
1 SEBACȚIUNEA. 
A^alsrrațiaaeâ si Tiwmk 
M&ȘOV, piața May*  Us. 30.

’) Se dice și omșor și prin etimologisare po
porală oușor. Amendoue formele se aud în Brașov.

2) N. Iorga citeză (în Anal. Acc. Rom. S. II 
T. XX, pag. 455) după colecțiunea lui Hurmuzachi 
(III pag, 322) pasagiul următor dintr’un vechili 
document: „ce-au trimes Batăr Andreiuș la pa
ratul turcesc păntru pace11.

*) Sensul lui templum deja în 1. lat. fluc- 
tueză. Sensul fundamental al cuvântului este: loc, 
spaț tăiat, despărțit, determinat (dela trupina tem, 
taiîi). La Romani templum indica în primul rând 
spațul determinat în aer, în cadrele căruia îșl ține 
augurul observațiunile sale, auspiciile : Templum 
dicitur locus mânu auguris designatus, post quem 
factum illico captantur auspicia Serv. Verg
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Sașii, Șvabii și foile germane.
Lupta, ce o p6rtă Sașii ardeleni 

în cestiunea numelor comunelor și 
localităților și în contra intențiunei 
de a-le magliiarisa cu ajutorul nouei 
legi, căreia i-a dat ființă șovinismul 
din era lui Banffy, a atras și aten
țiunea lumei germane din Austria ca 
și a celei din Germania.

In Austria puțin s’au interesat 
pănă acuma Germanii de-acolo de 
sdrtea fraților lor prigoniți de regi
mul maghiar. Numai de câți-va ani 
încoce, de când a luat avent miș
carea națională germană și de când 
partidul național german jocăunrol 
important în sînul Germanilor aus
triac!, organele de publicitate ale 
acestuia au început se ia în apărare 
causa germanismului din statul vecin 
și în deosebi causa Sașilor din Tran
silvania. Aceste organe pledăză 
acuma și în favorul atitudinei, ce au 
luat’o Sașii ardeleni și în parte și 
Șvabii din Bănat față cu legea nouă 
maghiară despre numele localită
ților.

Una din aceste foi accentuând, 
că lozinca tuturor Maghiarilor neaoși 
și neneaoși este „morte germanis
mului11, cțice, că acest strigăt de răs- 
boiu e un strigăt de frică. Temerea, 
că visul lor ilusoriu despre un „stat 
unitar național44 nu și-l vor vedă des
tul de curend cu ochii, a tăcut, (țice 
amintitul cțiar, ca șoviniștii din era 
lui Banffy se creeze legea privitbre 
la numele localităților, care nu este 
decât un atac, contrar dreptului gin
ților, al esistenței germanismului în 
Ungaria. Doi anî a fost pausă și 
acum ărășl se pune în lucrare pla
nul de maghiarisare a vechilor nume 
istorice ale orașelor fundate de Ger
mani etc. Naționaliștii germani din 
Austria impintenăză pe Sași și în
deosebi pe Șvabii din Bănat să-și 
apere numele germane.

In ce privesce pressa din Ger

mania, numai foile uniunei pan-ger- 
mane, „Alldeutscher Verband“, se 
ocupă de aceste lupte ale Germa
nilor din statul ungar. Partea cea 
mare covîrșitbre a pressei germane 
continuă însă și ac|I, de a-o ignora 
său a trece cu indiferență peste du
rerile și plângerile conaționalilor, 
cari sunt amenințați aici de a-șl 
pierde esistența națională. Totuși 
s’au aflat și între aceste unele foi, 
cari au luat cel puțin notiță despre 
decisiunile representanțelor comunale 
dela Brașov și Sibiiu. Un 4iar din 
capitala Bavariei face și un comen
tai1 la decisiunea comunei Brașov 
fiicend între altele, că ministeriul 
Szell văc|endu-se silit (?), prin agita
țiunea șoviniștilor de colbre ban- 
ffystă și de alte colori înrudite, se 
ia în serios esecutarea legii din ces- 
tiune, va ave să întâmpine multe 
greutăți. Ce decisiune va lua d-1 Szell, 
după-ce va avâ părerile representan
țelor orășenesc!, pe cari legea le pri
vesce ca factorii cei mai impor
tanți la stabilirea numelui oficial? 
Decă va urmări numai scopuri prac
tice și va voi să aducă la valbre în 
mod cinstit dreptul istoric, atunci va 
trebui de pildă în cașul cu Brașovul, 
se se decidă pentru numele oficial 
„Kronstadt41; în cas contrar va pro
duce o adâncă amărăciune în popo- 
rațiunea germană, care nu pote fi 
spre folosul Ungariei. Și acâsta, mai 
ales pentru-că nemulțămirea între 
Germani „îi face pe aceștia să se 
alieze cu poporațiunea română, care 
cresce și se înmulțesce puternic, și 
acesta ar trebui să se ia în deose
bită considerațiă de cercurile guver
namentale unguresc!,44

Este o aparițiune forte semnifi
cativă pentru crescerea mișcării na
ționale în sînul Germanilor de din- 
coce de Laita, că și între Șvabii 
din Bănat se manifeste tot mai mult 
și cuprinde tot mai mult teren na
ționalismul german. Dovadă pentru 

acâsta este atitudinea Șvabilor din 
Biserica-Albă. în cestiunea rebote- 
zării numelui comunelor.

Cu o covîrșitâre majoritate, spri
jiniți și de membrii români ai re- 
presentanței, locuitorii șvabi din Bi
serica-Albă au decis la rândul lor, ca 
numele oficial al orașului se fiă 
„Ungarisch Weisskirchen44. Astfel s’au 
alăturat și Șvabii din Bănat la de
cisiunile, ce le-au luat orașele din 
Transilvania: Brașovul, Sibiiul, Bis
trița, Sebeșul-săsesc, Mediașul și Si- 
ghișbra.

Deși representanțele comunele 
și în multe locuri chiar și cele co- 
mitatense se vor pronunța pentru 
numele istorice ale orașelor, este de 
prevăcjut. care va fi decisiunea finală 
a ministrului de interne.

In tot cașul Insă atitudinea de
cisă a acestor representanțe va con
tribui a deschide ochii lumei dina
fară asupra adevăratelor tendințe 
destructive ale șovinismului maghiar 
dominant.

„Paralele" archișovinisie.
Vestitul cronicar al lui Banffy, odi- 

nioră oolaborator alături cu faimosul Je- 
szenszky al și mai faimosei „Secții44, se în- 
deletnicesce mereu cu tratarea cestiunei 
macedonene în organul guvernamental „Bud. 
Hirlap“.

Seim, că acest pretins istoric maghiar 
și „cunoscător aprofundat44 al raporturilor 
române, a publicat în numita foie ungurâscă 
doi articuil asupra cestiunei macedonene și 
a riscat îndrăsnâța aserțiune, că nu Bul
garia, ci România a aruncat tăciunele re- 
voluțiunei în Macedonia, și în conflictul ro- 
mâno-bulgar a luat pe față partea Bul
gariei.

In Nr. dela 27 Sept, al lui „B. Hirl.44 
el publică ârășl un articul întitulat „Paralele44, 
în care se ocupă tot cu cestiunea mace- 
donână.

Chiar la început spune, că Macedo
nia este a Sultanului și că vatămă dreptul 

internațional atât România, cât și Bulga
ria amestecându-se în afaoerile macedonene. 
Der „Româuia n'are drept de a-se amesteca 
nici chiar atunci, când e olar și dovedit, 
că Bulgaria sprijinesce oficial seu oficios co
mitetul macedonean0. Lucrul ar sta ou totul 
altfel, dâcă pe teritoriul Bulgariei ar opera 
un oomitet, care ar voi sS provoce disor- 
dine în Dobrogea și guvernul bulgar ar 
sprijini acest oomitet. Jancso sta să pa
rieze pe pinteni și pe calpac, că niol Bul
garii, nici comitetul revoluționar din Sofia 
nu jertfesc o lăscae pentru scopuri irre- 
dentiste în Dobrogea, ei nu subvenționbză 
niol măcar e scolă, „cum a făcut la noi gu
vernul și Liga cultutală română ani de-a 
rândul44.

Jancso „aprețiâză44 apoi situațiunea și 
din punct de vedere etnic și se întrebă, dâoă 
are România motiv de „a turbura pacea 
și liniștea în Macedonia44 rezimându-se 
pe-o populațiă română numărosă? Aici se 
provocă la Weigand, care stabilesoe numă
rul Românilor macedoneni la 150,000 (!) și 
care susține, că elementul român macedo
nean soade văcjând cu ochii și va ajunge 
sortea Românilor din Istria, cari pot fi con
siderați ac}I de perduțl.

Cu tdte acestea — continuă Janoso 
— „oestiunea rnacedo-română este viu sus
ținută și asupra însămnătății ei îșl dau si
lința (Românii) a mistifica diplomația și 
opiniunea publică europână14. Jancso află, 
că România o face aoâsta numai pentru-ca 
venind odată rândul la un aranjament în 
Balcani, „drept recompensă pentru pretin
sele interese maoedonene să dobândâsoă o 
impingere a granițelor ei sudice dobrogene 
spre vest, in paguba Bulgariei0....

Spune mai departe, oum guvernul ro
mân a soiut să esploateze asasinarea lui 
Mihăileanu în detrimentul Bulgariei, pe 
care a pus’o în fața alternativei: sâu va 
desființa comitetul macedonean sâu la cas con
trar se vaespune bănuelii, că vrâ să restârne 
status quo în Balcani. Apoi adauge : „Ore în ce 
posițiune ar fi ajuns la 1894 nu numai gu
vernul român, der însu-șl Regele Carol, 
dfcă guvernul unguresc, punându-i pistolul în 
piept, ar fi pretins sf disolve Liga culturală,

FOILETONUL „GAZ. TRAN'S14.

Antropomorfism și antîantropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)

Creștet (lat. clas, vertex) îșl are fără 
îndoială ca basă etimologică pe lat. crista 
(crâstă) prefăcut prin etimologisare popo
rală în creștet, ca și când s’ar deriva dela 
verbul cresc (compară umblu-umblet, mu- 
gesc-muget etc.), deore-ce după concepțiu- 
nea poporului crescerea corpului se mani
festă în înălțare, în punctul cel mai înalt 
al corpului, în vârful capului.

Melcii, ochilor se numesc orbitele 
(lat. orbita dela orbis, cerc), adecă cavitatea, 
în care e aședat ochiul.

Gură (lat. clas, os), e identic cu lat. 
gula (gâtlegifi).

Falcă, pl. fălcile, (corespundând la- 
linescului maxilla, din care noi am făcut 
măsea) după.-etimologia sa nu e decât la
tinescul falx, accus./aZce(m), secere, cosă, și 

de fapt fălcile au aspectul unei părechl de 
seceri, cari tae, macină mâncarea.

Forma etimologică directă din lat. 
falx este falce, conservată isolat ca măsură 
de suprafață (3 pogone). Transițiunea de 
sens a latinescului falx, secere, cosă, pen
tru-ca să devină românescul falce, îșl are 
analogii și în alte numiri poporale de su
prafață. Falce a indicat la început fără în
doială numai teritoriul, ce se putea cosi 
sâu secera într’o di, întocmai precum lati
nescul iugerum (românesce jugăr), ca es- 
tensiune cam de mărimea pogonului ro
mânesc, indica suprafața de pământ, ce se 
putea ara într’o (fi, cu un jug (iugum), așa- 
dâră cu o părechie de boi, v. Plin. XVIII, 
9: iugerum vocabatur, quod uno iugo boum 
in die exarari posset., comp. Varro I, 10; 
Colum V, 1. Pogon identic ca etimologiă 
cu slavicul pogon), paleoslav. pogonii, po- 
gonl, persecutio, expeditio; rus. pogonii, 
alungare, gonă), și având aceeași trupină 
ca și gonă, gonesc, is-gonesc, pri-gonesc etc. 
nu indică după sensul său fundamental de
cât teritoriul, ce se pote ara cu un jug 
într’o gonă, muncă de-o di, întocmai pre
cum latinescul actus, tot o măsură de su
prafață, (120 piciore romane) nu indica 

decât distanța, ce o pot percurge boii cu 
plugul într’o gonă sâu lovitură de bicitt. 
(actus dela agere, a goni, a mâna).

Cerul gurei se numesce boltitura 
gurei (lat. palatum). Să se compare ital. 
il cielo della bocea, span, el cielo de la boca.

Omușorul *),  numit și limburuș este 
bucățica de carne, ce atârnă la intrarea 
gâtlejului. Sinonim cu ambele acestea este 
împărătuș, format din lat. palatum prin 
etimologisare poporală după analogia sub
stantivului împărat. Din lat. palatum a tre
buit se resulte românesce „părat0, formă, care 
de fapt a și esistat în vechia limbă româ- 
nescă, ceea ce reese din faptul, că în ve
chile documente românescl întâlnim forma 
parat* 2). în loc de împărat (lat. imperator). 
Confundându-se părat (palatum) cu împărat, 
întru cât împărat a fost considerat ca o 
composițiune din în și părat, cele 2 forme 
au ajuns să se întrebuințeze una pentru 

alta: în loc de împărat s’a dis părat, er'în 
loc de „păratul44 gurei s’a c|is împărat, și în 
formă diminutivală: împărătuș.

Tîmplă, pl. tîmple, partea laterală a 
capului între ochifi și urechie e în de ob
ște identificat cu forma clasică latină: 
tempora, sing, tempus. In limba latină tem- 
pus, pl. tempora, are și sensul de tîmple 
și sensul de timp. Din lat. tempus a resul- 
tat românesce timp, âr din pl. tempora a 
resultat timpuri (vechili: timpure). Din tem
pora deci n’a putut să resulte direct și 
tîmple seu tîmplă. Tîmpla românăscă pre
supune necondiționat un prototip latin 
„templa0.

Limba românâscă mai dispune încă 
de-un homonim: tîmplă, indicând frontul 
interior al bisericei împodobit cu icone, 
iconostasul la altar. Tîmplă în sensul acesta 
e fără îndoială identic cu lat. templum ‘), 
resp. templa.
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si! tragă un proces și sâ osindiscă pe toți aceia, 
cari au țesut pe pământul României complo
turi in contra statului ungar? AcAsta para
lelă esplicâ posițiunea in care se află acțl gu
vernul și principele bulgar față cu comitetul 
macedonean11.

l) Admiterea unei forme hipotetice tempula, 
ca prototip al românescului tîmplă, — afară de 
greutăți gramaticale și fonetice, a căror specifi
care nu ne o permite spațiul, — e eschisă prin 
simplul fapt, că monumentele de limbă latină
clasica ca și vulgară nu cunosc o astfel de formă.

Pentru a doua oră Janc9o Benedek 
pune alături Liga din BucurescI cu comi
tetul de asasini din Sofia, atribuind celei 
dintâi conspirații și comploturi de felul 
celor puse la oale de Sarafoff et Comp. — 
pentru-ca denunțarea și calomniarea să fiă 
desăvîrșite.

Dâr să vedem, cum sferșesce bulgaro- 
filul dela „Bud. Hirlap“. După-ce spune, 
că Bulgaria va fi silită să cedeze presiunei 
puterilor și să împlinescă reclamațiunile 
României, încheie așa:

„A ajuns (România) c’un pas mai 
aprope de aceea, oa în Balcani rolul prin
cipal să fiă al ei, er nu al Bulgariei, care 
la acâsta are, pe basă etnică, cel mai mult 
drept. O România tare și o Bulgaria slabă. 
Aoâsta este politica balcanică a Românilor; 
ajuns acest scop, Macedonia le va fi 
prea strîmtă și lozinca va fi Transilvania, 
Leii trimiși în Macedonia se vor rostogoli 
în Ardeal. Etă de ce cred eu, că intere
sul națiunei maghiare nu pote fi o 
Româniă tare, ci numai o Bulgaria 
puternică la spatele României11.

Ne-am lămurit 1

„Kronstadt — Brass6“. La viito- 
rea congregația a comitatului Brașov, între 
cele 51 de obieote, ce vor veni în discu- 
siune, est» și acela privitor la decisinnea 
orașului Brașov, ca numele oficial al ora
șului să fiă „Kronstadt", și privitor la re
cursul ce a fost înaintat din partea ma
ghiară în contra acestei decisiunl.

Este de interes să comunicăm cetito
rilor noștri pe scurt motivele, pe cari se 
basâză amintitul reours al membrilor ma
ghiari din representanța oomunală.

Pentru întâiG se face obieoțiune în 
privința formală, dioendu-se, că acel obiect 
important (hotărîrea, oare să fiă numele 
oficial al orașului) n’a fost pus la ordinea 
dilei unei adunări generale, care urmâză 
după fiă-oare a doua Mercure a lunei, ci 
invitarea s’a făout la adunare „ordinară14, 
oare însă în sensul §-lui 7 al regulamen
tului, a fost de fapt „estra-ordinară“. In 
fine, oă punctul n’a fost bine preoisat în in
vitare, din care oausă cea mai mare parte 
a membrilor maghiari au lipsit dela adu
nare .

Al doilea motiv, prin care recursul 
maghiar pledâză pentru numele „Brasso'1 
(și nu „Kronstadt11) este, că după părerea 
recurenților § 1 al art. delege 44 din 1868 
dispune, oă limba statului și limba oficială 
a guvernelor țării în Ungaria este în tote 
ramurile administrației cea maghiară. In 
consecință recurenții văd a fi neadmisibill,

Tîmpla dela cap s’a născut după totă 
probabilitatea din lat. tempus, tempora 
spre diferențiare de tempus, (timp), tempora, 
(timpuri) în urma unei confusiuni cu tem- 
plum, templa, (tâmpla dela biserică), âr la 
confusiunea între cele 2 forme a contribuit 
pe de-o parte asemănarea fonetică, âr pe 
de altă parte probabil și analogia de sens, 
căci și tîmpla dela altar formâză frontul, 
frontispiciul interior al bisericei, întocmai 
precum sunt tîmplele capului părțile măr
ginașe, împrejmuitore ale frunții.

Confusiunea deci e un cas de etimo-

Aen. 1, 92, (contemplare, Varro. L L. 7, 2, 82, de 
aici sensul de-a privi cu atențiune, a contempla). 
Mai departe indică partea aceea de loc, care se
parată de celelalte părți profane, i-se închină unei 
■deitățl, spre a i-se ridica o casă de jertfe și rugă
ciuni; de aici apoi sensul de templu, biserică. 
Templum esprimă în fine orl-ce spațiu în genere, 
țărmuit seu nețărmuit, ca d. e. templa coelestia 
Lucr. 6, 388 (văsduhul, înălțimile cerului), templa 
mundi (universul): mundi magnum et vorsatile tem
plum, Lucr. 5, 1435 et passim, cf. Cic. Rep, 6, 15; 
Deus, cuius hoc templum est omne, quod conspicis, 
apoi o înălțime cu o perspectivă estinsă, d. e. 
templa Parnasi. — Cuvântul trecut în terminologia 
bisericei creștine, la orientali indică seu tîmpla 
altarului (la Români; apoi la Șerbi și Sloveni: 
templo) seu peristilul bisericei (la Greci). 

ca numele „Brassd“, oare a fost folosit 
pănă acuma oa nume oficial în limba ma
ghiară, să fiă înloouit ou nume german 
„Kronstadt11 și ca un oraș de pe teritoriul 
statului ungar și stând și sub autoritățile 
ungare, să primâsoă aoum un nume oficial 
german.

Aceste sunt motivele recursului ma
ghiar oontra deoisiunei representanței nâs- 
tre comunale.

Serbările din Blașiiî.
Blașiiî, 26 Sept. n. 1900.

încheierea Sinodului.
Ultima sesiune a Sinodului provincial 

dela Blașiiî s’a ținut ou mare solemnitate 
atjl, MerourI, în 26 Sept. înainte de prântj 
dela ârele 9 — 11, oelebrându-se cultul divin 
de eătră Metropolitul.

După rugăoiunea amvonului părinții 
Sinodului și-au ooupat toți locurile lor, și 
s’au publicat decretele ultime, ceea-ce în- 
templându-se, promotorii au oerut, oa, ne- 
fiind alte obieote, să se pună capăt Sino
dului.

La acâsta cerere Metropolitul a de- 
mandat a se ceti decretul înoheiărei Sino
dului, după cetirea căruia seoretarul Sino
dului a întrebat pe părinții sinodali: „dâcă 
le place decretul oetitu și despre resultat 
raportând Metropolitului, acesta a enunțat: 
„Părinților Sinodului li-a plăcut, ca să ter
minăm Sinodul provincial, deci dără noi 
cu acâsta punem capăt Sinodului provin
cial și-l declarăm de încheiat11.

După aceste s’au subsoris actele Si
nodului, s’a ținut cuvântarea de încheiere 
și s’a intonat: „Mărire întru cei de sus lui 
Dumne4euM și „Fie numele Domnului11, 
binecuvântarea pontifioală cu deslegare, 
după care au eșit ou toții din biserioă și 
au mers cu procesiune la reședința metro
politană.

Cu trenul de după prâncj la ârele 
12y2 Episcopii între sunetele clopotelor au 
plecat din Blașiiî dimpreună ou cea mai 
mare parte a părinților Sinodului.

Raportor.

Conflictul României cu Bulgaria.
Circulă cu insistență svonul prin ca

pitală — sorie „Apăr. Naț.u — oă prințul 
Ferdinand al Bulgariei, în urma observa- 
tiunilor primite dela Suveranul Austriei, 
Germaniei și dela Sultan, s’a hotărît să Î9- 
gonâscă membrii aotualului guvern bulgar, 
cari au înrăutățit așa de mult relațiunile 
Bulgariei cu România și să cheme la cârma 
statului pe Stoilof, Stambulovist.

Venirea aoestuia la putere se consi
deră ca primul pas spre a ni-se da satis
facția.

Stoilof de mult urmăresce să distrugă 
oomitetul macedonean. Acum mai mult ca 
orl-când, are ooasie se procedeze cu cea 

logisare poporală, care a avut loc deja în 
sfera limbei lat. vulgare, deore-ce forma 
românâscă : tîmplă nu se pote separa de 
formele corăspundătore romanice : ital. tem- 
pia, prov. templa, vechili franc, temple, 
cari se reduo tot la un prototip latin: 
„templa11.

In reasumat deci ca cas de antiantro- 
pomorfism în limba română, latinescul tem
pora a fost abandonat spre a fi înlocuit 
eu templum, resp. templa *).

NB. întâmplare nu pote fi latinescul 
*intemporare (Cihac, Korting etc.) din ace
leași motive, din cari tîmplă nu pote fi 
latinescul tempora. întâmplare se reduce 
direct la un prototip *mtemplare  (din in și 
templum), având sensul fundamental de 
a-se ivi, a obveni în spațiu (templum), a-se 
întîmpla; să se compare composițiunea 
contemplare amintită mai sus (con și tem
plum).

(Va urma.) Nicolae Sulică. 

mai mare energiă, să se facă popular și să 
smulgă Bulgaria din mânile asasinilor.

Soirea, oă Stoilof vine la oârma sta
tului, se oonfirmă de altmintrelea și de te
legramele trimise clarelor străine din Sofia. 
Piarul „Patrie*  apărut erl în Paris, primesce 
o asemenea telegramă din Sofia.

♦

Sultanul a scris prințului Ferdinand, 
învitându-1 să mârgă la Constantinopol.

In oerourile diplomatice din BucurescI 
se svonesoe, oă regele României s’ar duce 
să visiteze pe SultaD.

O corespondență sosită din Sofia (jia- 
rului „Vaterland11 din Viena, spune, că e 
iminentă soluțiunea conflictului bulgaro- 
român.

*

Ordonanța în afacerea oomplotului și 
asasinatelor bulgărescl va fi, —cum se anunță 
din nou — sigur dată Sâmbătă sâra. Ea va fi 
înaintată chiar Sâmbătă ministerului afa
cerilor străine, care o va trimite M. S. Re
gelui, fiind cerută de M. Sa.

Procesul crimelor politice a fost soro
cit pentru cfiua de 5 Octomvrie. Procesul 
va dura cinol cjile.

Oisi Macedonia.

Oetim în „Ap. Naț.“:
Trei cete de bandiți bulgari au năvă

lit în târgurile GorențI, Lehov și 0a9toria 
băgând spaimă printre populația locală. O 
altă bandă de 30 Bulgari, sub conducerea 
lui Iacov Staranof, întrând tj'ua în amiatja 
mare în satul Cirilovon, au pus mâna pe 
trei Greoi și un Român, cărora după oeli-au 
luat 200 lire, 50 de găini și 15 oi, au ple
cat, reoomandându-le să nu se mai numâscă 
Greci său Români, dâcă vrâusemai trăâsoă 
ou cjile curate. Li-a mai poruncit să ile 
mai trimâtă în anumit loo 30 părachl de 
opinol și 30 de.ghebe ou căciuli.

Sâmbăta treoută, acâstă bandă ducân- 
du-se în satul Fotinița, ca să pue mâna pe 
preotul de acolo, proscris deja de comita
tul din Sofia, au dat peste o poteră com
pusă din Greci, Români și Albanesi, care-i 
pândea la polele muntelui Viți.

Aceștia, cum vădură pe Bulgari apro- 
piindu-se, începură împușcăturile trântind 
la pământ șâpte Bulgari și prinzând doi : 
oei-lalțl e’au făcut nevătjuțl în pădure.

La ucișii Bulgari s’au găsit 57 lire, 
110 ruble și câte un notiț ou Nr-ul și nu
mele fie-oăruia.

Cei prinși au deolarat, că sunt trimiși 
de oomitetul din Sofia și oă se pregăteso 
în Bulgaria și alte bande de felul acesta 
să invadeze în Macedonia; aceste bande 
nu se oompun numai din cetățeni, oi și din 
sergenți, ofioerl și soldați ai armatei regu
late. Se aștâptă tranșarea diferendului ro- 
mâno-bulgar și pe urmă săînoâpă adevărata 
campaniă a Bulgarilor în Maoedonia. Soirea 
aoesta a alarmat populația din Maoedonia, 
care s’a hotărît să ia măsurile oele mai 
drastioe în potriva acestor năvăliri de Bul
gari. Intre altele s’a hotărît să formeze o 
gardă cetățenâscă și ou ajutorul gendarme- 
riei locale să-și apere viața și avutul; așa 
au ajuns luorurile în Maoedonia, în urma 
prea marei toleranțe și slăbiciuni din par
tea Turoilor.

*
Aoum în urmă a sosit confirmarea 

scirei, oă în c|iua de 4 Septemvrie Bulgarii 
lui Sarafoff au ucis cu revolverul pe preo
tul lor chiar în altarul bisericei din Salo
nic, pe oând tăoea slujba de diminâță. 
Acâsta pentru-oă nu a vrut să dea banii, 
ce-i oerea pentru ajutorul comitetului din 
Sofia.

Autoritățile turcesc! au prins imediat 
pe bandiți și i-au aruncat în înohisbre.

SUIRILE DiLEL
15 (28) Septemvrie.

In memoria celor căduțl în res- 
boitl. D-nul și d-na V. A. Ureohiă au 
așecjat o frumosă marmoră, împodobită cu 
o ramură de flori în bronz, la biserica 
Domnâscă din Bușteni. Pe piatră sunt gra
vate numele soldaților căcjuț vitejesce în 
răsboiul independenței. Așa, d100 „Ă-. N.“, 
ar trebui înlocuite în tâte bisericile car- 

tdneleope cari ac]I să ceteso încă numele 
vitejilor apărători ai patriei.

Done conferențe de B. P. Ilașdeu. 
Anul acesta d-1 B. P. Hașdeu, va țină la 
Atheneul Român două conferențe forte 
importante: Una va trata subiectul „Noi 
și Bulgarii11, âr cealaltă „Noi și Ungurii11.

Corul Reuniunei române de gimn. 
și de cântări din loc îșl reîncepe activitatea sa. 
Probele de cântări ee vor țină Luni și Joi 
dela 6—3 în aala festivă a șoolelor centrale. 
Cei ce vin pentru prima oră au să se 
anunțe mai întâifi la d-1 G. Dima spre a-i îm
părți după vooe în secțiunile respective ale 
corului. Proba primă Luni. Ar fi de dorit 
oa toți, cari pot cânta, se se înroleze sub 
stâgul acestui frumos și vrednic cor de sub 
conducerea d-l.ui G. Dima, ca ast-fel să în- 
lesnâsoă formarea unui oor mare, unui oor 
oum se cuvine să-l aibă un ast-fel de cen
tru puternic românesc, oum e Brașovul.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat:

a) Dela d-1 Aureliu JDanciu, director 
de mine din Bucium, 4. corone în loc de cu
nună pe mormântul regretatului Dr. I. 
David ;

Z>) Dela d-1 luliu Pușcariu, jude reg. 
de tribunal din Budapesta, 40 corone pen
tru masa studenților. — Primâsoă marini- 
moșii donatori cele mai vii mulțămite. — 
Direcțiunea școlară.

Bancnote none. După bancnotele de 
câte 20 cor. încurend, se cjioe, vor fi 
puse în oiroulațiune și bancnote de câte 10 
cor., cari vor avă colâre violetă; bancnotele 
de câte 50 oor. vor avă colâre albastră, 
cele de câte 100 cor. sură, âr oele de câte 
1000 vor fi brunete.

Liga anti-bulgară. Din Bitolia „Pa
triotul11 primesoe soirea, că Românii, Grecii 
și Albanesii din Macedonia vor forma o 
Ligă de resistență, pentru a se opune pro
pagandei Bulgarilor. In acest ecop s’a ales 
în Bitolia un comitet compus din 15 mem
bri, câte 5 de fiă-oarej națiune, care să 
redigeze statutul pentru formarea aoestei 
Ligi.

Uniforma în școlele statului român. 
D. C. Arion, ministrul de instrucțiune pu- 
blioă, a dat o ciroulară tuturor direcțiunilor 
de șooll secundare din țâră, prin oare le 
arată, oă e’a luat hotărîrea oa elevilor, fii 
de săteni, cari voeso să pârte în clasă cos
tumul dela țâră, ourat și bine îngrijit, să 
li-se îngăduâsoă aoâsta numai cu obliga
țiunea, ca la căoiulă său pălăriă să porte 
cooarda cu colorile distinctive ale lioeului 
sâu gimnasiului oe freouentâză.

In ceea-ce privesce prețul costumului 
de iârnă, preț oare nu depășesce suma de 
30 pănă la 35 lei, pentru elevii, cari sunt 
ou desevîrșire lipsiți de mijloce și oarl din 
nenorooire au fost rău sfătuițl să între în 
învățământul secundar, în loo de a îmbră
țișa o practică și productivă meserie, mi
nistrul face un oălduros apel la simțămin
tele de umanitate, oa prin sooietățl coo
perative, cum pe aioourea s’a făout ou de
plin sucoes, prin daruri benevole, prin tot 
ceea-ce inima va sugera, să se vină în- 
tr'ajutorul uoestor elevi. In vederea disci
plinei, a bunelor moravuri, a cuviinței și 
omeniei pe strade, a oultivărei simțămin- 
telor de egalitate între toți elevii acelorași 
clase, una și aoeeașl uniformă se impune. 
La 15 Ootomvrie 1900 toți elevii șoolelor 
sunt datori a fi îmbrăoațl în uniformă.

Telefon între Budapesta și Clușiu. 
Idilele aoestea s’a terminat linia telefonică 
între Budapesta și Clușiti. Probele făoute 
între Clușiîî, Oradea-mare și Budapesta se 
flioe oă au suoees pe deplin.

Șanțurile șoselelor desființate. D-1 
Ionel Grădișteauu, ministru lucrărilor pu
blice, a luat disposiții oa treptat să se des
ființeze șanțurile șoselelor, oe traversâză 
satele și târgurile din România, de ore-oe 
aoeste șanțuri neputându-se ține în stare 
bună formâză bălți, emanând miasme, oarl 
aduc bole, și să se înloouâscă aoeste șan
țuri cu rigole pavate sâu canivele. In mai 
multe comune s’au și terminat aoeste lu
crări de transformare, âr în altele e pe 
oale de a se face. Nu se pâte o măsură 
mai esoelentă.

Vendarea armelor Martini Henry.
Piarul „Timpul11 în numărul său de asâră 
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publică următorul comunicat: Unele tjiare 
au vorbit de o vencjare de arme făoută de 
ministeriul de răsboiîi și întrebă, oare este 
adevărul în aoâstă privință. Răspundem ur- 
mătorele: Materialul de arme model 1879 
Martini Henry se găsesoe declasat și inutil 
păstrat la Arsenal, pe când alte nevoi de 
arme, obuziere și munițiunl de tot felul 
erau forte simțite. S’a găsit dâr avantagios 
a se vinde aoeste arme și munițiunile lor, 
oarl în oas de răsboiîi ar fi fârte greu în
trebuințate, față de armele nouă ce po
sedăm deja, în număr sufioient superior 
celor arătate de „Adevărul“ și făță de ar
mele ce au Statele veoine. Capitalul pro
venit din venclarea acestor arme, va fi es- 
clusiv întrebuințat la cumpărarea imediată a 
armelor, ce ne lipsesc. Vencjarea a fost fă
cută în condițiuni fârte favorabile. Pe când 
în alte țări armele declasate au fost vân
dute ou 5 și 7 lei, noi le vindem pe 20 de 
lei una și 20 lei miia de cartușe. Clausa 
stipulată, ca aceste arme să nu fiă vândute la 
vecini, pote fi lesne supraveghiată și vân
zarea oprită imediat în dauna cumpără
torilor, cum s’ar afla de violarea clsusei.

Ex-regele Milan a treout alaltăerl 
prin Veroiorova spre BucurescI ou trenul 
fulger. Milan oălătoresce sub numele de 
conte de Tacova.

Societatea de lectură „Andreiu Șa- 
gunau a clericilor din Sibiiu s'a oonstit.uit 
în ședința ținută în 8 (21). Sept, sub pre- 
sidiul d-lui director seminarial Dr. Eusebiu 
R. Roșa în modul următor: , Președinte Dr. 
Petru Șpan prof. sem.; vioe-președinte Seb. 
Stanoa ol. o. III; Arohivar și not. al corn. 
11. Gonția cl. o. III; Notar al soc. Alex. 
Popa ol. o. I; Cassar G. Lărgean ol. o. II; 
Controlor D. Pureoe ol. o. I; Bibliot. G. 
Tulbure ol. o. II; Vice.-bibliot. I. Pascu ped. 
o. I; Redactor al foiei „Musa“ I. Oțoiii cl. 
o. III; Econom D. Marou ped. c. III. — 
In oomisiunea literară au fost aleși: Ar. 
Mețian și I. Silaghi ol. c. III; A. Nistor 
și I. Romosan ol. o. II; N. Șoneriîi și V. 
Span ol. o. I; V. Mioudă și A. Moșoiîi 
ped. o. III; V. Cranga ped. o. II.

Păcură aflată în Ungaria. Socie
tatea pe aoții pentru esploatarea de oleu 
mineral, fundată de rafineria de oleurl mi
nerale fiumană, care s’a ooupat cu săpături 
în Ungaria, a dat în Comarnio (comitatul 
Sâros) la o adânoime de 550 metri de pă
cură. Punctul se vede a fi fost favorabil 
ales. Se crede, că în adâncimi mai mari se 
va da de cantități mari de păcură și că 
astfel se va dovedi, oă Carpații și dincooe 
de granița galițiană conține oleu mineral 
brut la adâncimi mai mari ca aoolo.

Șahul Persiei la Budapesta. „La 
prânzul de gală dat alaltăerl in ondrea sa, 
Șahul a ridicat un toast pentru monarohul 
nostru, esprimând recunoscința sa pentru 
ospitalitatea, ee i-a acordat Majestatea Sa. 
— Arohiducele Iosif a închinat pentru Șah 
și a esprimat, în numele împăratului Fran- 
eiso Iosif, buouria Majestății Sale pentru 
satisfaoțiunea prioinuită Șahului în timpul 
șederei sale în Austro-Ungaria. — După 
visita sa la Constantinopol, Șahul se va în- 
târoe la Budapesta, unde va petrece două 
Zile. El se va duoe apoi în Rusia.

Soldați bulgari hoți. Mai mulțl sol
dați bulgari au treout într’un mie ostrov 
al statului român, de lângă Giurgiu, și au 
furat o mare oantitate de nuele. Faptul a 
fost denunțat autorităților in drept.

Viile din jurul lașului. Ambii ins- 
peotorl viticoli ai regiunei Iași, M. Vio- 
resou, șeful pepinierei Vișan și Chiriao 
Grigoriu, dela pepiniera Cotnari, au con
statat 48 de vii grav filoxerate, în podgo
riile Tomeștlși Goruni. Se Zi°p» oă filoxera 
era dată de mai mult timp, oel puțin din 
anul trecut.

Din Basna i-se scrie lui „Sieb. D. 
Tageblatt“, că Luni în 10 Septemvrie îna
inte de amdZl a ars în sat (Strada morii) 
șâse oase acoperite cu paie de ale locui
torilor români, precum și două șuri. Tâtă 
poporațiunea satului Sași și Români, băr
bați și femei au sărit într’ajutor și cu aju

torul bunelor pompe de apă ale comunei, 
precum și a pompierilor venițl din satele 
vecine, a suoces a looalisa focul. 13 Z’l0 
mai târZiu ârășl a sunat alarmă olopotele. 
De astă-dată au ars șâpte oolibe de paie 
ale coloniei țigănesol. Și de astă-dată a 
suoces a-se împedeoa lățirea fooului, dâr 13 
familii sărace au rămas fără de adăpost.

Câștiguri. La ultima tragere a lo
teriei de clasă s’au făout între altele ur- 
mătârele oâștigurl: losul Nr. 65,170 a câș
tigat 10,000 corone, âr losurile ou nr-ii 
67,827; 56,154 și 93,369 au câștigat oâte 
500 corone. Tâte aoeste losurl au fost 
vândute de firma locală Iacob L. Adler și 
fratele la cumpărătorii din loo.

O fugă romantică s’a întâmplat deu- 
năZl din insulele Ponza, cunoscuta coloniă 
pentru delicuențl. Gei condamnați să stea 
în insulele Ponza, pot să lucreze unde pof- 
teso înlăuntrul unei întinderi înounjurate 
de zăbrele. Acâstă libertate a întrebuințat’o 
anarohistul Moreschi pentru a-șl confecționa 
o outiă îc formă de cosoiug, în oare a 
făcut mai multe găuri și pe care a tape- 
tat’o bine ou pae. In outiă a pus oiocan 
și clește și a soris d’asupra ei : 'Băgați de 
sima! Fragile. In aoâstă outiă Moresohi a 
pus să-l închidă un tovarăș Mazzella, oare 
ou mutra oea mai liniștită din lume s’a 
urcat ou ciudata marfă într’un vapor, oare 
trebuia să pleoe din portul Ponza spre 
Neapole. Toomai a doua Z1 autoritățile co
loniei descoperiră fuga celor doi aventu
rieri. Se telegrafâ la Neapole și un polițist 
desooperi outiă bănuită toomai când tre
buia transportată pe bordul unui vapor cu 
destinația spre Marsilia. Gutia fu deschisă 
și spre mirarea tuturor, eși din ea fugarul 
Moresohi. Ambii fugari fură puși în lanțuri 
și plecară înapoi la reședința lor de mai 
înainte.

încurcăturile în China.
In Ghina sunt în pregătire luorurl 

mari. Soirile telegrafice din urmă pun în 
vedere un mare răsboiă, la oare din partea 
puterilor europene s’a angajat mai ales 
Germania.

Mareșalul Waldersee, comandantul su
prem al trupelor internaționale, a sosit alaltă
erl în Taku. 0 telegramă a lui „Morning 
Fost*  anunță, că îndată-ce Waldersee va 
păși pe teritoriul turburărilor va da un ul- 
timat pretinZând, ca cinci dintre conducătorii 
resistenței desfășurate în contra străinilor, 
se fiă estradațl imediat de Cliinesl. Dâoă pre- 
tensiunea acesta nu va fi împlinită, se va 
declara răsboiu și Waldersee va începe cam
pania.

Soirea aoâsta, așa cum o predă foia 
englesă, se desminte din Berlin, dâr cu 
tâte aoestea răsboiul e în ajun de a-se în
cepe formal.

Intr’aceea se adeveresoe, că Chinesii 
sunt deciși a continua pe totă linia lupta 
în oontra puterilor străine. Principele Tuan, 
noul președinte al Clung-li-jamenului, a dat 
un edict cătră toți funcționarii, în care Zioe, 
oă cei cari nu vor fi pe partea mandoiua- 
nilor vor fi decapitați ca trădători, familiile 
lor vor fi stîrpite și mormintele străbunilor 
lor pustiite.

Inoât privesce atitudinea puterilor față 
de propunerea germană, se anunță, că An
glia a primit în principiu propunerea, dâr 
ea doresce, ca negooierile de pace să nu 
se întrerupă. Fraucia și Rusia, spune o te
legramă din Berlin, au declarat, că se în- 
voesc oa ambasadorii din Peking să fiă 
provooațl a numi pe criminalii prinoipall, 
dâr nu aprobă pretensiunea de a fi es
tradațl.

Până aoum numai puterile din tripla 
alianță au primit necondiționat propunerea 
Germaniei.

Pressa germană e forte amărîtă, că 
celelalte puteri nu s’au deolarat deplin fa
vorabil. „Kreuzzeitung11 amenință Z’oend, 
că Germania va lua măsuri de represalii 
în contra Chinei, indiferent fiind pentru ea, 
dâcă celelalte puteri se învoesc ori nu.

NEGROLOG. Andreiil Frank, fost 
farmacist în BucurescI, unde era membru 
al oonsiliului de igienă și al mai multor 
societăți, a răposat alaltăerl în Brașov în 
etate dă 86 ani. înmormântarea se va faoe 
aZl. II jăleso fiii: Adolf Frank dr. în me
dicină, Iosephina Dietrioh, Emilia Constan- 
tinidis și văd. Wittstook născ. Frank.

ULTIME SCJLKL
Haga, 27 Septemvrie. Cuirasatul 

„Gelderland/ va pleca din Aden la 
Lourenzo-Marquez pentru a aduce pe 
președintele Kruger in Europa.

Lourenzo-Marques, 27 Septemvrie. 
Numeroși Olandesi, Germani și Buri 
au plecat afli cu vaporul german 
„Herzog“ spre Europa. Vaporul duce 
și mulțl drugi - de aur.

Paris, 27 Septemvrie. Din Can
ton se comunică, că prădarea și in- 
cendiarea misiunilor streine continuă 
în Kuang. Trei mii de creștini sunt 
fără adăpost.

Landra, 27 Septemvrie. „Times“ 
află, că Waldersee va adresa un ultimat 
guvernului chines.

O I S& & âU
Biblioteca, statului din Babylon. 

O desooperire de mare însemnătate isto- 
rioă s’a făcut de cătră espediția soienți- 
fioă a universității din Pansylvania pe 
câmpul ruinelor dela Nippur, unde odi- 
niâră au fost Iudeii în prinsore babi
lonică. S’a aflat adeoă biblioteoa națio
nală în templul Bel, care a fost dărîmat 
la 2280 înainte de Ohristos de cătră Ela- 
mițl. După oum afirmă conducătorul acelei 
espedițiunl pentru săpături, profesorul Hil- 
preoht, în timp de trei lunis’au aflat 17,200 
table ou sorisâre cuneifomră de conținut 
istorio și sciențifio. Aoeste table tratâză 
despre mitologia, matematică și alte ramuri 
ale seiinței. Tablele sunt răzimate de pă- 
retele bibliotecii pe nisoe piedestale. După 
cum au înaintat pănă aoum luorările, se 
Zioe, că sunt de lipsă oinol ani pănă va fi 
desgropat întreg templul. Se orede, oă din 
acele table se va afla și istoria cea mai 
antică a Babilonului. Cercetările biblioteoei 
s’au sistat, pentru a se desgropa zidurile 
Nippurului. La o adâncime de 70 de urme 
s’a dat de un zid vechili de pe timpul re
gelui Sargon (3800 înainte de Christos). 
S’au aflat ou ocasiunea săpăturilor diferite 
arme și alte obiecte antice. Tot acolo au 
mai dat și peste un palat, al cărui front e 
de 600 de urme. Se susține a fi fost reșe
dința vechilor regl-preoți. Și aid s’au aflat 
multe table de lut și statue din perioda 
cea mai vechia.

*
Un apel al Boxerilor. ț)ilele aces

tea locotenentul de Scholer cu ocasiunea 
unei patrolărl între Kiao-Ciau și Kanmi, 
în provincia Shantung, a aflat un apel al 
Boxerilor, care după traducerea misiune! 
oatolice din Tsingtan este de următorul 
cuprins: Lu-ohia-miau 28 Iulie 1900. Mem
brii societății Zees°I ai Boxerilor sunt de 
fapt âmenl nobili, oarl apără imperiul și 
dau poporului libertatea; sunt âmenl de 
minune, cari stîrpeso pe străini (oi) și pe 
miei (cei oe s’au aliat la străini) îi exter
mină. Dracii străini însă, ac-^ștr draol de 
al doilea rang, posed în șiret-nia lor multe 
contra-mijlooe pentru a frânge vrăjitoria. 
Astfel se află de aoeia, cari înțâpă pe om 
în cap, în urma căreia după 7 cJiIa ei tre- 
bue să moră. In partea sud-ostieă mfl mult 
oa o sută de persâne au fost înțepate în 
modul aoesta. Trebue ca în tot locul să ne 
păzim de acei înțăpătorJ. Dâcă va fi prins 
undeva vre-unul din ei, atunci tr»-bue cer- 
oetat și întrebat cu de-amănuntu). Peste 
tot trebue îngrijit, ca să nu soape, oi >ă 
stea sub pază bună. Acești draci străini 
vin la noi și cu deosebire și-au pus ochii 
pe drăguțele nostre femei, de aceea și fe
meile să se păzâscă de acești draci și să-i 
înece pe toți în mare. Străinii voeso să ne 
umple țâra nostră frumosă eu trenuri și 
mine, prin oeea-ce s’ar conturba mormin

tele părinților noștri. Mârte tuturor străi
nilor !“

*
Aurul din Francia. Jurnalele fran- 

cese din Paris spun, oă Francia dispune 
actualmente de oea mai mare oantitate de 
aur din Europa. Reservele sale de acest 
metal se urcă la 4.810 milione de franci. 
Din acâstă sumă jumătate este în lăcj.ile 
private, âr cealaltă jumătate în aleBănoei. 
Aoâstă a dâua jumătate este egală cu suma 
de aur ce o posede, la un loc, băncile en- 
glese, germane, spaniole, olandese și ita
liene, ba încă le oovârșesce cu 4.000,000. 
Juan dela Orsay a calculat, că de ai nu
măra acești bani — câte două monede de 
aur pe secundă ți-ar trebui ca să numeri 
4 ani, trei IudI și 15 fliie. Puse una peste 
alta aceste monede ar face o columnă de 
146,565 de metri înălțime. Greutatea ei ar 
fi egală ou de 12 ori 30.000 de kilograme. 
AșeZate una lângă alta ar face o dîră de 
aur de 2.370 kilometri; ca să faoă jurul 
unei asemenea dîre, un tren ar pune 39 
de ore și jumătate, mergând cu o repidi- 
tate de 60 kilometri pe oră. In tâtă Eu
ropa ar fi, se flioe, aur în sumă de opt 
mii; trei sute opt-Zeel milione franci.

*

Sultanul păcălit. In foile euglese 
se vorbasoe despre o păoălitură, ce se Zice, 
că s’ar fi făcut de cătră un individ necu
noscut din Baroelona cu Sultanul Abdul 
Hamid din Constantinopol. Lucrul ee Zice, 
că s’a petrecut astfel: Un necunoscut a 
îneciințat prin telegraf guvernul turcesc, 
că un complice al asasinului Bresoi însoțit 
de mai mulțl anarohiștl au pleoat ou va
porul la Constantinopol să omore pe Sul
tanul. Șiretul neounosout a mai adaus în 
telegramă, că la cas, dâcă guvernul iar 
trimite lui spese de călătoria 4500 franol, 
el va pleca în Constantinopol și va prinde 
pe anarohiștl. In urma acestei telegrame 
înoă în aceeași Z1 ambasadorul Turciei din 
Barcelona a primit avis, că la ordinul Sul
tanului — numai decât să plătâscă res
pectivului suma oerută și să-i promită, oă 
la sosirea lui la Constantinopol va primi 
înoă 20,000 franci. Marele dușman al anar- 
chiștilor însă s’a mulțămit ou banii primiți, 
peiflându-șl urma din Barcelona.

*

Tren electric peste canalul La- 
MLanche. „New-York Herald“ publică un 
mare plan, oe se Z1Q0> că va fi pus în lu
crare. E vorba, oa să se construâscă un tren 
electric aerian peste canalul La-Manche, 
oare în timp de un pătrar de oră se oomu- 
nice între Dower și Calais. Autorul planu
lui e contele Pompeo Pieri, care deja de 
mei mulțl ani se ocupă cu acest plan în 
tovărășire cu un număr mare de ingineri 
franoesl. Descrierea planului e următârea : 
Pe ambii țărmuri ai canalului se ridică 
câte un piedestal de fer, oarl sunt legate 
la olaltă cu sîrme grâse de oțel. Aoeste 
sîrme servesc oa șine pentru trenul elec- 
trio. Un electro-motor, în timp de 15 mi
nute sboră cu trenul dela un țărm la ce
lalalt. Ca personele sâu mărfurile să nu 
împedeee accelerarea trenului, deooperișul 
fiă-cărui vagon este înțepenit un balon, 
oare prin forța lui de a ridica în sus,oon- 
t.rabalansâză greutatea vagonului. Vagânele 
vor fi din aluminiu și tâte ou balâne, așa 
că la <as, când s’ar răsturna în apă ele să 
nu se oufunde. Urcarea în vagone se face 
cu balonul. Autorul invențiunei a declarat 
unui colaborator dela „New-York Herald“, 
că planul este pe deplin succes. Se crede 
însă ca sigur, că pe timp furtunos trenul 
nu va pute oomumoa, deore-ce balonele ar 
rupe și duce cu sine totul.

Proprietar: Dr. Aura! fflurețianu.

Redactor responsabil: Gregoriu fâaier.

Cancelaria advocațială
a advocatului

e îxx Strada, ZE=c>rțîi UTr.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din ESrașov, 

se pot procura următârele cărți:

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

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

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

Cântul în școla poporală de luliu 
Pop, 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 
școlastici, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Sațiu, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 40 cr. (cu posta 45 cr.)

„învățătură creștinescău seu Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cath. 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră 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 interiore, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani,

Cărți de rugăciuni și predici.
Anghira Mântuirei, cărticea de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletăscă. Ediț. IV corectata. Gherla. Prețul 
unui es. în păreți tari colorați . . 35 cr.
(4- 5 cr. porto.)

Cârti cui prețuri reduse.
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’au vindut pănă acum.

1) Lascar Viorescu, O iconă 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 C'T., cum s’a 
vândut pănă acum, este acjl numai 2 cor. 
(-|- 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Miele, regretata 
ndstră poets. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai cui cor. 50 b. (-ț- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut lif.eraților 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 sco
ld© de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de D. lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu semă pentru învățători.

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

6) Poesii de F. M. Sioen eseu. 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 cor. (-ț- 10 b. porto.)

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

AVZS.
Din causă de călătorie, 

sunt de vânzare un co
vor mare, o lampă de 
atârnat, în Strada lungă nr. 61, 
Brașovul-vechiu.

De închiriat.
O locuință în interiorul orașu

lui, Strada Porții, ce constă din 4 
odăi, o bucătărie, cămară, șopron, pod, 
pivniță.

Informațiunî la D-l N- PuiaHU 
la Filiala „Albina". 1095.3—3

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 334 pag. Legată costă 50 cr. 
(-j- 5 cr. porto).

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Legată 
costă 22 cr. (-ț- 3 cr. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
inGru ondrea Preaouratei Fecidre Maria, 
penr.ru folosul și mângăiarea sufletelor. 
Prețul legat 20 cr. (-]- 3 cr. porto).

. 114.20

. 90.75

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, Vul. I. de Em. Elef- 
Zfirisc»,. cunoscut atât de bine în cercurile 
românescl din numărosele sale scrieri. Are 
250 pag. Prețul (4 lei) . . . 1 fl. 50 cr.

De același autor a apărut Vol. II. cu 
„Predici ocasionale și funebrale* , care 
se estinde pe 220 pag. și conține predici 
multe pentru cununii, și diferite ocasiuni 
(la sânțirea de biserici, la instalări de pa- 
rochl, la presentarea pentru prima-oră a 
preotului în parochii etc. et.) Peț. 1 fl. 70 cr.

Cuventărl bisericesc! pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loa" Papiu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag; Prețul (în 
loc de 2 fl.) prin postă . . 1 fl. 60 cr.

Cimentări funebrul! și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte. întoc
mite de loan Popia, Conțin vre-o 400 pag. 
Prețul 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predie pentru Duminecile de 
peste an, ompuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christ^. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Popfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
Format mare de 500 pag. Prețul 2 fl. 20 cr. 
(prin postă recomandat 2 'fl. 35 cr.)

„Carte de Rugăciuni, cereri și 
laude'1, spre folosul și mângâierea sufle
telor creștinescl. Conține 201 pag.

Prețul: legat simplu........................80 b.
„ leg. în pânză ... 1 cor. 60 b. 
„ „în piele și aurit 3 cor. 20 b.
„ „ ’ în catifea cu cop

cii și cu cruce 7 cor. — b.
„Pomenirea Prea on. brâu, al 

Preasântei de Dumnedeu născătore, scosă 
din antologion seu mineifi și tipărită cu li
tere". Pag. 16. Prețul 20 bani.

*

Cursul Sa bwB'sa dh ’^ieraa
Din 27 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0. .
Renta de corone ung. 4%.
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 120.50 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4*/ 2°/o 98.10 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I emis. 116.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung, cu premii...................
LosurI pentru 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. 669.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 650.50 
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale........................
London vista. ✓............................
Paris vista..................................
Rente de corone austr. 4% • • 
Note italiene..............................

. 89.60 

. 93.— 

. 163.25, 
. 141.75
. 97.10
. 96.90
. 115.20
. 132.—
. 17.06

. 19.31
118.32% 

242.05
96.25

. 97.20

. 90.30

Cursul piețe» Brașov.
Din 28 Seo'embre 1900.

Bancnoca rom. Gump. 19.08 Vând. 19.10 
Argint român. Cump. 18.80 Vând. 18.90 
Napoleond’orl. Gump. 19.20 Vând. 19.30 
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vând. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.70 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

â B 0 I C I U R I 

(Inserțiuni și reclame) 
sunt a se adresa subscrisei

Isu cașul
blicâHi mai emsaswm mai mult 
de sdată se face scădemesot, 
cape cresce cu cât pubiicar&a 
se face mas de mulfe-orl.

Admifiistr. „Gazetei Trans.“

„Gazeta Transilvanieia 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciiircu și 
la Eremias HepoțiL

A- Mureșianu
Sla-așev, Tergul Inului I¥r. 30.

Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 
bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRTl DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

SrT’-A-!x“rTsS.

FOI PERIODICE.
BILETE OE VISITĂ i

DIFERITE FORMATE. <

PROGE.AME_ELEGANTE. ;BILETE DE LOGODNĂ JI DE NUNTĂ i
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORÎ. ;

AWlrâfTÎJlKi. <
i ’

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. MUREȘIANU, Brașov.

'F

<1

REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciuri.

Gomptun, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

<5ou/ve/&te., in tola măz/i/mea- 

tâwi «im, 
INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 

și RESTAURANTE.PRE^URI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTARI.

se primesc în biuroul
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ABONAMENTE
1LA

„SAZETA TKAHSILVANTEî“

Pa
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni. 
șese luni.
un an ...

Pentru Bomânia și străinătate:
trei luni................................................  . 10
șese luni................................................ 20
un an  ................................................ 40

y
6

12

li.
tl.
ti.

X
X
X
S

AbonamonU Ia îiujwete cu i&ta da
Pentru Ausiro-Ungaria:

an................................................ .....
șese luni ........ 
trei luni................................. ■ . . .

Pentru Romăma și străinătate:
. . ............................ 8
....................................... 4

................................ . 2 franci.
se fac mai ușor și mai repede

Pe
Pe
Pe

ir.
ir.
fr.

x

2
1

li. -
fi. -

50 cr.

X

X
an . 
șese luni 
trei luni

franci,
franci.

prin

X
X
X 
X

VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

a

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Admmistrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

penr.ru

