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Serbările din Blașiu.
Astăzi se încep în Blașiu ser

bările aniversării de douâ-sute de ani 
dela unirea cu biserica Romei, cari 
serbări vor dura trei 4de și se vor 
țin 6 și în întrâga provinciă metro
politană la finele lunei curente.

Aniversarea acesta, care rea- 
mintesce o epocă de cea mai mare 
însemnătate în viața poporului ro
mân din Transilvania, Bănat și Țâra 
ungurâscă, a fost mai întâiu sulevată 
și cerută în sinodele protopopesci 
din primăvara și vara anului trecut 
și în urmă a fost hotărîtă de a-se 
face de cătră Sinodul archidiecesan 
din Blașiu.

T6te aceste întruniri preoțesc! 
s’au ținut din incidentul nouelor și 
grelelor lupte, ce se impuneau bise- 
ricei române unite în urma uneltiri
lor din timpul de țață îndreptate în 
contra esistenței, organisațiunei și 
vacjei sale de cătră adversarii ei se
culari. De aceea pe lângă simțul de 
pietate și de alipire cătră biserică, 
ce a condus pe părinții Sinodelor, 
ei au avut în vedere de sigur, ca 
prin aniversarea acâsta provincia 
metropolitană de Alba-Iulia se-șl 
manifesteze esistența ei de sine stă
tător e, pe basa trecutului seu istoric. 
Acâsta vom înțelege-o și mai bine 
având în vedere, că adversarii vieții 
autonome a bisericei române unite 
vâd cu ochi răi acâsta manifestare, 
căci ei ar fi dorit, ca Blașiul și tâtă 
provincia metropolitană se ia par
te la serbările catolice dela Stri- 
goniu, identificându-se cu catolicii un
guri, de pildă cum au făcut Rutenii.

Prin aceea, că tot din îndemnul 
aniversării I. P. S. Sa Archiepiscopul 
și Metropolitul a conchemat și si
nodul provincial pe c|iua de mâne 
5 (18) Septemvrie 1900, s’a accen
tuat și mai mult caracterul amintit 
al manifestațiunei.

Serbările dela Blașiu rechâmă 
în memoriă stăruințele, suferințele 
speranțele și desamăgirile, succesele 
și pierderile și luptele nestîrșite ale 

unei părți însemnate a poporului 
nostru ciscarpatin pentru îmbună
tățirea sorții sale prin biserică și 
cultura lățită de ea. Tote aceste 
momente din viața nbstră națională 
■bisericâscă trec pe dinaintea ochilor 
noștri sufletesc!. Vedem de-oparte 
lupta gignatică a unor archierei 
vrednici, plini de abnegare și pă
trunși de dorul de a vâdâ poporul ri
dicat la o trâptă demnă de omenime 
și de a apăra drepturile, așecjămintele 
răsăritene și caracterul național al 
bisericei; și vedem de altă parte, 
persecuțiunile și intrigele nesfîrșite 
ale adversarilor, cari au voit să se 
folosăscă de unire pentru a desbina 
pe Români și a-i aduce în aservire 
față cu catolicii unguri, în care stare 
înainte de unire ajunseseră episcopii 
și întreg clerul față cu calvinismul. 
Vedem înălțându-se focarul școle- 
lor din Blașiă; vedem trinitatea 
Clain. Șincai și Maior ridicând dra
pelul originei nâstre latine săpată în 
monumentul aere perennius de pe fo
rul lui Traian din Roma ; îi vedem 
încunjurați, urmați și imitați, de mân
dra pleiadă, care a pus temelia șcă- 
lei nostre naționaliste ; vedem, în fine, 
că cu încetul cu încetul s’a mai îmbu
nătățit și situațiunea materială a cle
rului trecut la unire, care mai îna
inte era de tot tristă,. îl vedem 
bucurându-se și el de âre-care scut. 
Vedem în timpul cel mai nou, cum 
din episcopia umilită, prigonită și 
subminată de Iesuițî, în urma glo
riei repurtate de armele luptătorilor 
noștri dela 1848/49 s’a făcut Metro- 
poliă, și cum clerul din întrâga acesta 
Metropolis a ajuns la un grad în
semnat de cultură în raport cu tre
cutul.

Tote aceste le vedem. Dâr când 
ne bucurăm de succesele dobândite 
în favorul luminării și a înaintării 
poporului nostru, trebue să ne gân
dim în aceste momente însemnate 
și la lucrarea de subminare a con
trarilor bisericei și ai neamului 
nostru, care — cu tote stăruin
țele și progresele făcute în acești 

două-sute de an! în sînul bisericei 
române unite, și cu tâte că ea are 
hierarchiă propriă, archierei și preoți 
luminați, — totuși acâsta lucrare a 
noadurmiților și neîmpăcaților con
trari se continuă încă și astăcp, ame
nințând cu cele mai mari pericule 
chiar esistența bisericei românegreco 
unite.

La apărarea în contra acestor 
mari pericule trebue să se gândâscă 
Românii întruniți la serbările din 
Blașiu și să se inspire de spiritul 
apostolic al nemuritorilor fii ai bi
sericei, a căror grije a fost de a 
păzi înainte de tote caracterul ei 
național, ca ochii din cap.

Convocarea
Congresului național bisericesc gr. or.

loan, din îndurarea lui Dumnezeu 
archiepiscop al bisericei ortodoxe în Tran
silvania și metropolit al Românilor greco- 
orientalî din Ungaria și Transilvania.

Preasânțiților frați episcop!, venera
bilelor consistâre eparcbiale, onorabililor 
deputațl coDgresuall, iubitului cler și po
por din provincia Nostrfi. metropolitană: 
dar și milă dela Dumnecjeu, și salutarea 
Nâstra oordială !

Avend în vedere §§. 151 și 152 
din statutul organic, convocăm și 
prin acestea, dechiarăm de convocat 
congresul ordinar național-bisericesc al 
provinciei Nâstre metropolitane la 
biserica parochială din cetatea Si- 
biiu, pe Dumineca ce cade în 1 (14) 
Octomvrie a. c. la 9 6re înainte de 
amiacți, în care (ți după terminarea 
ritualelor bisericesc! va urma numai 
decât deschiderea congresului și se 
vor începe lucrările coDgresuale con
form regulamentului afacerilor in
terne.

Dat în reședința Nostra archie- 
piscopâscă-metropolitană în Sibiiu, 
la 31 August (13 Septemvrie) 1900.

loan Mețianu, m. p.

Sinod provincial.*)
In 18 Sept. st. n. c. se va în

truni la Blașiu sinodul provincial al 
Românilor gr. uniți aprope după 10 
an! ărăși. In tot anul ar dori 
totă inima gr. unită română să se 
întrunâscă, dâr nu sinodul provincial 
al Românilor gr. uniți, ci sinodul ge
neral al Românilor gr. uniți, căci nu
mai dela acesta se pote spera vin
decarea multelor rele, ce bântue bi
serica și învățământul nostru și le 
amenință cu peire.

N’avem representațiun! biseri
cesc!; nu seim cei mai mulți, nici 
în orașe ce are, ce n’are biserica, 
nu ne interesăm de ea și de lucru
rile ei, mai târejiu începem a deveni 
indiferenți pănă a ne înstrăina de 
ea și de aci e numai un pas pănă 
chiar la inimicițiă. Fratele devenit 
inimic e mai rău, decât inimicul 
străin.

Cetirea „rațiocinielor“ (socotele- 
lor) înaintea credincioșilor în tot anul 
— unde se cetesc— nu e representare 
bisericâscă și strică mai mult decât 
folosesce. Strică, pentru-că dă ansă 
dmenilor la certe și împărăchierî și 
lucrului nu-i folosesce, căci, ce s’a 
făcut rău peste tot anul, cu cetirea 
raportului despre acesta la finea anu
lui răul nu se va preface în bine.

Lipsa representanței bisericesc! 
aduce cu sine răcirea inimilor nu nu
mai în cele ale credinței, dâr și față 
cu interesele materiale ale bisericei. 
Nu jertfesce, nu testăză, ca la alte 
confesiuni, aprdpe nimeni, ceva bise
ricilor, nu se interesâză de ce este, 
și se prăpădesce ce s’a adunat. cu 
multă trudă și în mulți ani.

De 200 de ani, de când esistă 
biserica ndstră gr. unită cu cevaș! 
zel s’ar fi putut aduna în fiă-care 
comună bisericăscă averi frumdse.

FOILETONUL „GAZ. TRAN8“.

Antropomorfism șî antiantropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)

Țestă. Țăstă sâu țest să numesce scu
tul boltit la brosca țestosă, apoi un fel de 
cuptor portativ la țâră.

Creeri. Metaforic indică creerii partea 
mai scutită și mai ascunsă a unei înălțimi: 
creerii munților, creerii Carpaților.

Creștet. Afară de creștetul capului 
să vorbesce antropomorfic de creștet la 
orl-ce obiect, ce dispune de un punct mai 
înalt de culminațiune, așa d. e. creștetul 
muntelui, creștetul arborelui etc. In același 
sens să dice și creasta1") munților. Să se 
compare lat. vertex (creștet) aplicat la munți 
(Quint. Inst. 8, 3, 48) apoi în sens de pol. 
(Cic. N. D. 2, 41, 105.)

’) Să se vadă mai jos etimologia cuvântului 
creștet.

Frunte. Sinonim cu cap ca antro
pomorfism este fruntea (contrarul codă) 
cu derivațiunea fruntaș (contrarul codaș). 
Să se compare espresiunile: în fruntea 
mesii; a fi tot-deuna în frunte-, fruntea (elita) 
negustorilor; om de frunte adecă om ce stă 
tot în frunte etc. Să se compare și neolo
gismele front și frontispiciu.

Obraz. De obraze să vorbesce la ghete 
său cisme, avend același sens, ca și căputa2).

Falcă. Antropomorfic să usităză nu
mai diminutivul/aZcea, d. e. fălcea de saniă. 
(talpă de răzimat.)

Dinte. Dinți să numesc de regulă 
o serie de vârfuri ascuțite, ce urmedă unul 
după altul: așa sunt dinții la firăstrău, 
pieptine etc. Să se compare în limba la
tină: dens pectinis (pieptine), Varro, L. L. 
5, 23, 33; Tibull. 1, 9, 68; dens serrae 

(firăstrău), Plin. 16, 43, 83. Dinte ca antro
pomorfism obvine și în următorele numiri 
botanice: dintele cânelui (Erythronium), 
dintele draoului (Bidens tripartita), dintele 
leului etc. — Măseaua să aplică antro
pomorfic, de câte ori e vorba de colțuri 
tîmpite și mai grose: măselele la rotă.

Ochiu. Antropomorfisarea ochiului ase
menea o întâlnim într’o mulțime de cașuri: 
ochiîi e geamul dela ferâstră, ochii! de pă
dure să numesce luminișul seu rariștea în 
crâng; ochii! e și vîrtejul de apă, seu gău
relele, ce se formâză în pâne seu brânză; 
ochiuri sunt și petele de grăsime pe supra
fața supei, seu punctele colorate la jocul 
de cărți, său pe penele păunului. Tot de 
ochii! se vorbesce și la țesături, plasă; 
ochii! să numesce și veriga la lanț, chi- 
liora seu căsulia la stup, apoi un boboc de 
flore sâu mugurele. Ochiuri se numesc și 
ouăle prăjite în unt. Ce e ochiul de găină, 
asemenea scie ori și cine. Regnul botanic 
sâu zoologic încă are aspectul unui Argus 
presărat de sus pănă jos cu ochi scân- 
teitori și vii. Ochiul boului să numesce măr

gărita (Bellis perenis sâu și Aster amellus 
sâu Buphthalmum); ochiul sârelui e helio
tropul, âr ochiul șearpelui miosotul. Din 
regnul zoologic mai cunoscută e păsăruica 
numită ochiul boului (aușei, sfredeluș) și 
fluturașul numit ochiul păunului. — Să se 
compare următorele autropomorfisme ale 
ochiului în limba latină: oculus, indicând 
petele colorate la panteră seu păun. Plin. 
8, 17, 23; 13, 15, 30; oculus, mugurul la 
plante, Verg. Georg. 2, 73. De aici verbul 
inoculare, a inocula, altoi cu ochi, căci 
acest soiî! de altoire era cel mai usitat la 
Romani. Oculus să mai numesce la Plinius, 
25, 13, 102 planta Aizoum maius.

Gene. Usul antropomorfic al genelor 
e forte interesant din punct de vedere se- 
masiologic: genele indică figurat tot-deuna 
lumina sâu ceva luminat. Geana e
aurora dimineții, zorile dilei (lat. oculus diei.), 
geana câmpului albui e zarea luminată a 
câmpului. La Aromâni geana are sensul 
special de luminiș, rariște în crâng (clai- 
râre1), ceea-ce în graiul nostru, al Româ-

’) Obedenaru, Texte macedoromâne, Glossar 
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In loc de a se aduna și mari la câtime | 
însemnată aceste averi, se topesc pe 
lângă manipularea lor nerațională și 
iără grije, pe cji ce merge. Ne avend 
avere comunitatea bisericescă, se na- 
căjesce parochul, se năcăjesce învă
țătorul în ea. Ambii umblă se scape 
de ea. Cel dintâitî fuge la parochiă 
mai bună, cest din urmă la scblele 
de stat. Aprdpe toți învățătorii mai 
harnici trec la scolele de stat. Ac]i- 
mâne ne putem închide scolele. Mo
tivul principal e esplicabil. Cu plata, 
ce și cum se dă la un învățător con
fesional la noi, nu pote omul trăi, ne
cum să-șl susțină și crăscă familia.

Din lipsa representanței biseri
cesc! se nasc și certele și frecările 
cele multe între preoții și învățătorii 
noștri. E raritate să auji, că preotul 
trăesce bine cu învățătorul. Causa 
este, pe lângă rivalități nesocotite 
de autoritate, și aceea, că lipsind 
unul seu altul în comunitatea bise- 
ricăscă, celalalt usurpă folosirea unor 
realități aparținătăre celui ce lip- 
sesce și mai târcjiu se încercă a și-le 
și țină. De aci certe și acusărl fără 
fine, căci fiind noi bisericesce neor- 
ganisați, n’avem în cele mai multe 
cașuri nici date, nici documente, pe 
basa cărora s’ar pută aduce în cer
tele aceste judecăți drepte și basate.

N’avem nici representanță a frac
turilor și vicariatelor. Protopopii și 
vicarii fac ce pot și ce sciu cu vacja 
lor personală. Puterea morală și auc- 
toritatea cea mare, ce ar avă-o un 
tract protopopesc și vicariat orga- 
nisat corăspuncfător ca for de com- 
petință, ne lipsesc cu totul. Și, Dămne ! 
câți numai dintre domnii preoți și 
învățători ar avă lipsă de a fi certați 
de frați și între frați pentru purta
rea lor și de a fi ținuți pe cărarea 
cea drăptă indicată de chiămarea 
lor cea sântă și sublimă.

Tote lucrurile bagatele merg la 
ordinariațe (consistorii). Acolo ne- 
putendu-se resolva din multe cause 
iute, aici acasă se înveninăză tot 
mereu, pănă ce ajung ărăși într’o 
edifiune deja periculăsă pentru pa- 
rochia respectivă la ordinariat și 
apoi nu se mai pot aplana în cele 
mai multe păsuri fără de a compro
mite autoritățile supreme biserioescl. 
Nu este disciplină mai bună, decât 
ceea ce o esercăză — și judecată mai 
drăptă și mai promtă decât ceea ce 
o enunță o corporațiune asupra 
membrului său. Când ajunge pur
tarea. unui preot său învățător la cu- 
noscința consistoriului răul causat 
bisericei și școlei este deja irrepa- 
rabil.

nilor de dincoce de Dunăre să esprimă me
taforic prin ochiți: o chiti de pădure. Es- 
plicarea acestei aparițiunl semauologice 
trebue să o căutăm în limba latină. Gena 
latinesc și mai ales pluralul genae indică 
de regulă partea superioră a feții dela 
pleope în jos, pănă la osul fălcilor; e 
identic deci ca sens cu obrazul nostru, Plin. 
11, 37, 57 și 58. Gena obvine în loc de 
palpebra, așa-deră în sens de geană la En
nius (Festus s. v. și Serv, ad Verg. Aen. 
6, 683); la poeți însă gena are sensul spe
cial de ochiă (Prop. 3, 12, 36; 4, 5, 16; 
Ovid. Pont. 2, 8, 66, Her. 20, 206). Sen
sul de geană (palpebra) ’și l’a păstrat gena 
în graiul de tote filele al poporului nostru, 
ăr sensul de ochiti al cuvântului îl regăsim 
în usul antropomorfic al genelor: geană ca 
antropomorfism e indentic cu ochiti.

Sprânceană indică ca. antropomor
fism : a) în genere orl-ce parte răsărită de 
pământ; de aici adjectivul sprâncenat (ră
sărit, ridicat): culmea sprâncenată a dea
lului ; &) în special: muche, culme, așa d. e. 
sprânceana muntelui. Tot sensul de culme

N’avem representanță diecesană. 
Cine pbrtă grijea multelor și mari
lor interese diecesane ? Câțl-va6menî 
bătrâni crescuți mare parte în curtea 
episcopdscă, cari nu cunosc dmenii 
și viața decât din au4 său din 
cărți. Aceștia manipulăză fonduri, 
duc socoteli și se controlăză ei pe 
ei, în loc să controleze ei pe mani- 
pulanțl și cei ce dau socotelile și să 
fiă numai sfetnicii supremi ai die- 
cesei în cele murale, hierarchice și 
materiale. Resultatele ne sunt cu
noscute precum și trebuința mare, 
ca să fiă cât de iute altmintrelea.

Cele mai scumpe interese bise- 
ricesci și școlare reclamă dără or- 
ganisarea dieceselor năstre cores- 
pundetor spiritului timpului pe basă 
representative fără de acăsta biserica 
ne este amenințată, șcălele perdute; 
căci biserica se subminăză prin le
gile biserioescl politice și ținuta oș
tilor față de ea a întregei adminis
trații — (ajutorele de stat și altele) 
— ăr șcălele ni-se subminăză prin 
școlele de concurență ridicate de 
guvern pe banii noștri contra nostră 
și prin atragerea celor mai buni 
învățători ai noștri la școlele de stat.

Să nu vorbim, că sistemul re- 
presentativ este incompatibil cu hie- 
rarchismul, când acest din urmă se 
împacă și cu acea împrejurare, că 
în multe locuri representațiunea oră- 
șenăscă, adecă Jidovii, calvinii și 
abia 2—3 gr. uniți români aleg pe 
parochul gr. unit.

Mare aparat și multe pregătiri 
încă nu ar trebui, ca să se facă lu
crul cât de iute. Facă episcopii bi
nele în mod autoritativ, numai să-l 
facă; va să <fi°ă organiseze repre- 
sentanțele parochiale. tractuale, vi- 
cariale și diecesane cu ordinațiunl, nu
mai să le organiseze cât de iute, că 
este mare și neîncunjurată lipsă 
de ele.

In acăsta nu-i pote opri nimeni, 
căci dreptul de a-șl guverna după 
mai buna sa sciință și cunoscință 
diecesa nu i-1 va contesta nimeni. 
Făcendu-se acăsta în curend ne-am 
afla cu organisațiune bisericescă, care 
ar impune mai mult celor ce vrău a 
îndesa pe Românii gr. uniți în au
tonomia romano-catolicilor, decât 
tăte protestele. A cimenta acestă 
organisațiune apoi prin regularea 
relațiunilor dieceselor singuratice 
între sine, ca să formeze un întreg 
organic totă biserica nostră, nu va 
fi lucru greu, avend archierei lumi- 
minați în fruntea dieceselor.

Acesta o dorim, acăsta o aș-

îl are și sufrânțeao în graiul Aromânilor. 
In limba latină supercilium încă indică 
partea mai răsărită, vârful, culmea, așa d. 
e. supercilium tumuli (sprânceana dealului) 
Liv. 34, 29, 11; ba obvine și singur în 
sens de înălțime, deal: supercilium quod- 
dam excelsum nacti (ajungând pe o co
lină înaltă) Auct. B. Afr. 58, 1.

JPleopa obvine ca antropomorfism 
mai numai în frasa: pleopa cosciugului, 
(capacul cosciugului.\Ple6pa e partea aceea 
a feței omenescl, care acopere ochiul și-i 
ascunde lumina filei, er cosciugul, respec
tive capacul cosciugului îi astupă omului 
pentru tot-dâuna lumina strălucitore a filei. 
Pleopa cosciugului, ori cât se pare de simplă 
ca espresiune, e una din cele mai plastice 
metafore ale graiului nostru poporal.

Lumina ochiului se numesce în gra
iul poporului nostru pupila. Probabil tot 
ca antropomorfism trebue interpretată lu
mina în sens de gemă la giuvaere: lumina 
inelului, ceea ce e identic cu peatra inelului. 
Să dice și Zzmhwapuscei, înțelegându-se gaura, 
prin care să dă foc.

teptăm ca singura mesură mântui-j resou luorâză aoum la partea ordonanței 
; privitdre la asasinarea lui Fitovsky.tore pentru biserica și școla ndstră, 

nu numai noi cei din părțile aceste 
mai espuse. ci în principiu toți Ro
mânii gr. uniți.

5.

Conflictul României cu Bulgaria.
„Neue Freie Presse44 publioă următo- 

rea telegramă din Buouresol:
„D-1 Carp deolară, că pentru Ro

mânia nu esistă niol confliot cu Bulgaria, 
nici motiv pentru înarmări.

„Atrăgând atenția puterilor asupra 
aotivităței primejdiâse a comitetului, Ro
mânia a predat puterilor îndatorirea de a 
face tdte demersurile.

„In cașul când crimele comise în Ro
mânia de Bulgari ar rămână nepedepsite 
de Bulgaria, atunci România va proteja 
siguranța și liniștea propriei țări prin se
vere măsuri polițienescl și la frontieră în con
tra emigrărei bulgăresc!".

*

„Timpul*  spune următărele:

V Dentalia (dela dens, dinte), fierul plugului, 
așa deră tot antropomorfism.

Soirea despre arestarea institutorului 
Ionescu, directorul șcdlei române din Tur
tucaia, de cătră autoritățile bulgare din 
Rueoiuo, este din nenorooire adevărată.

Aoum câte-va file, d-1 Ionesou, îm
preună ou soția sa pleoase la Buouresol 
spre a avea o audiență la d-1 ministru al 
cultelor pentru afaceri privităre la șodla 
română din Turtucaia, pe oare o dirigâză.

Ajunși la Rusoiuk, în momentul când 
voiau să între în vapor soții Ionescu au 
fost amândoi înhățați de nisoe agențl bul
gari. D-na Ionesou, mai voinică, a răușit 
să se smuoâsoă din mânile agenților și a 
întrat în vapor. D-1 Ionesou a fost tîrît 
de agențl pe usoat și arestat.

Unde se află închis profesorul Ionescu 
nu se scie; consulul nostru din Rusoiuo 
n’a putut afla nimio pănă aoum. Se bă- 
nuesoe, oă d-1 Ionesou este dus într’un alt 
oraș bulgăreso, probabil la Varna.

D-na Ionesou, care la Rusoiuo reușise 
să se refugieze în vapor, a venit la Giur
giu și de aoolo la Buouresol, referând d-lui 
0. Arion, ministrul oultelor, oele întâmplate. 
Cașul a fost -oomunicut d-lui ministru de 
esrerne, care a făcut demersurile neoesare 
la Sofia.

D-na Ionescu, oare se află în oapitală 
are informațiunl partioulare din Turtucaia, 
cumoă șoăla română de aoolo a fost devas
tată de Bulgari.

Trebue să adăugăm, spre o mai esaotă 
înțelegere a lucrurilor, că d-1 Ionesou deși 
director al unei școle române, este totuși 
supus bulgar.

*
Judeoătorul de instruoțiă d. Florescu a ter

minat partea ordonanței privitărela asiuarea 
profesorului Mihăileanu ; împreună ou jude
cătorul de instruoție, d-1 Ciuflea, d-1 Fio-

Urechiă (lat. vulg, auricula, resp. 
oricula). Figurat să vorbesce de urechiă la 
vase, d. e. zirechea urciorului (tortă, mâner), 
apoi la ac: urechea acului; urechea cismei 
etc. Să se compare în limba lat. auris la 
plug, un fel de corman la plugul roman: 
binae aures, duplici aptantur dentalia ’) 
dorso Verg. Georg. 1,172.

Gură ca antropomorfism are un us 
forte variat. Gură indică a) ori ce apertură, 
deschidătură de forma gurei: gura tunului, 
pivniței etc. b) ori ce loc deschis, ce mij- 
locesce comunicațiunea: pe o gură de raiti 
(intrare); gură de văi (trecătore strimtă); 
gurile Dunării etc. c) ori ce margine subțire 
mai ales la instrumentele de tăiat, așa cum 
sunt și marginile gurei (buzele): gura cu
țitului, săbiei etc. Acelaș us îl are și la
tinescul os (gură): os specus (gurapeșterii) 
Tac. Ann. 4, 59; os portus (gura portului) 
Cic. Verr. 7, 12.

(Va urma.) Nicolae Sulică.

Se speră, sorie „Const114, oăpănă Marți» 
viitore ordonanța de urmărire să pită fi 
sfîrșită și trimisă la oamera de punere sub 
acusațiă.

Tăte investigațiunile făoute de justi
ție în oursul săptămânei aoesteia și oele oe 
se vor mai face de »oi înainte vor forma 
un supliment de instrucție.

*
Judeoătorul de instruoție d-1 Floresou 

a semnat Sâmbătă douăjnouă mandate de adu- 
oere în contra căpitanului Popoff și loco
tenentul Stoianoff din Rusoiuo, oar! sunt 
învinuițl a fi agențl provooatorl prin bani 
și îndemn în asasinarea lui Fitoveky.

Aceste două mandate vor apare în 
„Monitoriul Oficial44,

♦
Despre armările și pregătirile Bulga

riei se anunță:
La granița Dobrogei sunt conoentrațl 

ou totul 12.000 de 6meni ou 63 tunuri 
între oarl 2 baterii ou tir repede; tot aici 
e conoentrată mare parte a cavaleriei bul
gare. In fortărețele Vidin, Nioopole, Rus
oiuo și Silistra sunt oonoentrațl 10,000 ou 
86 tunuri, 24 de oalibru mare. Intre Bre- 
zina și Țaribrod sunt 5000 soldați, în ora
șele Șumla și Sistov 3000. Cu totul așa- 
dâr 30,000. Afară de aoeștia au fost che
mate sub arme din contingentele dela 1886 
și 1897 oam 30,000 de omeni.

*
„Adevărul44 a dat soirea, că patrulele 

bulgare din Turtucaia ar fi tras Joia tre
cuta salve de foourl asupra patrulelor ro
mâne din Oltenița, oă un soldat român ar 
fi rămas mort pe loo și oă patrulele ro
mâne ar fi răspuns ou alte salve, omorând 
pe mai mulțl soldați bulgari.

Soirea, fioe „Timpul44, este absolut 
inesaotă. Ceea-oe a putut da nascere la 
acâstă invențiune sunt foourile pe oarl sen
tinelele le trag de mai multe-orl noptea, 
orecjend, că se apropie oine-va și cari de 
alt-fel nu au lovit pe nimeni.

Asemenea cașuri se cercetâză și se 
resolvă de șefii posturilor respeotive dela 
graniță.

*
Duminecă s’a ținut parastasul pentru 

odihna sufletului răposatului patriot Mihăi
leanu la biserica Sf. Gheorghe-Nou, în Bu
ouresol.

*
Bulgarul Hazarfanoff, care era în re

lații cu ucigașii lui Mihăileanu, a fort dat 
peste graniță. Aoest Hazarianop nu avea 
nici o mesărie, oi trăia din esorocherii; 
dânsul nu avea niol pasport, nici vre-un 
alt aot.

SOIRILE DILEI.
4 (17) Septemvrie.

Dela Adunarea Asociațiunei mai 
publioăm ca întregire a raporturilor de 
mai înainte următdrele amănunte: In dife
ritele secțiuni literare au fost aleși câte 5 
membri; astfel și în seoțiunea șoolară s’au 
ales cinci membri, fiind între aceștia și d-1 
oanonio din Blașiti Dr. Vasiliu Hossu, al 
căruia nume raportorul nostru l’a fost scă
pat din oondeiti.

Intre dspeții, oarl au luat parte la 
adunare, au fost și mai mulțl bărbați dis
tinși de dincolo de CarpațI, între aceștia 
din Craiova d-nii: M. Străjanu, Ion Faur, 
adv. Chețan, oomponistul Musioesou (Iași), 
Reputații Uiesou și Coandă, revisorul șco
lar N. D. Spinean, oolonel Drogăesou eto.

Regele Carol la Ragaz. In 22 Aug. 
v. Regele Carol șl-a înoeput oura sa la 
Ragaz. Săptămâna treoută a făout filnio 
esecursiunl în looalitățile din împrejurime. 
In 25 Aug. v. a sosit la Ragaz și prinoi- 
pele moștenitor Ferdinand ou prinoipesa 
Maria și mioii principi. Sâmbătă în 26 Aug. v. 
Regele a primit visita prinoipesei Autoaneta 
deHohenzollern și a prinoipesei Matilda de 
Saxa, pe cari le-a reținut la dejun.

Scire personală. Cu fiua de afi, 17 
o., d-1 primar al orașului Brașov, F. Hie- 
mesoh, îșl începe oonoediul de șese săptă
mâni dat de representanță orășenâsoă, con- 
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form statutelor. Iu timpul aoesta d-1 primar 
va fi înloouit prin d-1 senator O. Alesius.

Adunarea generală estra-ordinară 
a comunității orășenesc! este oonvooată pe 
MierourI, 19 n. c., eventual și d* ua urmă- 
târe Joi, la 3 âre după amiacjl în sala sfa
tului.

Jancso B. despre regretatul V. 
Glodariu. In „Budapesti Hirlap“ dela 15 
Septemvrie publică Jancso B. un prim ar- 
tioul despre oestiunea macedoneană în le
gătură ou actualul confliot româno-bulgar. 
Jancso dice, oă regretatul Vasilie Glodariu 
a pus semința consoiinței naționale în Ro
mânii macedoneni, când înainte cu vre-o 
două decenii a mers la Bitolia și a înfiin
țat aoolo primul gimnasiu român. Glodariu 
soiea fârte bine, oă numai prin crearea 
unei inteligențe române în Macedonia se 
pote forma o națiune și se vor pută rero- 
manisa elementele românescl grecisate, său 
bulgarisate. Gimnasiul din Bitolia șl-a oon- 
tinuat activitatea și după reîntâroerea lui 
Glodariu, el însă are a-șl mulțumi esistența 
în mare parte acestuia.

Kronstadt—Bistritz—Hermanstadt. 
Foile șoviniste unguresol turbă de mâniă, 
oă esemplul dat de representanța oomunei 
Brașov, — care a decis, oa numele oficial 
al orașului nostru să fiă „Kronstadt11, ârnu 
„Brass6“, — a fost urmat și de oei din 
Bistrița și Sibiiu. Representanțele numite
lor orașe au decis de-asemenea, să se păs
treze numele lor vechi: Bistritz și Her
manstadt. ,

Principele Bulgariei în Budapesta. 
S’a dls, principele Ferdinand a plecat 
din Ungaria la Sofia, unde a sosit pe la 
finea săptămânei treoute. Soirea acâsta se 
reotifioă de înse-șl .foile unguresol, oarl au 
raportat’o prima dată. Principele a pleoat, 
oe-i drept, din Budapesta, însă nu la So
fia, ci la Alcsuth, unde a visitat pe archi- 
ducele Iosif. Sâmbătă s’a reîntors ârășl la 
Budapesta, și numai erl diminâța a pleoat 
spre Sofia.

Dar prințului Carol. Micul prinoipe 
Carol, împlinind 7 ani la 3 Octomvrie, Sf. 
Sinod — spune „Evenimentul1* — îi va 
face dar o carte de rugăciuni artistic or
namentată în aur și smălțuită la Viena.

Păruială patriotică. In 14 Septem
vrie n. s’a făcut la universitatea din Buda
pesta alegerea comitetului și a președinte
lui studenților. Deja ou dil0 înainte se în
cepuseră mari agitațiuni printre oele două 
partide ale studenților. Partida „liberală14 
(jidovâsoă) a făout tot posibilul să iese în- 
vingătâre asupra „naționaliștilor44. Dâr nu 
i-a succes, oăoî au învins naționaliștii, âr 
ca președinte fu ales studentul Petru Mi
halyi de Apșa, fiul deputatului cu același 
nume. După alegere a urmat o strașnică 
păruială pe ooridârele universității; 14 ti
neri universitari au fost greu răniți. Mâh
nirea printre Jidani e mare și foile, oarl 
îi sprijineso, înjură pe tâte tonurile pe „na
ționaliști44 aousându-i, oă au dat mâna ou 
„reacțiunea44, numai oa să iese învingători.

Non doctor în medicină. Sâmbătă, 
în 15 1. o., a fost promovat în aula univer
sității din Budapesta la rangul de dootor 
în medicină d-1 loan Bucur, stipendist al 
fundațiunei Gojdu. Noul dootor e ori
ginar din Săoădate. Studiile și-le-a făout 
tot-deuna ou mare distincțiune, âr oele 
trei rigurâse și-le-a făcut în scurtul inter
val de-o jumătate de an. Dorim noului 
doctor suocese strălucite în cariera prao- 
tioă.

Cununiă. Din Buouresol ni-ee anunță 
cununia d-lui Aurel M. Bațiu, funcționar la 
Creditul Urban, originar din Brașov, ou 
d-ra Olimpia Pop, din Buouresol.

Diare croate confiscate. Din Agram 
se anunță, oă procurorul de stat a dispus 
să se confisce tâte d'arele croate indepen
dente, cari au publicat articull, oombătând 
admoniarea metropolitului din Serajevo.

Concertul d-șârelor Elsa și Grete 
Krumel, despre care am anunțat deja, se 
va da în 3 Octomvrie n., în sala nouă de 

concerte dela „Redută44. La acel concert 
îșl va da binevoitorul său conours și d-na 
Maria Dima. Bilete pentru acest oonoert se 
vend de pe acum la librăria H. Zeidner și 
costă: balcon 3 oor., fotei 2 oor. 40 bani, 
parchet I 2 oor., parohet II 1 oor. 60 bani 
și rang. I 1 oor. 20 bani.

Biletele de liberă petrecere în Ro
mânia. De câte-va cjile legațiunile și con
sultatele din Buouresol sunt asediate d^nic 
de sute de supuși pentru viza pașapârtelor, 
conform noului regulament asupra petre- 
cerei în țâră a străinilor. Fiă-oare oonsulat 
a înmulțit numărul funcționarilor pentru a 
pută satisfaoe numărâsele oererl. Din oausa 
numărului considerabil de străini, pe la 
unele legațiunl și consulate, care nu pot 
răsbi tâtă lucrarea în scurt timp, s’a pre
lungit termiuul pentru vizare pănă la 15 
Septemvrie a. o.

Femeile la universitățile din Aus
tria. Ministrul austriac de culte și instruc
țiune publică a dat d'lele aoestea o ordo
nanță, prin care permite, ca femeile, cari 
au bacalaureatul, să pâtă fi înscrise la uni
versitățile din Austria. Afară de aoăsta ele 
pot asculta și cursurile farmaoeutioe și 
după-ce și-au luat diplomă, pot să desohidă 
farmacii.

„Napoleonul14 Bulgariei. Foia bul
gară „Veoerna Poșta14 (Poșta Serii), ur
mând suratelor ei din Sofia, agită bărbă- 
tesce în oontra României. Intr’un artioul 
reoent, acăstă foie arată oine-i faimosul șef 
de asasini Sarafoff, și eclamă: „Vrâusăscie 
Românii, ce fel de om e Sarafoff? O spu
nem în două ouvinte: ceea-ce a fost Na
poleon I, aceea este adl Sarafoff. Un fir 
de păr din oapul lui Sarafoff prețuesce mai 
mult înaintea nâstră, decât toți Românii14. 
— Și Bulgarii vor crede pe cuvânt pe „Ve
oerna Poșta14.

Concert. Musica orășenâscă va oânta 
MierourI săra, poimâne, la otel „Europa11.

Doue interwievuri
asupra conflictului româno-bulgar.

„ Budapesti Hirlap*  dela 16 Septem
vrie publică două interwievuri asupra con
flictului româno-bulgar. Unul l’a avut co
laboratorul său ou o persână despre care 
asigură, că cunosce fundamental tâteinten- 
țiunile principelui Ferdinand; al doilea in- 
terwiev l’a avut corespondentul său din So
fia cu ministru-președinte bulgar Ivancioff.

Cel dintâiîi, vorbind despre comitetul 
revoluționar din Sofia a d^8 între altele: 
Comitetul acesta, ale cărei base de esistență 
sunt în hotărîrile congresului din Berlin, 
este o corporațiune așa de independentă și 
de puternică, încât nici guvernul, nici prin
cipele nu pot lua lupta cu el. Stambulov a 
înoeroat’o odată, dâr a trebuit să se re
tragă. Nisuințele acestui oomitet n’ar pută 
fi nimioite de prinoipe și guvernul său, de 
cât dâcă ar voi să se pună contra națiu- 
nei bulgare. Conduoătorii comitetului sunt 
mai ales ofițeri demisionați. Guvernul este 
oonvins, oă comitetul are destulă forță pen
tru a mătura din calea sa pe un gnvern, care 
s’ar opune msuințelor sale patriotice.... Con
flictul nu se va pute aplana prin umilirea 
acestui oomitet, nu vor rămână însă nepe
depsite fapte nedrepte pe calea legii....

Ministru-președinte bulgar Ivancioff să 
fi deolarat corespondentului numitei foi în
tre altele: Cel mai bun răspuns pe care-1 
putem da procederei României, este s’o avi- 
săm la escelentele nâstre relații cu puterea 
suzerană, oarl nici odată n’au fost așa de 
sincere oa adl.... Nimeni n’a negat vre-o- 
dată la noi esistența comitetului macedo
nean; legile nâstre însă permit fiă-oărei so
cietăți, să pâtă trăi și să-și ajungă scopul. 
(Cu toporul, pumnalul și revolverul î — Red.) 
prescris în statute; dâr legile nâstre pe- 
depseso cu rigâre faptele oriminale, ce le 
săvârșeso membrii lui. Dâcă așa dâr cineva 
ne dă dovedi) că comitetul maoedouean, 
seu membrii lui au comis omor său alte 
fapte punibile, vom porni îndată cea mai ener
gică procedură fi investigația. Declar ou 
tâtă sinceritatea, că între guvern și comi

tetul macedonean nu este nici un fel de 
conexiune.

Aceste să le fi d's d-1 Ivanoioff, pe 
lângă alte declarații în care se încârcă a-șl 
scuza trăgănarea față ou justele reolamați- 
unl ale României. Bate la oohl plăoerea și 
graba ou oare unele foi unguresol se grăbesc 
a publioa ast-fel de interwiev-url și a faoe 
loo plângerilor bulgare, că „guvernul român 
ar voi să denunțe pe Bulgari la Pârtă și 
la celelalte mari puteri14 — plângere, ce a 
ridioat’o și Ivanoioflf în aoest pretins inter- 
wiev.

Refugiam lui Kruger.
Soirea cea mai nouă din Londra este, 

că președintele Kriiger e ținut oa prisonier 
la Lourenzo-Marqueze. Nu i-se permite a 
eși din casă și nimeni nu e lăsat să între 
la el. Probabil, că la provocarea Angliei 
Portughezii, gata pururea de a-i face hatâ
rul, vor estrada în cele din urmă pe Krii- 
ger. l±5tă telegrama, oare anunță deținerea 
lui Kriiger:

L o n d r a, 15 Septemvrie. „Daily Mail*  
anunță din Lourenzo-Marqueze ou data de 
erl, că Kriiger este formal reținut prisonier, 
în urma intervențiunei consulului engles 
Pott. oare a protestat categoric, ca Kriiger 
să folosescă teritoriul portughes ca loc de 
refugiu și de aici se întrețină relațiunl cu 
puterea esecutivă din Transvaal. Din causa 
aoâsta Kriiger a fost dus dela loouința con
sulului olandes la edifioiul guvernului, unde 
este strict pădit. Secretarul guvernatorului 
a fost făcut responsabil pentru Kriiger și 
i-s’a dat ordin, să nu permită lui Kriiger 
a-se depărta dela edificiul guvernial. Con
sulul și atașatul francos au voit să visiteze 
pe Kriiger, dâr li-s’a refusat. Niol lui Schallc- 
Burger nu i-s’a permis intrarea. Cinci per- 
sâne au fost arestate în ajun, bănuite fiind 
că alcătuiseră planul, de-a arunca în aer 
casa consulului neerlandes. Trei din ei au 
fost liberați, doi ținuți înohișl.

*
Mareșalul Roberts a lansat o procla- 

mațiă cjioend, că din momentul ce preșe
dintele Kriiger a trecut fruntaria și a re
nunțat formal la președinția, Burii ar trebui 
să înțelâgă inutilitatea de a urma lupta.

Din 15,000 Buri, cari au fost făcuțl 
prisonierl, nici unul nu va fi liberat înainte 
oa Burii combatanți să se fi predat fără 
condițiune.

Burii trebue să se convingă, oă nici 
o putere nu va interveni.

Anglia este hotărîtă să sfîrșâscă răs- 
boiul. Pretutindeni in afară de micile teri-) 
torii ocupate de armata generalului Botha, 
răsboiul a degenerat în operațiuni nere
gulate.

Mareșalul Roberts die®, oă ar lipsi 
dela datoria ea, dâcă n’ar întrebuința tote 
mijlâcele pentru a face să înoeteze acest 
mijloc de luptă.

*
țliarul „Daily Express*  confirmă soirea, 

că lordul Roberts se va îmbarca pentru An
glia în 1 Noemvrie. In locul lui va lua co
manda supremă a trupelor englese din Africa, 
generalul Buller.

«

Membrii misiunei transvaaliene, Wesel, 
Fischer și Wohnarans au adresat un apel 
oătră tote guvernele statelor, în care espu- 
nend situația repuMicelor, cer în numele 
dreptății și umanității, oa acum în ora ul
timă să le dea ajutor și să salveze repu- 
blioele.

Serbări și petreceri.
D-1 Demetriu Cionte preot cu Curăto- 

rimea și poporul Bisericei gr. cat. române 
din Dumbrăviță învită la serbătârea sânți- 
rei bisericei renoite, ce se va țină în 21 
Septemvrie n. 1900.

Programul serbărei: In 20 Sept, la 4 
âre p. m. Inseratul ou Litia. In 21 Sept, 
la 8 âre din di: procesiunea religiâsă cu 
binecuvântarea biserioei și a 2 clopote; 
liturgiă solemnă, discurs festiv ooasional.

După terminarea oeremonielor ofici- 
âse prând comun.

Prândul pentru persână 3 cor.

Ou aceeași ocasiune se va arangia și 
o petrecere cu dans sub patronagiul d-lui 
G. Pop de Băsesol, la oare învită inteligența 
română din Baia-mare și jur. Petrecerea 
va fi în 21 Sept. Comitetul arangiator: 
Dem. Cionte preot, președinte; Dr. T. Dra- 
goș adv. v.-preș.; G. Barbul stud, teohn. 
v.-președinte ; I. Cherecheșiu, oassar; Nio. 
Costin, oontrolor. (Mai urmâză vre-o 33 
subsorierl).

Intrarea: de persână 2 oor., de fa
milia 5 oor. Venitul ourat e destinat pen
tru scopul șoâlei oonfes.

Oferte marinimâse se primeso ou mul
țumită și se vor ouita pe oalea di8^8^0^ 
începutul la i/28 âre săra.

*
Reuniunea meseriașilor din Sebeș „An- 

dreiana*  învită la oonoert cu teatru, ce’l 
va aranja din incidentul sfințirei bisericei 
renoite din Sebeș Duminecă în 1A/23 Sept, 
a. o. în sala cea mare a hotelului „La leul 
de aur". Inoeputul la 7l/2 âre săra. Intra
rea: loo I 2 cor., loc II 1 șor. 40 b., loo 
III 1 cor., Galerie 60 b. Venitul e destinat 
în favorul „Fondului pentru ajutorarea vă
duvelor și orfanilor meseriașilor din Sebeș 
și jur14. Ofertele se vor ouita pe cale pu
blică.

Program: I, 1) Cuvânt ooasional la 
desvălirea drapelului „Andreanei14. 2) Să 
cântăm adl în cor, cor mixt de Haydn. 3. 
a) Cine n’are dor pe vale, oor mixt, de G. 
Șorban. 6) Țiganul la vânat, aneodotă de 
T. Speranță. 4) Copilo tu ești gata, oor 
mixt de F. Mendelsohn. 5. a) Țiganul oins- 
tit, anecdotă de T. Speranță. b) Eu mă duo 
codrul rămâne, oor mixt de G. Șorban. — 
II „Sărăcie luoiă14 oomediă într’un aot de 
J. Vulcan representată prin: Petru Ursu, 
Saveta Moga, Petru Muntean, Sim. Androne, 
Petru Opinoar, J. Reftea. In fine dans.

Jalnioii Elena soție, Elisa, Ovid, Elena 
fii, Vespasian Erbiceanu ginere, Ovid Erbi- 
ceanu, nepot, Beniamin, Nioolae, frați, Io- 
sefina G. Densușianu, Petru Pipoș, oumnațl, 
Alexandru Densușianu, nepot, Ootavia și 
căpitan A. StoianovicI, familiile Circa, Er
biceanu, Pușoariu, StoianovicI, Moroianu, 
cu inima sdrobită de durere fao ounosout 
perderea prea iubitului lor soț, tată, frate, 
cumnat, unohiii și văr

Aron Densușianu, 
profesor universitar

încetat din viâță, după o lungă suferință, 
la 2 Septemvrie, ârele 3 a. m. în etate de 
63 de ani.

Cortegiul funebru va pleca dela lo
ouința deoedatului, strada Ralet 6, Luni 4 
Septemvrie, orele 2 p. m., âr ceremonia re
ligiâsă va avâ loc la Cimitirul Eterni
tatea.

Fie-i țărîna ușâră și memoria eternă! 
lași, 2 Septemvrie 1900.

S» Si % Si ai s sî.
J)-na JKopacsy la Șahul Persiei, 

Din Marienbad se raportâză, că după pri
mul act al representației de adio „Modell14, 
actrița Iulie Kopacsy fu invitată în audiență 
la Șah, pentru a doua d', la amâdă. Șahul 
primi pe artistă cu tâtă suita sa în mod 
afabil și esprimâ admirațiunea sa aooen- 
tuând, oă vocea și jocul ei l’au încântat. 
El lăuda pe d-na Kopaosy cu vorbele cele 
mai magulitore. După acâsta urma un con
cert în salonul Șahului oe dura mai mult 
de o âră ; artista fu rugată să cânte piese mai 
multe și în fonograful Șahului. La fine Șa
hul îi oferi un cadou prețios de tiirkise și bri
liante forte mari, afirmându-i, că aoestea 
ar fi autentice persiane. Concertul nepu- 
tându-se termina, Șahul învită pe d-na Ko
paosy să-l repete a doua d>- Cadoul com
pus diutr’o garnitură de ceroei, inel și un 
medalion oolosal represintă o valore de oâ- 
teva mii florini..

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Grsgoriu Mawr.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din Brașov, 

se pot procura urmâtârele cărți:

Scrieri literar® pentru popor.
„Caractere morale, esemple și se

ntințe culese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderne“ de loan Popea, 
profesor. Cetitorul află în acâstă carte (de 
aprope 400 pag.) o comoră nespus de pre- 
țiosă de învățături, de mângâieri, de însu
flețiri spre tot ce e moral, nobil și frumos. 
Prețul 1 fl. 25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

„Carte pentru toțt“, întocmită după 
ideile lui Sam. Smiles, de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 40 bani (plus 5 b. porto).

Legende seu Basmele Românilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
tul P. Ispirescu. Format 8° de 400 pag. 
Prețul 1 fl. 70 cr. . (cu posta 1 fl. 80.)

țUlele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai fl. —.75 cr. 

Er tom II are 508 pag. și costă 70 cr. 
întregul opfl. 1.45 cr. (francat fl. 1’60 cr.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Pop». Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vreu să jdce teatru. 
Prețul 12 cr. . . . (prin postă 14 cr'.)

Vieța după mbrte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor treeătore, 
de 1. P. Ediția II. Prețul fl. —.50 cr. 
Cu posta 55 cr).

Nopți de iernă, novele pentru popor 
de Georqe Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul 60 cr. 
(cu posta 65 cr.)

Țiganii, schiță istorică lucrată pen
tru petrecere după mai mulțl autori, de 
cunoscutul nostru scriitor I. P. Reteganul. 
Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr).

Merinde dela școlă, său învățături 
pentru popor, de Dr. G. Popa. Prețul 60 cr. 
(cu postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului, este o carte 
mare cu povești din Bănat, de G. Cătană, 
împărțită în 3 tomuri. . . Prețul 65 cr.
(cu posta 70 cr.)

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de Iuliu Bognariu- 
Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 cr. (cu porto 28 cr.)

Bracul, novelă de V. R. Buticescn. 
Are tendința de-a combate credința de
șertă. Prețul 10 cr. (cu porto 12 cr.)

Lira Bihorului,”o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antoni» 
P p. Prețul 20 cr. . . (cu porto 23 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii in joc, de 1. P. Reteganul. Pr. 12 cr. 
cu porto 15 cr.

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. P. Re’egalul. Vre-o 
60 de poesii glumețe. Pr. 40 cr. (-f- p. 5 cr.)

Bin trecutul Silvriniei,"'legende de 
V. Russu. Conține 170 pag. Prețul. 30 cr. 
era la început 1 fl., acum (cu porto 35 cr.)

Vivia, seu Biserica din Carta 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. Iuliu Dragoș. Prețul 70 cr. 
(-|- 5 cr. porto).

„Preotul din NoienP, narațiune is
torică din vâcul nos:ru, scrisă de Arghiro- 
barbu. Prețul 10 cr. (-(- 2 cr. porto.)

Pări/ntele Nicolae, schiță din viâța 
preoților de G. Simu. Pr. 30 cr. -f- 3 cr.porto).

Poesii de V. R. Buticescu. Prețul era 
Ia început 1 fl. 20 cr., acum numai 60 cr. 
(cu posta 70 cr.)

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și diua numelui, precum 
și vorbiri la diferite ocasiunl școlastice, de 
G. Simu. Prețul 20 cr. (cu posta 22 cr.).

Cartea Săteanului, de Emanuel Pă- 
răeaftu. Conține mai multe novele poporale, 
scrise în stil forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii, mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
(eu posta 50 cr.)

Suspin și zimbire, poesii și prosă, 
de A. Pop. Prețul 40 cr. (cu porto 43 cr.)

Itîsete și zîmbete, de T. V. Gheaja. 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 30 cr. (cu posta 35 cr.)

„Consider ați/ui ii istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațiunea 
lor la națiunea nostru de loan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Prețul 1 fl., (4~5 cr. prt.

„Amicul bun*,  coleoțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune reli-

giosă-morală, tradusă de prepositul capitu
lar Ioan Papiu. Prețul 10 cr. (-|- 2 cr. porto.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe- 
ranului român, de Simeon Stoica, medio 
pensionat. Conține vreo 25 figuri în text. 
Se vinde acum în loo de 80 or. cu 50 cr. 
(-}- 5 cr. porto)

Cugete și considerațiuni din es- 
periența vieții lui Argirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, sodse din pățania 
vieții. Prețul 10 cr. (cu posta 12 or.)

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vie ța Românilor bihorenl, de L. 
Rudow-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 50 cr. 
(ou porto 55 cr.), '

Povestea despre prințul Ahmed 
al Kamel siu Pribeagul îndrăgostit, 
tradusă de Dr. T. Prețul 30 cr. (-ț- 3 cr. prt.)

To aste pentru tot felul de persone 
și ocasiuni, de Tit. V. Gheaja, spiritual la 
instit. de corecțiune din Gherla. Pr. 20 cr. 
(cu posta 22 cr.).

Scrieri școlare.
Istoria pedagogiei de F. Gr. Bor- 

govan O carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de șcblă. Prețul 1 fl. 50 cr. 
(cu posta 1 fl. 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul sco- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor). Tipărită în 1898, 
Partea 1 (Testamentul vechiQ) costă 25 cr., 
âr partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

Cântul în șc6la poporală de Iuliu 
Pon, învățător în Năsâud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catecheți, 
învățători și părinți, prelucrat de PLasâiu 
Sațiu, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 40 cr. (cu posta 45 cr.)

„învățătură creștinescă“ său Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cath. 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinibră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă 80 cr. (cu posta 90 cr.)

Gramatica limbei române, pen
tru școlele inferiore, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea LI. Prețul 
50 bani.

115.05
90.85

120.30
98.35

. 90.15

. 93.—

. 162.75

Cursa! la bus'sa dsnVeena.
Din 15 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4°/o...................
Renta de corone ung. 4°/0. . • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% •
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2°/0
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50
Bonuri rurale ungare 4% ■ •
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.50 
Renta de argint austr..........................97.65
Renta de hârtie austr..........................97.25
Renta de aur austr................................ 116.40
LosurI din 1860.................................  132.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.09
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 679.— 
Acții de-ale Băucei austr. de credit. 663.50 
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale........................
London vista.................................
Paris vista..................................
Rente de corone austr. 4°/0 • •
Note italiene..............................

. 19.30
118.25 

242.121/2 
96.25

. 97.90
. 90.30

Cursul pieței Brașov.
Din 16 Seotembre 1900.

Vând.
Vând.
Vând.
Vând.
Vând.
Vând.
Vând.
Vând.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

19.08
18.80
19.26
11.30

127.—
58.50
10.72

100.—

19.12
18.90
19.30
11.40

101 —

,, Gazeta Transilvaniei “ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. 1. Ciurcu și 

la Eremias Nepoții

<G) Bluse d® mătase fl. 2.40 cr.
și mai scumpe! — 4 metri. — Trimise libere de porto și de vamă! 
Mostre se trimit imediat, asemenna și de „mătăsuri Henneberg“ negre, 
albe și colorate, dela 45 cr. până la 14 fl. 65 cr. metru.

G. henneserg faineant ie mătăsuri (literart al cărți c. r.) ZtfRKH.
Sz. 5255-1900.

clkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassbi kir. tOrveuyszek, mint tlknyvi hatbsâg, kbzhirrb teszi, 

bogy Gravet P. Iuon hosszufalusi lakbs vegrehajtatbnak nehai Gavet 
I. Juon hosszufalusi lakes vegrehajtâst szenvedb ellerii 1045 korona 
tbke kOveteles bs jâr. irâuti vegrehajtăsi iigyeben a brassbi kir. torveny- 
szek (a hosszufalusi kir. jărâsbirbsâg) teriiletâu levâ I. a hosszufalusi 
331. sz. tjkvben A f alatt fekvb 639 bs 640 htsz. mgatlanokbol Gavet 
I. Juon adbst megilletb jutalekra. 413 koroua. II. a hosszufalusi 1552, 
sz. tlkjkvben A f alatț foglalt 3000 es 3001 hrsz. egesz ingatlanra 32 
koronâban, czeonel megâllapitolt kikiâltâsi ârban az ârvereat elrendelte, 
es hogy a fennebb megjelblt ingatlau az 1900. evi oktober ho 24-ik 
napjăn d. e. 9 orakor az irodâban li.egtartandd nyilvânos ârveresen a 
kikiâltăsi âron albi eladatni log.

Arverezni szâudbkozok tartozaak az iugatlanok becsârânak 10°/0-ăt 
keszpbnzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 §-bau jelzett ărcolyammal sză- 
mitott es az 1881 evi november hb 1-en 3333 sz. alatt kelt igizsâg- 
tigymimszteri rendelet 8 § âban kijelblt bvadekkepes ertbkpapirbau a 
kikuldott kezehez letenni, avagy az 1881. LX. t- cz. 170 §. ertelmebeu 
a bănatpenzuek a birbsâgnâl elbleges elhelyezbserdl kiâllitotb szabâly- 
bzerii elismervenyt ăcszolgâltatui.

Brassb, 1900 evi junius ho 20-âu.
A kir. tdrvenyszek, mint tlkvi haîosăg.

Elekes
1—1. 1093 egyes bird.

fi
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A. IHuresianul

A.ISrasov, Tergtal Sjaulmi IWr. 3®.
Acest stabiliment este provefjut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put6 esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATUTE. 
FOI PERIODICE.

BILETE DE VISITĂ
DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

REGISTRE și IMPRIMATE
pentru fote speciile de serviciuri.

ZSTTj-A-ZsrTrTTZESx-

Comptur^ Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Cozi/ViPol'c, m lela măzimea. 

TAW1 g&bwO*  
INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 

și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.
se primesc în biuroul

9
Comandele eventuale 

tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. WREȘIANU, Brașov.
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TT X S.
Premimcratmmlu ia Gazeta Transilvaniei se pot.il face și reinui 

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

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 ultim x.
Âdmmistraț. „ta. Trans/

Tipogiafia A. Mureșianu, Brașov.


