărți:

Scrieri istorice.
Memorii din 1849—49 de Vas. 

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

„ Povestea unei corone de oțel'1, 
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 însuflețitore. Cartea e provădută cu nu
merose portrete și ilustrațiunl. Preț. 75 cr. 
(cu posta 80 cr.)

„Re.sboiul pentru neatSrnae, de 
George Coșbuc1, o carte nu numai cât se 
pote de interesantă, bine scrisă și atrăgStore, 
der 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 nemțâscă 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 
Iransilvaniei, descriere de Silvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiunl și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
său, ea și cea dintâirl. Recomandăm și ac6stă 
carte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țbra și nemu! lor. Prețul 1 fl. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

„Țera nostrău. Descrierea părților 
Ardealului dela Mureș spre miafiă-cjiși valea 
MurSșului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atrt de călduros 
aprețiată de întrăga diaristieă română. Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fl. (cu posta 
1 fl. 10 cr).

„Pintea Vitezul1, tradițiunl, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Re- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul f’intea. Iu ea se ouprind 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'1 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite
ratura! române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.

„Colonel David baron Urs de Mar- 
gina la Solferino și Lissa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
oo Ion el c. și r. Francisc 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, er altul 
din timpul mai reoent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum ș> ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

„Refleociuni, fugitive1 la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Laszlo întitulat „Azs 
olah nyelv es neinzet megalakulâsa* , ăcrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani.

„ David Almășianu1, schițe biografice 
de loan Popea. Broșura acâsta, presentă și 
multe momente de însemnătate istorică 
Prețul 30 cr. (cu posta 33 cr.)

Cursul pieței Brașov.
Din 13 Septembre 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.08 Vend. 19.12 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.90 
Napoleond’orl. Cump. 19.26 Vend. 19.30 
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.—• 
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.72 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/n 100.— Vend. 101.—

despre case și locuri de venerare.
Biserica română gr.-or. din Bra- 

șov-Cetate va’ pune la venijare prin 
liciiațiune verbală Marți în 5 (18) Sep- 
temvre la 9 ore a. m. în Cancelaria pa- 
rochială Tergul Inului nr. 5, următârele 
parcele, situate la o admirabilă po- 
sițiune, pe livada de sub Promenada 
de sus a Brașovului. în Groverl:

1. Gr 6 veri, nr. 4, 801 □ m.. 
casă de pâtră cu 5 camere și gră
dină, cu prețul 5000 fl. în sus.

2. Tot aci, nr. 3, 855 □ m., casă 
de lemn, cu 3 camere și grădină, cu 
prețul dela 2500 fl. în sus.

3. în Bârdigasse nr. 3, în 
dosul celor de sus, 628 □ m., casă 
de lemn și grădină, cu prețul dela 
1500 fl. în sus;

4. Tot aci, nr. 4, 526 □ m., o 
grădină cu prețul dela 1300 fl. în sus.

T6te aceste parțele fiind situate 
unele lângă altele pot forma și un 
complex unitar, fbrte potrivit pen
tru vile.

Doritorii sunt rugați a se pre
sents în 5(18) Sept. a. c. dimpreună 
cu 5°/() din prețul cel va oferi.

1083,2 -3. Epjtropia parochiaiă.

Xinjstiwctbe
în CUSUT, CROIT și DESEMNUL 

a tot felul de tipare pentru
HAINE de DAME 

se dă cu preț moderat.
Bravoș (Si»), Strada Căpitanului nr. 19

xxxâ

0 familie română caută o in- 

stiructâre lângă o fetiță de 8 anî, 
pentru limba română și germană.

Deslușiri dă administrațiunea 
„Gazetei Trans. “ 1082.1—3.
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Cele mai "b\me

Pianuri și Pianinurl
din cel mai bun material, solid lucrate și cu gust adiustate, 
c’un ton admirabil, durabile în acordare, având un al treilea 
pedal (registru de harpă specialitate) prin care se pot dobândi 
efecte diflci-delicate ale tonului, (de es. echoul),

lifereză fabricanții de pianurî c. și reg. ai curții

Trații Stixxgrl,
proprietarii celor mai mari fabrici de Pianuri în monarchia 
ung., posesori de 33 de distincțiuni, doue ordine etc.

Pentru fie-care instrument cumpărat dela acesta fabrică 
se dă o garanțiă de (|ece ani. Esemplare alesese găsesc și 
fi

austro-

pot
încercate la Domnul

IULIU JASCHIK, director de musică,
Strada Orfanilor*  nr. 6, eiaginl I.

Nici un amator de piano și pianist să nu întârzie se vadă și se încerce aceste 
instrumente. 3—*

V 46/3 szâm
bvgrh. 1898.

Arveresi hirdetmeny.
Alulirot kikuldbtt bir. vegrehajtb ezennel kozhirre teszi, hogy a 

hosszufalusi kir. jârâsbirosâg 1898 evi V. 46/3 sz. vegzese iolytân Dr. 
Lemeoyi Jen6 figyvâd âltal kepviselt Negru Virgil felperes râszere Dr. 
LemâDyi Pompil alperes ellen 1000 frt. — kr. kâvetelâs s jâr. erejeig 
elrendelt kielegitesi vegrehajtăs folytăn alperestâl lefoglalt es 569 frt. 
60 krra becsult ingbsâgokra a hosszufalusi kir. jârâsbirdsâg V. 46/3 
1898. szâmu vegzesâvel a tovâbbi eljârâs vagyis az ârveres elrendeltet- 
ven annak az alap âs feliilfoglaltatbk kâvetelesei erejeig 'is, a mennyi- 
ben azok kielegitâsi jogot nyertek volna, Hosszufaluban alperes lakâsân 
.leendb megtartâsâra hatăridoul 1900 evi Szeptember ho 24 ik napjân del- 
lltăn 2 orăja kitiizetik, a mikor birbilag letoglalt tâbbfele hâzibutorok 
6s szerelvenyek keszpânzfîzetes mellett a legtâbbet igerânek, szukseg 
esecen becsâron aiul is eliognak adatni.

Egyszersmind felhivatnak mindazok, kik az elărverezendb ingb- 
sâgok vetelârâbâl a vegrehajtatb kovetelesât megel6z6 kielegiteshez 
jogot tartanak, a mennyiben resziikre a foglalâs korâbban eszkozblte- 
tett volna es ez a vegrehajtâsi jegyzâkonyvbOl ki nem tunik, hogy el- 
sâbbsegi jelenteseiket az ârveres megkezdeseig alulirt kikuldâttnel irâs- 
ban beadni vagy pedig szdval bejelenteni el ne mulasszâk, mert kulon- 
ben csak a vetelâr foloslegere fognak utaltatni.

A tdrvenyes hatâridd a hirdetmânynek a birdsâg tâblâjân tor- 
tent kifiiggeszteset kovetd naptol szămittatik.

Kelt Csernâtfalu, 1900. evi Szeptember hb 9-ik napjân.
Veress f^ihăly,

1085 k;r. bir. văgrehajtd.

41
Veritabile Jtvsmai, decă flăcare eutlă este prbveifuta eu marea «le 

ageerare a lui A. Mo£l șl eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite hole femeescl a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecâtorescă.

Cursul a bursa dinVîena.
Din 12 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................115.05
Renta de corone ung. 4%. , . ■ 90.95 
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/o . 120.30 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2% 98.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.25
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii........................162.—
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.35 
Renta de argint austr..............................97.70
Renta de hârtie austr.............................. 97.35

VIS părinților, cari voesc 
a-șî aședa copii la o familia 

bună, fiind prevăduti cu cost, cuar- 
tir și cu tote cele de lipsă. A se 
adresa în Tergul cailor nr. 22 parter.

FII- ZZZZ7Z7ZZZ7ZrZZZZZZZZZZ7U

X

§

Fhâiizb^artlittWșin și a lui MoDI.
: decă fiecare sticlă este provâdută cu marqa de scutire și cu

tfenidUiSU HUilISdl, plumbul lui A. Moli.
Franzbranntwein-ul și sarea este fârte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcâlă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corbtie 1.80.

g
X
§ 
X

i
s
I

Renta de aur austr.........................116.70
Losurl din 1860.............................  132.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.05
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 680.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 666.50
Napoleon dori.................................19.31
Mărci imperiale............... 118.27
London vista........................ 242.10
Paris vista ...................................... 96.25
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 97.05
Note italiene..................................90.20

P*  A rr & direct din Hamburg 
WAr LA 43^ gji0 garanLp 
Calitatea cea mai bună, liberă de 
porto, cu ram bursă, sâu trimiterea 

îoio.io—io. prețului:
Afrik. Mocca, perlbohn. . . 
Santos, extra fină.............
Salvador, ff. verde, cu tărie 
Ceylon, venStă verde, extraf. 
Goidjava, gălbuie................
Perlkaffee. forte fină .... 
Arab Mocca, ff. arom. . . .

7.70 
7 70
8.70

11.80
11 20 
10 80 
13 20

0.
n 

n 
n 
•n 

71 

71
Prețuri curente și tarifa vamală, g atis.

ETTLINGER & Co. Hamburg.

S&pun de copii a Iui Moli.
Cel mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru r-opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Eie-care bucată de săpun, pentru copii este provețțută cu marca 
de apărare A. Moli.__________________________________________________________

^Trimiterea prlmeipală prin
Fariuaclstul A. MOfLJL,

c. și r. toisor al curții imperiale Vieua, Tuchlaulieu 9
Comande din provincii se efectueză țlilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele proved.ute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la 
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler.

„Gazeta Transilvanieia 
cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la Eremias Nepoții.

™ z

Prenumurațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfl face și reînoi 
ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.

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

Domnii, ce se abondză din nr ' s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurit și să arate și posta ultimă Adfflmistraț. „SaZ. Trans/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


