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bătă. ■•sera.

chiar dela casa Domnului 6-menii, 
sunt reținuți, prin gendarmf?

Ridieatu-șl-a vre-odată N-icolae' 
Bartha, independist și mare adora
tor al opiniunei libere și al inde
pendenței cetățenesc!, vocea sa ca 
deputat, și muiatu-șl-a până vre-odată 
pentru a scrie, în calitate de cjiarist,, 
în contra volniciilor, ilegalităților și 
brutalităților, ce secomit aprope<^ilnic 
față de nemaghiari de cătrăguvern și; 
organele sale ? Său cugetă el și soții 
sei (jiariștî maghiari, că în .aceeași' 
țâră cinci milibne de cetățeni pot 
avă libertatea opiniunei și indepen
dența cetățenâscă curată și neștir
bită, pe câtă vreme aceste sunt su
grumate la. 4eo© milibne de conce
tățeni într’un mod vrednic de -evul.

, mediu ? 1
Der se vedem cum se tânguesce

Bartha mai departe-;
„....Aceste miserabile obiecte.de 

dare — eăci obiecrte de dare suntem 
și nimic alta — citesc losinca: drept, 

■lege, dreptate și aștâptă întruparea 
■ cuvântului. Privesc în jur se vadă, 
cine va împlini cuvântul. Cu spe
ranță ar^etdre eutrieră cori d orele ca
sei comitatului. Pândesc după libe
rator, .după bărbatul, care se nu le 
reamintâseă forța brutală, pe cărei 
sed pbtă privi cu ochi butii, în care ș 
-se-.ee pbtă încrede, către se cinștâscă ' 
dreptul și se respecteze legea. Ei 
dau inse de acela, care de atâtea 
ori .le-a umilit consctența de sine 
cetățenâseă, din partea căruia au 
.avut se sufere așa de mult, <eare a 
despEpțuit libertatea constituțională 
prin suprimarea liberei opiniunl. Șă 
ved eșind și intrând la „Măria Sa* 
pe aceleași figuri ale elicei, easrl cu 
sfatul, -cu șoptele, cu lingușirea trac- 
tâsă și .acum pe „Măria Sa"... Ren- 
duesc lucrurile, strică relațiile, înlă
tură de .pe teren elementele în care

Fișpanii
ii.

D6r t«3e audiai, ‘oe mai (jic@ 
.„Magyarorozâg* :

^Cu ©Baaiunea primei fuaisnl li
bertatea opiniunei în patria nostra 
a fost pusă sub carantină. Nu 'vor
besc de opimunea de pe hârtia. Acdeta 
ca și paserea în sbor, ca raliul, pdte 
se țipe când îi place, și răpescecând 
vrb. sPote rrăpi on&r-ea privată pe 
■față, :fără a fi împiedecată de auto
ritate. Pe harți ă, libertatea e mare. 
Condeiul este o un-ăltă mititică; în-p 
cape și prin gura cheii. Dâr unica 
uneltă este -aptă de a comite mari 
impertinențe.? Inse dincolo dehărtiă,: 
în viață, s’a pus lăcat pe opiniune. 
Lacătul acesta l’a făurit sistemul de 
corteșire al unui pătrar de veac și 
pentru mai -sigura aplecare l’a pus 
în mânaifișpamlor...

„In limba politică manipularea 
■cu acest lăcat ■ se numesce putere 
■discretă. Capacitatea .cea mare de 
■desvoltare a acestei puteri discrete, 
;a ajuns c’o pernicidsă siguritate 
pănă la regimul terorei. T6te inte
resele private au ajuns pe mâna fiș- 
panilos?. Independența eetățenbscă a 
încetat..,. Nu poți face un pas, ca 
se nu te lovesel de Iluștri tafeea sa t 
■cu lăcatul în mână*.

Dbr ce se pică naționalitățile i 
dee,pre libertatea opiniunei și despre 
libertatea cetățenbscă; ce se Cțică, 
oând fiarele 'lor eu mai scapă de 
procesele de paressa^ când poporului 
nu-i mai ieste permis a-se aduna și 
a-se sfătui asupra intereselor salede 
viață; când terbrea merge pănă a 
opri ținerea de baltjrî, serate, ba 

nu se pot dncrede, ca și mai îna
inte4*....

, Totă vofba adevăr pentru d-v6s- 
tre, cari nu we țineți de clică. Der 
pentru naționalități, cari nu numai 
că nu se țin de clică, dăr se luptă 
în contra ei, apărând pe viață, pe 
morte limba și naționalitatea lor? 
Câte au se sufere popărele nema- 

.ghiare dela fișpanii voștri și dela 
elicei© lor, &>a dela tot sărăntocul 
de solgăbiră-u și notar, pe care-1 taie 
capul — și pe care nu-1 ;taie capul 
-ajl —«ă mântuescă patria maghiară.

Der să "vedem cum sfîrșesce 
CBartha?:

„.Acesta pricepere sși vedere a 
;thșpanil®r a produs’o lucrarea distru- 
igetore de moravuri politice a unui 
i timp îndelungat. Inima și creerullor 
â’a umplut cu misiunea de-a corteși, 
de-a țese intrigi, de-a âmpărechia. 
Nivelul -eel inferior al ambițiunilor, 
nu i-au împintenat pe alt teren de 
lucrare. Ei nu se schimbă, ifîind-că 
nu. se pot schimba. Dâcă -Szell nu 
pretinde dela ei serviciu josnic de 
corteș, îl va pretinde altul, și ei vor 
încâina într’acoio, unde pot să-și des- 
volte facultatea har de lucrare și în
clinările lor politice ignobile... A aș
tepta dela țfișpanl șă se desbrace de 
ființa lor originală, este o dorință 
deșartă. Aerul lor, sentimentul de 
datoriă al lor, onocea lor politică 
sunt acelea âa care i-a educat siste
mul Tisza-Banffy. La asta ei nu vor 
renunța, căci nu pot ®e renunțe. Pe 
lângă administrarea unor bărbați cu 
asemenea educațiă, dreptul, legea și 
dreptatea rămân numai pe hârtia*.

D’apoi cine a crescut pe fișpani 
așa cum îi caraeterisâză atât de ni
merit redactorul lui „Magyarorszăg*, 
dâcă nu Bartha Miklos și pressa ji- 
-dano-maghiară? 6re nu acâsta pressă 
a strigat și strigă mereu după fiș- 

pani „eiwrgivșlu în ■eontra naționali
tăților? Nu acâsta pressă a prea
mărit vo'lniciile lui Banffy, ale par- 
șalei de odiiaidră dela Deșiu și Bis- 
triță-Năeeud? Nu .acesta pressă a 
făeut din nulitatea regnicolară, din 
fișpanul Banffy, cu continuele ei 
preamăriri un bărbat providențial 
„mântuitor ;de patriă“, președinte al 
•dietei, și în cele din urmă ministru- 
președinte al Ungariei — ca apoi 
tot ea se țipe ca din gura șârpelui 
an ai târziu contra lui, când fișpanul 
devenind mare bărbat de stat, îșl 
aplica „priceperea* și „vederile* 
sale nu numai în potriva „Valahilor*, 
ei—ca variațiune—și în contra pa- 
trioților patentați cari nu vrâu se se 
dea după per.

Nu vedeți, voi patrioților pa
tentați, nici din acesta tânguire 
fbrte adevărată a profetului dela 
„Magyarorszag11, că câte rele au 
ajunsjse bântue biata țeră tbte vin 
dela voi, cari monopolisați tbtă pu
terea și tote drepturile în ea?

l) Se se vadă) la antiantropomorfîsme etimo.-
Jogia euyentului spată.

Când veți ajunge și voi odată 
se scițl, ce scie totă lumea, și se ve
deți, ce ve stă deschis înaintea ochi
lor în tbte statele adevărat libere: 
că cetățenii unui și aceluiași stat 
numai toți împreună pot se fia li
beri și stăpâni peste destinul lor; 
âr făcendu-se unul stăpân peste ce
lalalt, unul domn, celălalt ilot, — 
vor ajunge cu toții în robiă. Așa a 
fost de când e lumea și așa va fi 
și d’aci încolo.

Noi Românii, cetind aceste tân
guiri ale lui Bartha asupra fișpa
nii or, am put6 4i°e nu fără reson: 
„Szbkely tâmad, Szbkely bânja”.

FOÎLETONUL flGAZ. TBANS*.

Antropomorfism și antiastropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)

Umerii, indicând părțile laterale mai 
înalte ale unui obiect, se aplică .antropo
morfe în espresiunl ea: .umerii dealului, 
.umerii casei etc.

Spate. Antropomorfie s6 vorbesce de 
spate mai la tote obiectele, înțelegendu-se 
partea posterioră în oposițiune ou fața: 
spatele muntelui, spatele scaunului etc.; s6 
se compare espresiunl ca: a ataca, a veni 
dela spate etc. Tot aici aparțin și numiri 
botanice, ca spata dracului (Polypodium 
filix mas) etc. Spata ca morfologia e o 
formă pluralioă isolată a singularului spate1'). 
Spată, afară de partea resboiului, ou care 
se bate urzela pânzei, indică de regulă 
partea dinapoi a obiectelor, servesce de 
razim. In sensul acesta se aplică mai ales 
forma spătar: spătarul scaunului. De aici 
apoi sensul general de proptea, sprijin, și 
în sensul acesta să folosesce mai ales plu

ralul .spete: A’avea spete. — Spătieel (spa
dei) este numele poporal al corsetului. — 
Tot de spată să ține ca etimologie și subs
tantivul spetâ&ă (format cu sufixul — dză, 
ca și gălbeză, fofdză etc.), indicând în ge
nere ori-ce scândură subțire, ce servesce 
de sprijin diferitelor obiecte: spetezele smeu- 
lui, jugului, ferestâ:, speteaza carului etc. — 
Sinonim -eu spate -este substantivul dos, 
cere asemenea dispune de o estineă apli- 
cațiune antropomorfică: dosul cărții, dosul 
muntelui, dosul postavului etc. In special 
sunt de remarcat următorele antropomor- 
fisme degenerate ale (dosului, reduse la 
funcțiunea unor simple adverbe: din dos, 
dinapoi; pe dos, pe ascuns s6u anapoda; 
tot sensul de anapoda îl are și de-andosele. 
— Tot aici aparține ca sens și substan
tivul spinare, indicând partea mai răsărită 
a spatelor. Același sens îl are și ca antro
pomorfism: sub spinare de deal nu se în
țelege dosul, partea posterioră a dealului, 
ei o culme jestinsă de deal, ce se întinde 
orizontal s6u se înalță treptat.

Căsta indică antropomorfie partea 
laterală mai ales înclinată a obiectelor: 
costele mării (malul); costele dealului (mar
gini piezișe); costele oștirei (flancul) etc. 
Se se compare adverbul: din cdste, din la
turi. Costiș .ca substantiv are sensul esclu- 

siv de costă de deal; ca adjective indentic 
cu pieziș; malurile costișe ale mării. — 
Sinonim cu costă este laturea, care ca 
antropomorfism indică una din cele două 
margini ale obiectelor: laturea carului. Mai 
usitate sunt adverbele antropomorfice: in 
laturi, din laturi.

Șold obvine ca antromorfism numai 
în forma șoldă și anume în espresiunea: 
a umbla cu șolda, adecă a umbla cu înșe
lătorii. Șoldiș însemneză șchiopătând, 6r 
șoldit, șoldiu e sinonim cu spetit, schiopj; 
e probabil deci că sensul fundamental al 
espresiunei: a umbla cu șolda, a fost: a nu 
umbla drept ; apoi figurat a nu umbla cu 
dreptate, a înșela. — Șoldină se numesce 
în graiul poporului nostru răcăla de șol
duri, er ca termin botanic șoldină e si
nonim cu șerpariță (Polygala sâu Sedum 
acre.) »■

Picior indică ca antropomorfism 
partea inferioră, pe care se sprijinesee 
obiectele: piciorul mesei; scanului; picior 
de munte, de plaifi etc. Picior indică și 
o măsură în graiul poporului nostru.1) Nu-

>) Mesurile antropomorfice mai cunoscute 
la poporul nostru sunt: a) deget, palmă, , șchiopă, 
cot, picior (urmă) ca măsuri de lungime ; b) mână, 
pumn, braț (un braț de lemne.); gură (o gură de 
apă), ca mesurl cantitative seu de capacitate; c) 

miri botanice, formate cu antropomorfismul 
picior, sunt: piciorul caprii (Aegapodion), 
piciorul vițelului (Arum), piciorul coco
șului etc.

Talpă indică antropomorfie funda
mentul obiectului: talpa casei; talpa mun
telui ; talpa săniei; talpa de ghete etc. In 
special talpa Iadului se numesce în mito
logia poporală română tartorul dracilor, cel 
mai împelițat diavol e mama dracilor, de aici 
apoi figurat: o babă afurisită; talpa gâștei 
se numesce în limbagiul familiar ori ce 
măsgălitură cu cernâlă și în special iscă
litura. Să se compare următorele numiri 
botanice: talpa gâștei (Chenopodium), talpa 
ursului (Acanthus) etc.

Călcâiu se aplică antropomorfie la 
înalțăminte, ciorapi; isolat se dice și căl
câiul muntelui, sinonim cu talpa muntelui.

Unghie obvine ca antropomorfie nu
mai în numiri botanice: unghia găinii (As- 
tragallus), unghia paserei (viola declinata) 
etc. apoi în derivațiunea unghișâră, um
flătură sub limbă (o bolă, germ. Frosch.)

(Va urma.) Nicolae Sulică.

fdlce (din lat. falx, falce(m), forma originală eti
mologică a substantivului falcă, ca măsură de suj 
prafață.

obiecte.de
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Serbările din Blașit.
(Raport special al „Gazetei Transilvaniei0.)

Blcișiu, 17 Septemvrie.
S’au împlinit doue sute de ani, de 

când sub metropolitul Atanasie s’a făout 
unirea ou Roma, ale cărei resultate pen
tru noi Românii sunt cunoscute. Prin ea 
se deschid porțile lumei civilisate din Apus 
și pentru Români; în urma ei se înființâză 
oele dintâiîi șoole românesol mai sistemisate, 
cari cresoură și au dat neamului o mândră ple
iadă de bărbați erudițl, abnegațl și puru
rea pătrunși de datoria lor oătră biserioă 
și națiune, gata chiar de a-șl jertfi și viața 
pentru binele, luminarea și înaintarea po
porului.

Provinoia metropolitană română unită 
și fiii săi au ținut să sărbătorăsoă acâsta dată 
memorabilă din treoutul său și cu d'ua de 
adl s’a inaugurat șirul aoestor serbări, des
pre care viu să vă raportez.

Cei chemați.

La aoest Sinod provincial au fos che
mați următdrele persone înalte bisericescl:

a) Din archidiecesă: Ioan M. Moldo
van, preposit capitular, Dr. Ioan Rațiu, Si
meon P. Mateiu, Iosif Hossu, Dr. Augustin 
Bunea, Dr. Vasile Hossu, oanoniol metro
politani, Basiliu Rațiu, rector seminarial, 
Iaoob Macaveiă, vicariul Făgărașului, Nico- 
lae Solomon, protopopul Ludoșului și Dr. Isi- 
dor Marcu, secretar metropolitan.

b) Din diecesa Orădii-marI: Escelența 
Sa Episcopul Mihail Pavel, Dr. Aug. Lau- 
ran, Moise Neșiit, canoniol, Ioan Butean, 
dir. gimn. din Beiuș, și Dr. Felician Bran, 
archidiaoon în Careii-marl.

o) Din diecesa Gherlei: Esc. Sa Epis
copul Dr. Ioan Szabo, Ioan Papiu, prepo
sit, Ioan Georgiu, canonic, Alimpiu Barbu- 
lovicl, vicariul Șimleului, Tit Bud, vicariul 
Sighetului, Dr. Ioan Pop, vicariul Năsău- 
dului, Vasile Pordea, seoretar episcopesc și 
Păsztori, egumenul mănăstirei dela Bikszâd.

d) Din diecesa Lugoșului: II. Sa Epis
copul Dr. Demetriu Radu, Beniamin Den- 
sușian, loan Boroș, canonici, Nicolae Nestor, 
vicariul Hațegului, George Telescu, protopop 
în Arad și Iuliu Rațiu, protop. în Orăștie.

Sosirea Episcopilor.

Șirul celor sosiți pentru Sinod l’a în
ceput II. Sa Episcopul Radu, oare a sosit 
în Blașifl, însoțit de fratele său Dr. Iao. 
Radu, Sâmbătă în 15 Sept. d. a. la orele 
2%. La gară a fost întîmpinat de Dr. Au
gustin Bunea, Dr. Vasile Hossu, Dr. Isidor 
Marcu, A. C. Domșa, Dr. loan Rațiu, și 
Dr. Elie Dăian. Prea Sânția Sa Episoopul 
Pavel a sosit Duminecă în 16 Sept, ndptea 
la ora 1, însoțit de Lauran și Neșiă, și di
rectorul Butean, âr Luni în 17 Sept. d. a 
drele 2'/2 a sosit P. S. Sa Episcopul Szabd, 
însoțit de seoretarul său, canonicii Papiu și 
Georgiu și vicariul Șimleului, fiind întâm
pinați de Dr. Vas. Hossu, Dr. Isidor Marcu, 
Dr. loan Rațiu, Dr. Iuliu Mania, Dr. Florent 
Mihalyi de Apșa și alte multe persone 
fruntașe.

0 s p e ț i i.

De Sâmbătă și pănă afli în 17 Sept, 
n. conținu sosesc membri Sinodului și nu- 
măroșl ospețl fruntași, din tote părțile. Pe 
tdte stradele Blașiului se pot vedâ dspețl 
din afară, ounoscuțl și necunoscuțl. Dintre 
dspețl remarcăm următorele persone : Esc. 
Sa Episcopul latin al Ardealului conte Ca
rol Gustav Majlath cu secretarul său conte 
Toldalaghi și canonicii Simeon Kovâcs și 
Ignațiu Gergely. Fratele Eso. Sale, Petru 
Mihalyi, deputat dietal și nepoții Escel. 
Sale Dr. Florent Mihalgi, și G. Mihalyi. 
Protopopii Grigore Pușcariu, (Beclean), Pe
tru Uilăcan (Reghin), Iuliu Montani (Zlatna), 
Dobrescu (Sebeșul săsesc), loan Hațăgan 
(Dârgea), Artemi u Codarcea cu familia 
(Turda), Ioan Moldovan (Medieș), Raicu cu 
familia (Teaca), Antal cu familia (Beiuș), 
Ilie Câmpean (Giurgeu St. Miclăuș). I. Stoica 
(Pogăceaua), L. Pasca (D.-St.-Mărtin), Can- 
■dale arohidiacon (Borgo-Bistriță). Apoi pre
oții Gr. Sărbu (Teiuș), Const. Lucaciu (Geo- 
jib), I. Serbac (Gherț.a-mică), Fanea (Sara- 
seu), S. Bolea (Săpănța), Gherasim Domide 
ou familia (Rodna), Corn, 'leaha (Chizdia), 
Șerban (Fizeș), Petru Suciu cu familia (Să- 
bad), Hodârnău (Pata), Hieronim Man (Bă- 
gău), Lengyel cu familia (Gitin), Moise 
Brumboiu (Tohanul vechili), Ariton Popa, 
(Bucium), Enea P. Bota eu familia (Șard), 
Zugrav cu familia (Lugoș), Frenț (Lugoș), 
Victor Macaveiu (Făgăraș) etc.

Iuliu Bardoși inspeotor de șodle în 
pensiune cu familia (Sibiiu), Dr. Nio. Șer- 
ban, deputat dietal (Făgăraș), Bas. Podâbă, 
director de bancă, cu familia (Clușiti), Ze- 
han, advocat (D.-St.-Mărtin), I. Beres ofi
cial (Clușifi), Hr. Bran, advocat, cu familia 
(Teaca), Anchidim Șoldea, căpitan, ou fa
milia (Seghedin), Dr. Teodor Bule, profe
sor (Beiuș), George Vărtic, pretore (Bis
triță), Dr Murășan, medic (Beiuș), Breban, 
jude oercual (Alba-Iulia), Dr. Al. Fodor, 
medio (Alba-Iulia), Dr. Anca, medio (Ofen- 
baia), Dr. loan Harșa, advocat (Reghin), 
Ivsif Orga, cornptabil de bancă (Jibău), Cor
nel Crișan, învățător (Teiuș), ș. a. ș. a.

Congregațiunea prosinodală.

După-ce s’au întrunit cei chemați la 
Sinodul provincial, Luni în 17 Sept. d. a. 
la orele 4 s’a ținut o congregațiune pro
sinodală în sala consistorială din reședința 
metropolitană, în care s’au dispus cele ne- 
oesare la deschiderea Sinodului.

In aoestă congregațiune:
1) Părinții Sinodului, îmbrăcațl în or- 

natul lor propriu, anume Episoopii cu epa- 
traohir, mandie și. camilafoă; dr ceilalți în 
ornatul lor preoțesc, anume cu grecă său 
cu paliu eclesiastio, au ocupat locurile ce 
le competeau la masă, în a cărei frunte a 
presidat Metropolitul, și după aceea s’a 
cântat „împărate ceresc Mângăitorule“.

2) Metropolitul a ținut o vorbire aco
modată acestei congregațiunl.

3) Finind Metropolitul vorbirea, cu 
consensul Episcopilor presențl a provocat 
pe toți membri Sinodului a-șl faoe promi
siunea solemnă „de-a țină secretele Sinodului*, 
recitând formula următore :

„Promit pe credința preoțescă, căvoiă 
ținâ în secret religios și sub tăcere abso
lută tote acelea, cari vor fi cetite, desbă- 
tute, pertraotate și decretate atât în oon- 
gregațiunile generale, oât și în sesiunile 
publice ale acestui Sinod al Provinoiei eole- 
siastioe de Alba-Iulia și Făgăraș, niol voiii 
descoperi din aoelea nimănui nimica înainte 
de a-se publioa acelea pe oalea sa, la tim
pul prefipt, cu modalitatea prescrisă11.

4) După aceea a provocat pe Părinții 
Sinodului, ca să alegă pe oficialii Sinodu
lui, apoi s’au ales:

a) Jucjii exențiunilor și ai căințelor;
b) Promotorii Sinodului;
c) Secretarii Sinodului;
d) Notarii Sinodului;
e) Magistrul ceremoniilor Sinodului;
/) Teologii și oanoniștii Sinodului;
g) La mandatul presidiului seoretarul 

prim al Sinodului a provocat pe deputății 
oapitulelor și pe oei chemați la Sinodul 
provincial, să-și producă documentele cre- 
denționale de proourațiune, respective de 
chemare, oarl presentându-le, presidiul le-a 
încredințat unei comisiunl verificătdre;

h) După aoeea Metropolitul a întrebat 
pe Părinții .EpiscopI, de sciu pe cine-va, că 
ar fi absent, cu tdte că este obligat a fi 
de față la Sinod. Cei ohiemațl la Sinod 
toți au fost de față, afară de egumenul Pâsz
tori dela Bikszâd și afară de Dr. Ioan Pop, 
vioarul Năsăudului, care din causă de morb 
nu a putut fi present. După aoeea a ra
portat oomisiunea verificătdre despre aceia, 
ale căror litere credenționale și respective 
de ohemare s’au aflat în ordine, și toți cei 
ohiămațl s’au declarat de membri ai Sino
dului.

î) Finindu-se tdte acestea, Metropo
litul a presentat spre aetire decretele pre
parate pentru sesiunea primă, și anume:

a) Deoretul deschiderei Sinodului; 
fi) Decretul mărturisirei credinței ; y) De
oretul despre modul vieții pe timpul Sino
dului ; <J) Deoretul de a nu prejudeoa; s) De
cretul de-a nu disoede; <p) La tdte acestea 
s’a cerut consensul Părinților Sinodului.

Și cu acestea congregațiunea prosino
dală s’a terminat la orele 5l/2.

Iluminarea și conductul.
Pe la 6*/2 trei bubuituri de trdscurl 

au dat signalul pentru iluminarea orașului. 
In câte-va minute întreg Blașiul era scăl
dat într’o lumină feerică. Ori pe unde mer
geai, tot feresfrii iluminate și împodobite 
ou flori. In speoial ofereau un spectacol 
frumos edificiile din fața pieței, institutele 
de învățământ și biserica oatedrală, care 

prin icdnele din ferestrile frontispioiului 
atrăgeau sute și sute de privitori. Una re
presents. pe Metropolitul Atanasiu, alta pe 
Metropolitul Victor, dr oea din mijloc pe 
Sfinția Sa Papa Leo al Kill. Transparente 
frumdse erau la cassa oentrală într’o fe- 
rdstră cu insoripția: 18 Septemvrie 1700. 
Metropolitul Atanasiu, dr în cealaltă inscrip
ția: 18 Septemvrie 1900. Metropolitul Vic
tor, și de-asupra o mitră, o oruce și un 
toiag arohieresc. Asemenea frumosă era și 
decorația transparentă dela Consum, ou 
insoripțiunea: Uniți să fim in cuget, uniți în 
Dumnezeu. Prin unire la putere și mărire.

La drele 7 a plecat oonductul de torțe 
compus din 300 de inși, pompieri, inteli
gența din Blașiîi-oraș și tinerii țărani 
din Blașifi-sat, Plecarea s’a făout din 
capul de jos al stradei-marl, apoi în sune
tul musicei a traversat strada-mare, strada 
tipografiei, a încunjurat piața și apoi a 
ținut spre reședința metropolitană. Era 
ceva înălțător : pretutindena pe unde tre
cea conduotnl sute de privitori, continue 
strigăte de „Să trăăscă", întrerupte de bu
buiturile trdsourilor !

Ajunși la reședință, în portă sta pe 
un podiu Esc. Sa Domnul Metropolit în
cunjurat de Episcopii Pavel, Dr. Szabo, Dr. 
Radu și Majlath episoopul latin dela Alba- 
Iulia. Mulțimea vă<jâudu-i a erupt în sgo- 
motose și repețite urări de să irăiăscă, cari 
domolindu-se, oratorul comitetului aran
jator al festivităților, Dr. Alexandru Pop 
medio archidiecesan, a vorbit în numele 
orașului și a salutat pe iluștrii Arohierei 
sosiți la BlașiQ spre a jubila și a se sfătui 
împreună în Sinod. Oratorului a răspuns 
emoționat Eso. Sa Metropolitul ou cele mai 
frumdse ouvinte. (Apoi între sunetele mu- 
sioei, conduotul B’a reîntors și înounjurând 
ouadratul dintre piață, și strada lungă, s’a 
reîntors în piață, unde s’au ars torțele și 
la drele 8 s’au resfirat toți pe la ale lor.

Sera de cunoscință.
La drele 9 s’au adunat dspeții la ho

telul „Univers11, unde .făcând cunosoință 
unii cu alții au petrecut câte-va momente. 
Este de însemnat, că tot atunci și tot acolo 
s’au întâlnit și aceia, cari au absolvat gim- 
nasiul din Blașiti înainte de asta ou 12 ani; 
unii dintre dânșii au luat parte la con
venire dimpreună ou soțiile.

(Va urma.) Raportor.

Mon.areh.ul și marina. Din Viena 
se anunță, că un ordin de di, cu data de 
Marți, arată recunoscința împăratului oătră 
marina de răsboiîi, care a purtat ou gloriă 
drapelul austro-ungar în’Extremul Orient, și 
mulțumesoe călduros armateițpentru credința 
și abnegațiunea sa. Ordinul de cji oonstată, 
că fericirea și mândria Casei imperiale se 
razimă pe legătura aoeea, oare face să dăi
nuiască ceea-ce a fost clădit în cursul se
colelor.

Din Austria. Despre con fer en ța șefilor 
de partide germane s’a publicat un comunioat 
în oare se spune, că toți oei de față au fost 
convinși de necesitatea susținerii solidari
tății germane, în cadrul oăreia au loc toți 
aceia, cari sunt gata a lupta pentru drep
turile poporului german și pentru unitatea 
Austriei. Declarațiile din urmă ale partidei 
Cehilor tineri cu privire la dreptul publio 
boem, trebue se întărâsoă pe toți în hotă- 
rirea, ca la alegeri să ia posițiă pentru ger
manism și pentru unitatea Austriei. In pri
mul rând — sfîrșesoe oomunioatul — tre
bue să țină fiă-care German la stabilirea 
pe cale legală a limbei germane oa limbă 
mijlooitdre.

Bulgarofilismul lui Jancso Be- 
nedek. In „Budepesti Hirlap“ dela 19 Sep
temvrie Jancso Benedek se ooupă drășl în 
felul său ou oestiunea macedoneană, încer
când să arate resensul, oe l’ar fi produs 
„propaganda română11 în Macedonia. Jancso 
nu se sfiesoe a susțină din nou, că „Româ
nia în sa-șl a aruncat mai întâii! tăciunele în 
Macedonia și a ațîțat mereu disordinea și 
neliniștea acolo, âr acum, ca paznica ordinei 
și a păcii pretinde ca marile puteri să desar- 

maze pe Bulgari in Macedonia și ast-fel sin
gură să rămână fără conourent pe aoest 
nou teren de emulațiune a statelor balca
nice11....

Prin aoâsta bulgarofilismul d-lui Janoso 
s’a pus din nou într’o lumină cât se pdte 
de tristă și vrednică de compătimit.

Conflictul Homâniei cu Bulgaria.
In cercurile judeoătoresol se dă oa si

gură soirea, că cel mai târcjiQ mâne ordo
nanța definitivă în afacerile asasinatelor 
lui Fitowsky și Mihăileanu și complotul 
bulgar, va fi trimisă la camera de punere 
sub aousațiă.

*

0 telegramă din Sofia, 18 Sept, spune :
In urma intervențiunii guvernului sâr

besc, Boris Sarafoff a fost ohemat înaintea 
procurorului din Sofia pentru a fi cerce
tat asupra unei BcrisorI, care se află în do
sarul instruoțiunei criminale, oese instruesoe 
în România și privitore la un atentat în 
potriva regelui Alesandru.

Sarafoff a respins acusațiunea adusă în 
contra lui și a cerut să se presinte scrisorile, 
pe care le declară false.

*
Comandantul garnisdnei din Turtuoaia, 

major Marcoff, a răspuns ou cea mai per- 
feotă curteniă comandantului garnisdnei 
române dela Oltenița, oare îl încunosoiin- 
țase despre incidentul focurilor trase de pe 
malul drept al Dunărei asupra unei patrule 
române.

Maiorul Marcoff asigură în răspunsul 
său, că ancheteză cașul și că a dat ordin, 
ca asemenea incidente să nu se mai în
tâmple în viitor. D-sa învită pe inginerii 
români a-șl urma în liniște luorările hidrau
lice, oe esecută în Dunăre.

*
„Politische Correspondenz“ primesoe 

din Constantinopole soirea, cum-că în urma 
atacului făptuit de un emisar al comitetu
lui macedonean în contra unui preot bul
gar, pentru a-i stdroe bani, perchisițiunl 
s’au făcut. S’au aflat scrisori oompromiță- 
tdre la Bitolia și în mai multe alte loca
lități ale vilaietului. S’au făout mai multe 
arestări. Garnisdna din Bitolia a fost în
tărită.

*
Despre înarmările Bulgarilor se mai 

afirmă, oă la Rusciuo s’a ridicat un șanț 
de vre-o 200 metri pentru așezarea tunu
rilor și munițiunilor.

ReBerviștii bulgari au primit ordin 
să fiă pregătiți pentru orl-oe moment, căci 
„patria le cere să aduoă jertfe11.

Se cjioe, oă printre Bulgari să oântă 
oântece răsboinioe și se fac rugăoiunl, oa 
(jiua atacului să sosâsoă oât mai curând.

Inoât privesoe înarmările bulgare se 
anunță de altă parte, oă ele se fac în ve
derea unei mari resodle, oe e în ajun se 
isbuonâsoă din oausa legii pentru dijmă, 
oare a surescitat poporul în mare măsură.

*
Trei Bulgari au fost trimiși Marți 

peste graniță, prin punctul Giurgiu, pe basa 
unor decisiunl administrative.

Viitorul consiliu de miniștri se va 
ooupa de câte-va elpuLărl nouă, cerute de 
ministerul de interne.

*
Erl a fost espulsat prin punotul Giur

giu escrorul Cazacoff, după-oe s’a constatat, 
oă șl a întrebuințat oele oâte-ve 06
i-au fost acordate, pentru a-șl regula afa
cerile, pentru a face nouă esorocherii. Alal- 
tăerl au mai fost espulsațl următorii Bul
gari : Georghe Costof, Ioaohim Anastaeiu, 
Ștefan Simla și Bojin, aflațl fără niol 
un rost.

Principele Ferdinand al Bulgariei a 
sosit în 17 1. c. săra la Sofia, de unde a 
plecat ÎDdată la Varna.

Mama principelui, Clementina de Co
burg, a sosit alaltăerl săra în Viena.
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Interviewin'! interesante.
Cei din Sofia, ba pănă și „iluștri14 

bărbați din comitetul revoluționar bulgar 
și-au aflat o minunată aehisițiă in gazetarii 
dela pressa jidano-maghiară. ț)ilnia vedem 
publicându-se prin foile din Budapesta in- 
terviewurl și artioull favorabili causei co
mitetului revoluționar macedo-andrianopo- 
litan. Printre cei ce îmbrățișâză ingrata 
oausă a Sarafoffilor vedem, că s’a înrolat și 
„Revue d’Orient et de Uongrie*, fliar jidano- 
maghiar scris în limba francesă și care 
apare în Budapesta. In nr. dela 10 Sep
temvrie, număr curat bulgăresc, „Revue 
d’Orieot et de Hongrie44 publică mai multe 
interviewurl (eu Ivanoioff, Radoslafoff, Ka- 
raveloff și Sarafoff) precum și o amănunțită 
soriere a impresiilor, ce le-a primit redac
torul său în călătoria la Sofia. Etă — după 
„Timpul14 din Bucuresol — un resumat din 
aoeste impresii:

In conflictul cu România, cabinetul 
bulgar este sprijinit de țâra întregă. Pu
blicistul maghiar a avut ocasie să.vorbâscă 
cu tot felul de omeni, și nimeni nu i-a 
spus, că „guvernul ar trebui să se supună 
pretențiilor românescl, permițând ast-fel unui 
stat veoin să eseroite o influență directă.în 
afaoerile interiâre ale Principatului14. Po
porul bulgar păstrâză o atitudine seriâsă și 
demnă, ca unul ce are consoiința propriei 
valori și încredere în dreptatea și puterea 
lui. Dovada peremptorie a publicistului 
maghiar este următârea: în grădina muni
cipală din Sofia cântă o esoelentă orches
tră română, care strînge mulțl gologani, 
âr la restaurantul „Raiului Roșu14, unde 
cântă musica gardei princiară, oând se în- 
tonâză imnul „Șumi Marița44, „sonor, an
trenant și belioos14, tâte fețele bulgare se 
învioreză.

Treoem peste interviewurile d-lor Ivan
cioff și Radoslavoff, cari au convins pe re
dactorului „Revue d’Orient*, că Bulgaria 
urmâză o politioă sănătâsă și rațională. 
Lăsăm de asemenea în umbră convorbirile 
cu oposanții Zankoff și Karaveloff, ca să 
ne oprim asupra declarațiilor lui Sarafoff, 
fiind-că de fapt aoesta e personajul cel 
mai important în Bulgaria, personaj, care 
din câte se văd, conduoe politioă cea mare 
a principatului veoin, âr pe aceia, cari îi 
stau în oale, îi suprimă pur și simplu.

„Nu-mi pot esplica, a domnul Sa
rafoff', atitudinea pressei maghiare în cesti- 
unea cailei, nu pot înțelege de ce apără pe 
Români ou atâta căldură! E posibil, e chiar 
probabil, că guvernul nostru a comis erori în 
negocierile cu statul vecin; aoâsta însă nu e 
un motiv, ca pressa ungară să ne condamne. 
După părerea mea, Bulgaria și Ungaria, 
două țări de mare viitor, n’ar avă decât 
să profite fiind în termeni buni, mai mult 
chiar decât s’ar pul& spune. Cred deci, oă 
Ungaria ar avă interesul să ne apere și să 
combată pretențiile Românilor, ale oăror 
tendințe naționaliste le oundsoe în de-ajuns44.

Sarafoff după-ce a făout prooesul ca
binetului din Buouresol, oare a întreprins 
o gonă oontra elementelor străine, mai ales 
contra elementului bulgar, silindu-l să emi
greze său să se contopâscă, vorbesoe de 
Kuțovlahii din Macedonia, oarl eunt „cel 
mult în număr de cinol-cjeol pe mii44, do
vedind publicistului meghiar, oă în zadar 
guvernul român a căutat să faoă din ei un 
element etnic, și că Bulgarii niol nu-i bagă 
în semă pe Kuțovlahl.

Vorbind de conflict, și întrebat de 
publioistul maghiar, dâoă orede în posibili
tatea unui răsboitî cu România, domnul 
Sarafoff a răspuns, cu untondrecum enig
matic: „Un răsboiii e tot dăuna posibil, 
chiar atunci când nu e de prevăzut14.

*

Intr’o convorbire pe oare un dittl'i9t 
din Viena a avut’o cu ministrul de comerciîi 
al Bulgariei, Nacevici, aoesta a deolarat, că 
n’a făcut acolo nici un pas ofioial. După 
părerea ministrului bulgar, situația este 
agravată prin considerația firăscă față de 
număroșii macedoneni în Bulgaria. Acest 
element, care desfășură în continuu o ac
tivitate politică plină de agitațiuni, numără 
mii de dmenl. Nu este cu putință a-se lua 
măsuri draconioe, dăr sa pot înfrâna și să 
se trăcă fără considerația la ordinea

Guvernul bulgar vede, oă și în Ma
cedonia se simte lipsa multor reforme și 
doresoe să se facă acolo o îmbunătățire, 
fără ca prin aoăsta să voiăsoă a turbura 
pacea Europei.

Sub astfel de împrejurări nu rămâne 
altoeva de făout, decât oa decisiunea asu
pra oestiunei, oare a provocat oârta, să fiă 
deferită tribunalelor din Bulgaria, cari vor 
pedepsi pe o ei vinovațl...

Nu mă îndoieso, că în privința ulti
mului oonflict ambii priml-miniștri, bulgar 
și român, sunt animați de cele mai bune 
disposițiunl și că ministrul nostru de in
terne Radoslavoff, va fi destul de energio 
pentru a afla mijlâce, oa să reguleze pe de
plin oestiunile puse pe tapet de d-1 Oarp.

Prințul Ferdinand doresce, ca se dis
pară oât de repede posibil norii de pe 
oerul bulgar. Acâstă dorință de sigur, că se 
va împlini, dăr nu trebue să se pretindă, 
oeea ce ar pută să fiă jignitor onorei Bul
gariei și să pericliteze interesele cele mai 
importante ale aoesteia.

SC1RLLE DILEL î
10 (30) Septemvrie.

M. S. Regele Carol va pleoa din 
Ragaz ac|I, Joi, 7 (20) Septemvrie, pentru 
a merge la castelul Weinburg, unde va 
sta pănă la căsătoria nepotului său prinoi 
pele Albert al Belgiei. După căsătoria, oare 
se va săvârși în Munohen la 9 Septemvrie 
(20 Ootomvrie) Majestatea Sa se va întorce 
direot în țâră.

Dar pentru biserica română din 
Paris. Prințul Alexandru Vogoride din 
Paris a dăruit oapelei române de-aoolomai 
multe odăjdii și sfite de aur și o mul
țime de alte obieote de aur, în valâre de 
peste 17.000 lei. Ministeriul român al cul
telor a trimis prințului o telegramă de 
mulțumire.

Numărul Mohainedanilor. Guvernul 
otoman a statorit numărul Mohamedanilor, 
oâțl se află pe întreg pământul, ou oifra de 
196.500.000-, dintre aceștia se află : în 
Turcia europeană 28 de miliâne; în Asia- 
mioă, Beludjistan și India 99 miliâne, în 
China 20 miliâne, în Africa 36 miliâne și 
500.000, în alte părți ale lumei 23 miliâne.

Concert. In 3 Ootomvrie va fi oon- 
certul virtuâselor pianiste Elsa și Grethe 
Krummel. Aoest conoert promite a deveni 
unul dintre cele mai suocese dintre oâte 
s’au dat anul aceBta la Brașov, și de aceea 
nu putem decât să-l recomandăm cu căl
dură publioului româneso. Domnișârele 
Krummel ne sunt deja cunoscute din oon- 
oertele date în anii treouțl, dâr nu numai 
noi le-am admirat, oi talentul lor estra or
dinar și virtuositatea, ou care cântă la 
două piane aoeleașl buoățl, au fost aplau
date și în centrele mari musioale ale străi
nătății, precum în Lipsea, Berlin, Viena etc. 
La acest conoert a binevoit a-șl da con
cursul său și d-na Maria Dima, a cărei vooe 
frumâsă de alt și a cărei interpretare ade
vărat artistică, ne-a încântat deja în oon- 
certul din Iunie al Reuniunei nâstre de 
cântări. Debutul dâmnei Dima va fi un 
motiv mai mult, pentru oare Româuii pri- 
oepătorl de musioă vor merge la aoest 
ooncert.

Epilogul atentatului dela Monza. 
După cum se telegrafâză din Roma s’au 
terminat ceroetările disciplinare pornite 
contra funcționarilor, a căror negligență 
său negrije a ușurat ducerea în deplinire a 
faptei scelerate a lui Breșei. Sub-locotenen- 
tul de polițiă, oare a fost însărcinat ou 
paza persânei regelui Umberto, din pedâpsă 
va fi transferat la Sardinia. Vor mai fi pe
depsiți prefeotul din Monza, deâre-ce el a 
invitat pe regele Umberto să mârgă în 
mijlocul poporului, când s’au împărțit pre
miile; apoi căpitanul de polițiă, fiind-că 
el a fost insciințat printr’o epistolă despre 
atentatul lui Bresoi. El însă n’a dat im
portanță epistolei. Afară de aceștia au mai 
fost pedepsiți o mulțime de polițiști.

O căletoriâ pe Mare a familiei re
gale din Spania. Jurnalul „Imparoial14 is- 

torisesoe un oas nostim, ce s’a întâmplat 
de-ună-cji ou ooasia unei preumblări pe 
Mare a ourții spaniole, care mergea la să
tulețul de pesoarl „Estaca de Vares“. Al- 
cadul (primarul) din acea localitate, surprins 
de visita regală, se urcă pe bordul yach- 
tului „Giralda44 pentru a saluta pe regina- 
regentă și pe micul rege. îndată însă ce 
se văcju în fața înalților âspețl, bravul pri
mar nu găsi ouvinte pentru o vorbire oca- 
sională, ci puse mâna pe umerii tânărului 
rege, îl privi dela cap pănă la piciâre și 
zimbind, îi c|ise în naivitatea sa : „Hm, 
Dâmne, Dâmne, ce rege drăguț îi ăsta!“

Protestele BSwrilor.
Din Durban se anunță, că președinții 

Kriiger și Steyn au dat o contra-proolama- 
țiă, în care declară anexarea ca nulă și di00> 
că republicele nu se vor supune nid-odată 
Angliei.

Deputațiunea bură protestâză de ase
menea oontra proclamației lordului Roberts, 
prin oare se susține, oă președintele Kru
ger, trecând granița, ar fi dimisionat. 
Dimpotrivă Kriiger a pleoat eu le
gală autorisațiune a consiliului administra
tiv al Transvaalului, în urma hotărîrei din 
1899 a „ Volksraadu-ului.

*
Apelul adresat de deputăția repu- 

blicelor sud-africane se termină ast-fel:
„OrI-cât de durerosă ar fi fost pen

tru poporul nostru atitudinea Englesilor, ea 
se mai putea înțelege atât timp, oât a fost 
vorba de un răsboiii regulat. Dâr ouvântul 
de mijlocire nu se va pronunța acum când 
Marea Britanie caloă în pi< ore prin anec- 
sărl teoretioe principiul dreptului ginților 
pentru a-șl deschide în chipul acesta calea 
la tote aotele de violență și, dâcă e posi
bil, la e3terminarea completă a unui po
por liber? In numele dreptăței, în numele 
umanității, ne adresăm tuturor popârelor, 
a căror inimă bate pentru noi, și le oerem 
să vină în aoest moment estrem în ajutorul 
poporului nostru și să ne scape patria. Avem 
speranță în Dumnecjeu, oă apelul nostru va 
fi asoultat14.

ULTIME SUIRI.
Berlin, 19 Septemvrie, piarul 

„Norddeutsche Allgemeine Zeitung44, 
face cunoscut, că contele de Bulaw, 
ministrul de esterne al Germaniei, a 
adresat puterilor o circulară în care 
spune, că prima eondițiune pentru 
raporturile diplomatice cu China e 
estradarea instigatorilor crimelor co
mise la Peking, crime, cari sunt în 
contra dreptului ginților. In descope
rirea instigatorilor miniștri streini 
din Peking ar pute face mărturisiri 
de o netăgăduită valdre și ireproșa
bile. Circulara propune, ca miniștri 
din Peking să fiă însărcinați se arate 
pe principalii criminali.

Haga, 19 Septemvrie. Sosirea lui 
Kriiger se așteptă pe la mijlocul lui 
Ootomvrie.

Sofia, 19 Septemvrie. Principele 
Ferdinand a sosit acjl aici, venind 
din Filipopol.

2Si S %■ M
Regele șivi&itiul. țfiarele din Roma 

istoriseso despre noul rege italian Viotor 
Emanuel III, următorul 'episod interesant: 
Regele s’a aflat (jilele din urmă în Neapol 
și într’o sără plecă la preumblare. Nu avea 
ou sine, deoât un funcționar de al curții 
ou care împreună se urcă înt'"'o trăsură, 
ce o aflase mai curând pe stradă. Vizitiul, 
oare creduse, că âm-mii din trăsura sa sunt, 
de același rang, începu să vorbâscă și se 
plânse, că acum le merge rău visitiilor în 
Neapol, deâre-ce mai toți umblă ou tram
vaiul și birjarii abia dâcă mai capătă vre
un mușteriu. Nimenea nu-i pâte ajuta, decât 
pote regele, la oare se va și trimite o depu- 
tațiuue. Regelui i-au plăcut vorbele vizitiu
lui și l’a întrebat, ce părere are despre 

sohimbarea de tron? — Ah, di®0 vizitiul! 
Pentru regele Umberto ne pare fârte£rău. 
A fost un bărbat bun și fârte brav și 
aoâsta i-a prioinuit perirea. Regele cel nou 
pare a fi fârte suspeot și, dâoă vreți să 
soițl domnilor, eu așa ored, „oă domnia sa14 
ă un om fârte șiret. — Regele a primit 
suric|ând răspunsul, ce i-s’a dat din partea 
vizitiului. — Intr’acestea trăsura ajunse la 
palatul regal. — Mână în ourte! di90 R0- 
gele! — Dâr sentinela nu ne lasă ! observa 
vizitiul. — Dă numai înainte ! Trăsura întră, 
sentinela presentâ armele, vizitiul rămase 
uimit. Dâr mai mare i-a fost mirarea, când 
un servitor se presentâ și-i puse în mână 
o bancnotă de 10 lire, cu ouvintele: Pri- 
mesce-ți bacșișul, oe ți-1 trimite Majesta
tea Sa!

*
O istoria curat americană oo- 

munioă revista „Progres Mâdical". In Ame
rica faoe mare sensațiă între mediol și an
tropologi o fată tânără. Aoâsta, o coroitură 
de rassă albă și neagră, are însușiri oa ni
meni în lume, sâu mai bine d’s> Pttre a A 
lipsită de ârl-oe simț fisio. Nu numai su
prafața oorpului ei este nesimțitâre pentru 
orl-ce atingeri sâu răniri, oi și organele ei 
interne sunt ca amorțite, lipsite de orl-ce 
simțământ. La esperiențele făcute, medicii 
putură să-i atingă pelea cu ferul ars, și ?ă 
o rănâsoă cu orî-oare alt instrument ascu-' 
țit, fără a se produoe oea mai mioă im
presia asupra fericitei posesâre a aoestui 
corp miraculos. Chiar ou arma de foo s’ar 
fi tras asupra ei și glonțul i-a străbătut 
unul din brațe, fără oa ea se simtă decât 
o ușâră impresiune. Pe lângă aoâsta, se 
mai constată și o resistență supranaturală 
contra orl-oârei otrăvi: arsenicul și oian- 
calinul n’avură niol un efect asupra fetei, 
ca și inooulațiile ou bacterii de tifos, co
loră și tuberculosă. D-rul Playfair, un ou- 
nosout neorog, pe a oărui autoritate se și 
basâză acâstă istorioră, a declarat, oă fata 
în oestiune este sigură oontra orl-oărei bâle 
și trebue să ajungă o bătrânețe fârte adâncă 
și numai lesiunl grave la creerl și oolona 
ei vertebrală îi pot oausa âre-oari suferințe. 
După esperiența medicilor, lipsa de simță
minte fisioe este o raritate și e treoătâre 
la âre-oari bolnavi de nervi, âr nicl-odată 
durabilă și nioj-odată la âmenl sănătoși. 
Cașul ne mai pomenit al tinerei molate, 
năsoute aoum 27 ani pe insula Trinidad, 
nu se pote esplica decât Iprintr’un fel de 
degenerare a nervilor și astementului, pe 
oând nervii motoriei, de oarl depinde ac
tivitatea musoulaturei, au rămas sănătoși.

Literatură.
Noțiuni de JEconomia Vitelor, 

prețiâsa scriere economică a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia cu 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul aoesta nu se ocupă 
numai ou vitele, oi ou tot oe privesce o 
bună gospodăriă, începând dela boi, cai, 
oi, capre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puiii de găină, gâsoă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, oarl 
sunt mai bune eto. Acest op economio scris 
cu multă cunosoință de oausă și fârte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de ministeriul român al cultelor 
și instruoțiunei publice pentru soolele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pâte prooura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu14 cu 2 cor. 
(plus 10 bani porto.)

*
Din „Cura de apă* ed. IV, apărută 

de curând, se pot procura esemplare și 
dela Tip. „A. Mureșianu14 cu 3 cor. plus 
20 bani porto. Legată în scârță și ou es- 
terior plăcut 4 cor. plus 30 b. porto, dura 
lui Kneipp e cunosoută în totă lumea și 
scrierile sale cu prețiosele povețe igienice 
ar trebui să se afle în tâtă familia, precum 
și în bibliotecile poporale, căci țăranii pot 
profita mai mult de ele. Opul cuprinde 
peste 600 pag, și are o scală, alfabetică a 
tuturor boielor și povețelor de cari se trac- 
tâză în op, în număr cam de 2200.

Proprietar: Dr. Aure! Mursșiantt. 
Redactor responsabil: Gregot iu Msm.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din Brașov, 

se pot procura urmâtârele cărți:
Scrieri școlare.

Istoria pedagogiei de F. Gr. Bor- 
govan O carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații* de șcblă. Prețul 1 fi. 50 cr. 
(cu posta 1 fi. 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul sc6- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor). Tioărită în 1898, 
Partea I (Testamentul vechiu) costă 25 cr., 
âr partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

Cântul în șcâla poporală de luliu 
Pod. învățător în Năsăud. Teoria, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlastici, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basâiu 
Rațiu, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 40 cr. (cu posta 45 cr.)

„învățătură cr8știnescă“ său Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cath. 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Al«xi, 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 țjmbei române, pen
tru școlele inferiors, prelucrată, după siste
mul fonetismului modern, de loan Papin. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani, ’

Căpțâ pentru comerciant!
și funcționari de bancă:

Idei fundamentale în economiă 
politică de loan Socgciu-, vechili profesor 
la scolele corn. r. din Brașov. Prețul 65 cr.

Procent, Promit, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. G. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
dile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit. Prețul 40 cr. 
(-{- 3 cr. porto.)

„Curs complet de corespondența 
comercială™ de I. G. Panțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
reeomandațiunî și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi-

țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 1 fi. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă de 1. G. Panțu, prof, la șcâla comerc. 
superidră din loc. Tractâză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, păte ori 
și cine să învețe tinerea socotelelor în eco
nomia proprie și în afacerile comerciale. 
Prețul 50 cr. -|- 5 cr. porto.

Al doilea capitol din contabilita
tea dttplă, de I. C. Panțu. Acâstă nouă 
broșură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile, de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(4- 10 bani porto).

C’ărti cai fwețairi redwse.
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vând cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’uu vendut pană acum.

1) Lascar V>orescu, O icână a Mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura ndstră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cr., oum s’a 
vândut pănă acum, este acjl numai 2 cor. 
(“4 30 bard porto.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
ndstră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
oor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-}- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-|- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sob
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de D. lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la șcbla normală de in
stitutori din Buourescl. Preț. în loc de 3 
oor. e 1 cor. 50 b. (-}- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de 
M. G. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucuresci. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. 71L Sloenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 oor. (-|- 10 b. porto.)

7) „ Vrei se te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriâse și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. 5 b. porto).

Cursul la bursa din Vâena.
Din 18 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4%....................115.—
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.60
Impr. căii. fer. ung. în aur 4y2% . 120.30 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4*/2°/0 98.25
Oblig, căii. fer. ning, de ost I. emis. 116.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 
Bonuri rurale eroate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii....................
LosurIpentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta de argint austr. ..... 
Renta de hârtie austr, ..... 
Renta de aur austr,.........................
LosurI din 1860,.............................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 676.— 
Acții de-ale Băncei austr, de credit. 660.50 
Napoleondori.............................
Mărci imperiale........................
London vista.................................
Paris vista..................................
Rente de corone austr. 4°/0 . .
Note italiene..............................

Cursul pieței Brașov.
Din 19 Septembre 1900.

19.08 Vând.
18.80 Vând.
19.26
11.30

127.—
58.50
10.72

100.-

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

Vend.
Vând.
Vend.
Vend. 
Vend. 
Vend.

19.12
18.90
19.30
11.40

101.-

gRC

H A

90.15
93.—

162.75
142.75
97.45
97.15

116.40
131.75
17.14

. 19.31
118.32 y2
242.021/2 

96.20
. 97.80
. 90.20

La HLiALA ALBIhA Brașov 
se află, de venire un 

0T0R de benzin 
(p ote re 1® csi), 

Press® de fân,
ș sacY> 3-5

s

r-
-

Să

Antreprise de pompe funebre

fine, se pot c ă -

Brașov, Strada IPorții Wr. fl2.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mdrte, așezământul 

seu de înmormântare bogat asortat în cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rend, cât și cele mai 
păta cis prețasra ieftine.

Comisiune și depou de sicriurit de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sferturilor de SeUfi», de 
metal și imitați™ de metal și de lemn de șt^jaru.

Depou de cununi pentru monumente și piantici eu preturile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, oară funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car fwnielbraa venef, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt SÎ ieftin, i a u 
aaupră-mî și transporturi de snorți m “străinătate.

La casurî de morte a. se adresa ia
E. T u t se Ik.

VaBabil «Sha fi Masia st. n.

?o:

SSrașwv, Tergul ImaSm W. 30.

Acest stabiliment este proveijut 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 pute esecuta od-ce

© comande cu promptitudine și acurateța, precum: 
E

Plecam §1 sosirea maurilor h stat reg. ung. îi Brașov.
£900..

•>

©

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUK, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCI1NȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST^.T"uTE.

toi pmnez
BILETE lifT VISIT!

DIFERITE FORMATE.PROGRAMEJLE&ANTE.BILETE DE LO&DDNĂ ȘI DE NFNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale
tipografiei, Brașov Tfirgtfi 
giifi I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la 

Tipografia A, MUREȘIANU, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tete speciile de serviciurl

A. iST-cTiT JEei.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Qowve/i/te,, in iotă măzi/m&a.

<>

Plecarea trenurilor din. Brașov.
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la dra 5'8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6.2'45 m. p.m.
III. Trenul de pers, la dra 7'48 min. sâra.
IV. Tr. acc. la dra 10'26 min. sâra. (Arad)

Dela Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la dra 3-55 m. dim. 

II. Trenul mixt la drele 11 a. m.
Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m. 

(ce vine pe la Clușiu).
Tr. acc. la ora 5'14 m. dim. (dela Arad).

Dela Brașov la Kezdi Oșorheiu:
Trenul de pers, la dra 5'19 min. dim.
(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
âra 3'20 min. noptea.

Trenul mixt la dra 8'50 min. a. m.
Trenul de pers, la dra 3'15 m. p. m.

(are legătură cu Jinia Tușnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la Zernescî (gar. Bartolomeiu).
Trenul mixt la dra 9'2 min. a. m.
Trenul mixt la ora 5'26 min. p.
Tr. mixt, la dra 9'30 min. săra.

Dela
Trenul

TI. Trenul
III. Trenul

Budapest» la Brașov:

III.

IV.

I.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela

I. Tr. acc. peste Arad la ora 5'7 m. dim. 
II. Trenul de persone la 6ra 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiîi la 6. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 10'25 min. .sera,

Dela Bucuresci la Brașov: 
L. Trenul mixt, la ora 6.58 min. dim. 

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'. 
, Trenul accel. la ora 2'18 min. p. m. 
, Trenul mixt, la ora 9'27 min. p, m.

(din M aiu 15 — 15 Sept.) 
Trenul aoelerat, la ora 10'14m. sâra. 
Tren de pers, la ora 2.10 min, p. m. 
(din 1 Iulie, Joia și în tote sărbătorile).
Dela llezdi-Oșorlieiu la Brașov:

, Trenul de persone la ora 8'25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georglu, Oiuc-Sereda 
și Ciuc-G-yimes).

II. Trenul de pers, la ora 1'51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la dra 6 48 m. sâra 

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV. Tr. mixt, la ora 10'4 m. sâra 

(pl. dela St.-Georgiu, în Iul. 1 — 15 Sept. în 
tote sărbătorile).

Dela Zei uesci la Brașov (gar. Bisrtolomeiu). 
I. Trenul mixt la ora 7'2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1'12 miD. p. m. 
Tr. mixt la âra 8'18 min. sâra.

Dela
Trenul
Trenul 
Trenul 
Tr. mixt la âra 10'04 min. sâra.

(din Palanca dela 1 Iulie—15 Sept. în tâts 
sărbătorile).

II. 
III.

IV.
V.

I.

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.

primesc în biuroid
Inului Nr. 30, eta-

se

Cc*X

I.
II.

III.
m.

I

'I.
Brașov la Ciuc-Gyiinesl 
de pers, la 6ra 5'19 min. 
mixt la ora 8-50 min. a. 
de pers, la âra 3 15 min.

dim.
m.
p. m.

1. 
III. 
III.
V,

Ciuc-Ghimes la Brașov: 
de pers, la 6ra 8'25 m. dim. 
de pers, la ora 1'51 m. p. m. 
mixt la ora 6'48 min. sâra

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


