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Dela adunarea comitatului.
Brașov, 1 Octomvrie st. n.

Astăcji a fost ârăși una din acele 
puține adunări ale representanței co
mitatului Brașov, cari n’au mers 
după șablon, terminându-se în câte
va ore, ci a fost mai mișcată și 
mai bogată de discusiunl impor
tante, referitâre la țâra tristă, pre
cară și amenințătâre, ce s’a pregătit 
cetățenilor nemaghiarî prin necurma
tele tendințe și încercări de maghia- 
risare pe tâte terenele și în tâte 
chipurile, cari nici că pot trăsni tâte 
în mintea omului nepreocupat și cu 
judecată sănetâsă.

Ordinei de <fl i-au premers două 
interpelațiunl, una din partea ro
mână, arătând prigonirile neînte
meiate, și abuzul, ce se comite de 
cătră organele polițienesc! din loc 
față cu publicul român prin modul 
de procedere șovinist și nedrept în 
afacerea colorilor oprite, alta din 
partea săsâscă, relativ la nerespec- 
tarea dreptului limbelor protocQ- 
lare și îndeosebi a limbei germane 
în comunicarea cu părțile a autori
tăților la citațiunl, resoluțiuni etc.

Intre obiectele puse la ordinea 
de (ți ce a fost așteptat cu mai 
mare interes și putem (jice chiar în
cordare a fost punctul privitor la 
decisiunea representanței orășenesc! 
din loc, ca numele oficial al orașu
lui se fiă „Kronstadt41, și la recursul 
înaintat acestei decisiunl de cătră 
membri maghiari ai representanței. 
Adunarea generală a comitatului era 
chiămată acum a-se pronunța laren- 
dul ei, dâcă află motivată ori nu 
procederea primăriei și a represen- 
tanței comunale.

S’a întâmplat, că în 4’ua de 29 
August a. c., când s’a adus acea de- 
cisiune de cătră adunarea comunală, 
n’a fost de față nici un membru 
maghiar și așa hotărîrea s’a luat 
unanim.. Acâsta a supărat mult pe 

șoviniștii de aici, așa că au încer
cat se combată decisiunea de a-se 
da orașului numirea „Kronstadt14 și 
din punct de vedere formal în re
cursul lor, ca și în adunarea comi- 
tatensă de ac|I. N’a avut însă nici 
un resultat combaterea lor, căci s’a 
dovedit, că procederea formală a lor 
a fost corectă. Dâcă au lipsit mem
brii maghiari dela acea adunare co
munală, e vina lor, dâr și dâcă ar 
fi luat parte, hotărîrea combătută 
de ei totuși s’ar fi luat de cătră ma
joritatea coverșitore, cum s’a luat 
acuma, în adunarea representanței 
comitatului, la care au luat și ei cu 
toții parte.

Au venit de astă-dată membri 
maghiari cu toții, ca sprijiniți de 
fișpanul se lupte pentru propunerea 
„comisiunei albumului localităților 
țării41, ca orașul acesta în viitor să 
se numâscă numai „Brassâ14. Pe cei 
cari deja astăzi consideră Brașovul 
ca un oraș închinat maghiarisării, 
îi geneză fârte mult, că n’au putut 
împedeca nici într’un chip în adu
narea comunei, și acum și în a co
mitatului, luarea acelei hotărîrl, lor 
atât de neplăcute.

Cu cât mai slabă era însă in- 
fluința și puterea minorității 'ma
ghiare față cu majoritatea cover- 
șitore a membrilor celorlalți, cu 
atât mai mult vorbitorii maghiari 
au credut de lipsă a ridica diapa- 
sonul lor, tălmăcind sentimentele șo- 
viniste ale rassei așa cpse alcătuitore 
de stat. Au început să paradeze 
ârăși cu puterea statului, cu legea, 
care ar pretinde ca tâte, chiar și 
numele, să fiă ungurescl, au venit 
cu tâte tertipurile și apucăturile șo
vinismului violent, ba directorul de 
șcâle reale de stat din loc a debutat 
chiar și cu amenințări în stilul lui 
Komjathy și cu denunțări, că Sașii 
ar fi gata să cheme în ajutorul lor 
pe puternicul împărat al Germaniei 
cu tâtă oștirea sa.

Acâstă pledare fulminantă inse 
șl-a avut un efect contrar. In loc 
se producă efectul, ce l’a intenționat, 
a făcut mai mult o impresiune co
mică asupra ascultătorilor sași, cari 
ajunse la culme când amintitul vor
bitor maghiar cu nume german a 
afirmat, că, după cum a auc|it el, 
ministru-președinte și de interne 
Szell era la început înclinat a primi 
numirea oficială de „Kronstadt44, dâr 
agitațiunile Sașilor prin pressă și 
patima, ce ar fi desfășurat’o ei în 
acâstă privință, l’ar fi făcut se se 
abată cu totul dela gândul seu pri
mitiv. Nu mai puțină ilaritate a pro
dus și argumentul adus în recurs, 
ca și de vre-o doi vorbitori maghiari 
din adunare, că legea de naționa
litate ar fi, care ar pretinde, ca în 
basa disposițiunei, după care limba 
statului este cea maghiară, numele 
orașelor încă se fiă tot numai ma
ghiare. La acâstă afirmare cu totul 
neîntemeiată ’i-s’a reflectat nemerit 
de cătră un membru român, că co
munele au se-și stabilâscă numele 
lor, nu statul, precum și individul, 
nu capătă numele seu dela stat.

Intre vorbitorii sași, cari au 
apărat cu căldură și cu însuflețire 
hotărîrea luată de representanța co
munală, s’a încins cu acâstă oca- 
siune și o discuțiă interesantă pri
vitor la documentele istorice asupra 
numelui oficial al orașului. Aceste 
discuțiuni vor face obiectul dărei de 
sâmă mai amănunțite. Notăm aici 
numai, că și în acâsta disensiune 
argumentele Sașilor au fost mai tari.

Ast-fel după o desbatere de 3 
și jumătate âre s’a hotărît și din 
partea adunării comitatului cu co- 
verșitdre majoritate, ca numele ofi
cial al orașului să fiă „Kronstadt44, 
âr nu „Brassâ44. Caracteristic pen
tru atitudinea Sașilor în acâstă cee- 
tiune mai este și faptul, că toți func
ționarii sași dela comitat au votat 
și ei pentru propunerea comisiunei 

permanente, adecă în contra propu- 
nerei și cererei maghiare.

Metropolitul I. Mețianu la Brașov.
Preoum am amintit în numărul tre- 

out, I. P. S. Sa Metropolitul Ioan Mețianu, 
înoungiurat de-o numărdsâ suită, a sosit 
la Brașov Sâmbătă la 2 6re după amâcjl.

La gară a fost întîmpinat de-un nu- 
măros publio român, în primul rend depu- 
tațiunile școlelor și bisericilor române în 
frunte cu protopopul Ioan Petrie.

In discursul cu oare acest venerabil 
protopop al Brașovului a bineventat pe I. 
P. S. Sa, s’a aooentuat mai ales zelul neo
bosit, cu oare I. P. S. Sa cu tdtă etatea 
sa înaintată ține să se presente în personă 
în mijlocul credincioșilor săi fără conside
rare de distanță, prin oeea-oe faoe, ca sim
țul religios să se întăresoă și mai mult în 
aceia, cari îl văd în mijlocul lor. I. P. S. 
Sa răspunejend în scurte ouvinte, a dat es- 
presiune bucuriei sale, oând o simte când 
vede, oă e primit cu[atâta bucuriă în mijlo
cul credincioșilor săi, căol în acâstă dragoste 
nu vede atât un semn de alipire față de 
persbna sa, cât mai ales față de biserica, 
pe. care o representă.

După sosirea sa în oraș, I. P. S. Sa 
a ținut în biserica S-lui Nicolae vecernia 
după tipicul Rosaliilor.

*
ErI, Duminecă, s’a ținut sfințirea bi- 

serioei S-lui Nicolae, la care a pontificat 
însuși I. P. S. Sa, asistat de : vicarul Dr. II. 
Pușcariu, Dr. Roșea, asesorul M. Voileanu 
și diaconul Dr. I. Cristea; din partea bise- 
ricei au servit protopopul V. Voina și preo
tul Dr. Saftu. Au mai asistat protopo
pul Petrio și arohimandritul Dionisie dela 
Bușteni.

Sfințirea s’a făcut cu deosebită pompă 
între sunetul olopotelor și bubuitul trâscu- 
rilor.

Biserica prin noua reparațiune a luat 
o înfățișare incomparabil mai frumâsă de 
cum era mai înainte. Pictura oea nouă, deși 
simplă, dă însă bisericei un aspeot forte

FOILETONUL „HAZ. TRANSU.

Antropomorfism și antiantropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)

Geană, (clasic lat. palpebra) precum 
s’a amintit deja în detail! în lista antro- 
pomorfismelor, corăspunde ca etimologiă la
tinescului gena, care în graiul vechilor Ro
mani indica partea aceea a feții, ce se es- 
tinde dela pleope în jos pănă la osul fălcii.

Sprânceană, întrucât difere total 
ca etimologiă de forma latină corăspun- 
clătore: superciliwm, încă pote fi clasată 
între antiantropomorfismele limbei române. 
Pentru originea cuvântului sprânceană s’au 
propus pănă acum fel de fel de etimologii: 
supercilium, supracilium (Weigand, Olympo 
Wlachen 54), superincilium (Hașdeu, Cu
vinte I, 111), suprincella (Schuchardt, Su
pliment la Cuv. lui Hașdeu, XXXVI), su- 
peringena (Cihac, Diet. I, 107) super ad- 
(in)genam (Byhan în al VI-lea anuar al 
semin. rom. Lipsea, pg. 357) etc.

Tote aceste etimologii, mai mult sâu 
mai puțin seriose sunt isvorîte din ten
dința de a identifica cu tot prețul forma 
românească sprânceană cu forma cunoscută 
a latinității clasice: supercilium. Identifi
carea însă în cașul de față din punctul de 
vedere al desvoltării istorice a limbei ro
mânescl e absolut imposibilă; din super
cilium latin nu s’a put nasce la nici un 
cas sprânceana românescă.

Trebue deci căutată altă etimologie 
mai justificabilă din punct de vedere fo
nologie. Vechea limbă românescă, precum 
și graiul Aromânilor din peninsul balcanică 
vor clarifica pe deplin cestiunea.

In cărțile vechi bisericescl întâlnim 
forma sufruncea, așa d. e. la Dosofteiii, Vie
țile sfinților 1683 (Octomvrie 81 a): „Și 
vădum fața lui și de multă bătrâneațe nu 
i-se vedea ochii, că-i era slobozite sufrun- 
cealele [notă marginală: sprânceane] preste 
ochi14. Dialectul aromân asemenea cunosce 
pănă în diua de adl esclusiv forma sufrân- 
țeao pl. sufrâuțeale (Weigand. Die Aro- 
munen II, 330; id. VI Ib. 357.)

Identitatea formei vechi dacorom. su- 
\fruncdua cu forma arom. sufrunțeao e evi

dentă, având ambele ca prototip pe lat. 
sub-fronticella1)

Forma modernă dacorom. sprânceană, 
nu pote fi. la nici un cas despărțită de 
forma veche sufruncea, âr derivațiunea 
acesta pote fi justificată și din punct de 
vedere fonologie cu destulă probabilitate.

înainte de tote trecerea grupului -un 
în - ân (sufrwncea* și sprânceană) e destul 
de familiară în limba română. Sâ se com
pare formele dacorom. frunte, frunză cu 
formele corăspuncjStore arom. frânte sâu 
frâmpte și frândză. Paralel cu frumsețe ob- 
vine dialectal și frâmsețe (Brașov), âr în 
Cazania lui Varlaam 1643 cetim înfrămșat 
(Ureche, Schiță d. ist. lit. rom. pg. 138) în 
loc de iafrum(u)șat. Mai departe avem pa
ralelismele latino-române: foniana și fân
tână, longum și lângă, foras și fără, afară, 
contra și cătră.

Probabil, că această fluctuațiune între

’) Fruncea (frunticea) din fronticella încă 
obvine în limba cărților bisericescl. cf Șăineanu, 
Semas. 103. Sufruncea din sub-fronticella e o com- 
posițiune de aceeași categoriă ca și subsuară, forma 
veche a lui subțioră din sub-subala, vedi articolul 
meu, Câte-va etim. pop. rom. în „Gaz. Trans “ 
1899, Nr. 37.'

-un și -ân stă în legătură cu aceeași apa- 
rițiune în dupletele de origine slavă, ca 
poruncă - porâncă, golumb - golâmb etc.; să 
se compare și formele românescl de pro
veniență slavă, în cari sunetul nasal on 
al limbei paleoslave să reflectâză parte prin
- un (muncă, prund, scump etc.), parte prin
- ân (gând, gândesc, trântă, trântor etc.), 
asupra cărora să se compare Byhan, Ve
chile vocale nasale în elementele slavice ale 
limbei românescl. (Anuarul V. al sem.rom. d. 
Lipsea.)

Modificarea părții finale din sufruncea, 
pentru ca să potă resulta spânceanâ, să 
datoresce fără îndoâlă influinței substan
tivului geană. Confusiunea între sufruncea 
și geană, ca părți împrejmuitore ale ochilor 
și avend ambele aprope aceeași făptură, a 
fost favorisată și de analogia fonetică (su
fruncea și f/eană, pl. suf'runceZe, gene). 
E o asociațiune forte firească de idei între 
gene și sprâncene, căci povestea câtecului:

Genele, sprâncenele,
Alea fac păcatele.

, seu:
Genele, sprâncenele,
Alea ’ml mancă dilele. •

Deci sprânceană ca resultantă a oon- 
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drăgălaș, devenind în aoelașl timp biserica 
mult mai luminâsă oa înainte.

S’a reparat podișorul, și s’a întoomit 
o nouă scoioă aoustică pentru cor.

La serviciul divin a cântat corul stu
denților ou concursul tenoristului PopovicI 
dela conservatorul din Buourescl. Eseou- 
țiunea a fost înălțătâre și liturgia, compo- 
sițiă a d-lui G. Dima îmbogățită cu me
lodii nouă,

Deâre-oe sfințirea bisericei a oancăcjut 
cu 4’ua Sf. Sofii, patrâna soâlelor, s’a ținut 
și inaugurarea festivă a începutului anului 
scolastio, conohiămându-se duohul sfânt și 
ținendd-se la finea sf. liturgii un parastas 
pentru memoria întemeiătorilor scâlelor.

Serviciul divin s’a terminat printr’un 
discurs ocasional din partea I. P. S. Sale 
Metropolitului cu deosebit talent oratoric, 
prin care lucrurile cele mai profunde soie 
să le predea ou deosebită claritate și ou 
măâstră simplitate în modul cel mai popo
ral, a ținut un edifioător discurs despre 
puterea credinței în Dumnecjeu.

Dela biserioă întreg publioul a plecat, 
în frunte ou I. P. S. Sa. într’o fărmecătâre 
procesiune de o frumseță adevărat orien
tală, până la scolă, unde s’a făout sfințirea 
apei pontificând tot I. P. S. Sa, la finea 
servioiului a adresat tinerimei soolare un 
măduos discurs, vorbind ou o însuflețire 
adevărat tinerăsoă despre importanța sco- 
lei și bisericei ca factori fundamentali și in
dispensabili pentru eduoațiunea și cultura 
poporului nostru.

După reîntorcerea convoiului biseri
cesc I. P. S. Sa a ținut în sala cea mare 
a gimnasiului reoepțiunea delegațiunilor în 
frunte cu președintele P. Nemeș și a oor- 
pului profesoral în frunte cu directorul 
Onițiu.

După terminarea părții ofieibse I. P. 
S. Sa a partioipat la prâncjul dat în casa 
d-lui protopop V. Voina, oătră sără a vi- 
sitat biserica și noul edificiu al scolelor 
elementare de pe Tocile, cu oare ocaeiune 
I. P. S. Sa a oficiat însuși la vecernia ți
nând un disours bogat în învățături fru- 
mose despre valârea șoâlei și a unei bune 
economii între împrejurările grele de acjl.

*
Astăcjl, Luni, înainte de prând, I. P. 

S. Sa însoțit de vicarul arohi-episcopeso 
Dr. II. Pușoariu și secretarul Dr. Ilie Oristea 
a visitat soolele, asistând olasă de clasă la 
prelegeri, unde ou o părintâscă bunăvoință 
a adresat cuvinte de mulțămire profesori
lor, âr școlarilor cuvinte de îmbărbătare.

Cu trenul de 2 bre p. m. I. P. S. Sa 
e’a reîntors la Sibiiu.

Nou partid austriac. In Austria 
este în formațiune un nou partid politio. 
„Politik“ din Praga publică un apel al 
contelui Harach, în care face propunerea 

fusiunei formei sufruncea cu forma geană 
e una din multele etimologii poporale1), în 
cari limba românâscă e atâ de bogată.

Notâ. In mod tot atât de pedant 
arbitrar, ca și sprânceană cu supercilium, 
să identifică de regulă forma românâscă 
strigare cu forma lat. clasică exguiritare, 
er însurare cu uxofare (în anuarele semi
narului român din Lipsea, V. Ib. pg. 
41 și III Ib. pg. 54). Strigare însă presu
pune necondiționat o formă corăspundătore 
lat. *strigare din striga (bufniță), având 
sensul fundamental de a țipa ca o bufniță; 
er însurare e probabil o composițiune 
pur românescă din în și soru (forma veche 
a lui soră, comp, soru-mea), având sensul 
fundamental de a întră cu o femeiă în ra
port de soră, a și-o face soră, a trăi cu 
ea ca frate și soră: composițiunea româ
nescă deci voesce să esprime intimitatea 
vieții casnice. Tot intr’unul din anuarele 
seminariului român din Lipsea iV Ib. pg. 
34) mai aflăm o etimologie originală a d. 
Weigand: sculare din extollere (Risum te- 
neatis?!?). 'Lui sculare îi corăspunde co
rect o formă latină *excollare dela collum 
(grumaz, gât); în graiul Mromânilor pănă în 
diua de adl sculare mai are încă sensul de

') Să se vadă în detail! articolii mei refe
ritori la acestă cestiune, publicați în „Gazeta Tran
silvaniei» 1898, Nr. 106—116 și 142—144, 1899 Nr. 
35-38 și 153-158. 

ca din toți bărbații națiunilor și partidelor 
să se constitue un partid austriac, al căruia 
program să cuprindă, între altele, următo- 
rele puncte:

Reformă a constituției pe basa legi
lor esistente; egală îndreptățire în biserici. 
BCble și îneintea justiției; alegere nemij
locită, reforma dreptului electoral provin
cial; protegiarea naționalităților; propaga
rea sentimentului dinastio al poporelor ; 
susținerea limbei germane, ca limbă uni
versală, în armată și în guvernamentnl 
central; a se introduce o a doua limbă oa 
oăiect obligator în șoolele medii; îmbună
tățirea clasei muncitorilor.

Tote aceste postulate sunt a se duce 
îndeplinire priu compromis al majorității 
patrioților din cameră și printr’un guvern 
compus din tote naționplitățile.

Conflictul României cu Bulgaria.
„Tester Lloyd» sorie, că confliotul 

româno-bulgar, căruia i-a căcjut jertfă deja 
ministrul bulgar Nacevicl a pretins și a doua 
jertfă. I-se anunță adecă din Bueuresoi, că 
posițiunea agentului diplomatic român din 
Sofia, a d-lui Mișu, a devenit forte sdrun- 
oinată și că rechemarea sa dela post să 
așteptă încurend.

Tot din Buourescl i-se anunță numitei 
foi, că încă înainte de finea săptămânei 
acesteia vor fi terminate actele, cari trao- 
ttiză despre procederea comitetului maoe- 
donean și vor fi transmise guvernului 
bulgar.

Informațiunea mai spune, că în aoele 
acte (ordouanța definitivă^ se află scrisori 
scrise de mâna lui Sarafoff, cari conțin 
detailuri asupra unui plan pentru ațîțarea 
unei răscole în Maoedonia și săvîrșirea de 
atentate oontra regelui Carol și Alexandru. 
In BucurescI se aștepta, oă guvernul bul
gar va introduce imediat după primirea 
acelor acte pașii necesari judeoătoresol. 
Dâcă acestă așteptare nu s’ar împlini, 
atunci urmarea neapărată va fi o deplină 
întrerupere a raporturilor diplomatice.

Cei din BucurescI se provâcă la faptul, 
că lecțiunea dată de guvernul român Bul
garilor în acestă afaoere este aprobată de 
Sultanul, Bulgarii din parte-le nu se sfiesc 
de a câștiga bunăvoința Porții prin tot 
felul de asigurări de credință sinceră de 
vasali. De-odată Sultanul a devenit mult 
Căutat și ourtat.

In ce privesoe reohemarea actualului 
agent diplomatic din Sofia, precum și even
tuala totală rupere a raporturilor diploma
tice, foile române nu fac nici o amintire, 
și deoi rămâne, oa informațiunea lui „P. 
Lloyd“ să fiă confirmată și din partea com- l 
petentă. *

a scote din gât, d. e. sculă boațe mare, adecă 
ridică glas mare (Boiagi 202, 203). Asupra 
acestora însă altădată.

Spată, pl. spate sâu spete (lat. clas
sic tergum mai ales la omeni, âr dorsum, 
din care noi am făcut dos, mai ales la ani
male) e latinesculspatha, (lopată, sabiălată). 
In celelalte limbi romanice să aplică dimi
nutivul spatliula, ca d. e. ital. spalia, fr. 
âpaule; să se compare românesce lopă.țica 
umorului, numele poporal al omoplatului. 
Spatha resp. spatliula a ajuns probabil să se 
întrebuințeze în sens de spate, dos, și anu
me în loc de scapula, resp. scapulae (umeri, 
spate) deja în limba latină în urma unei 
ușâre confusiunl datorite etimologisării po
porale.

Coșul pieptului se numesce în graiul 
poporului nostru sternul.

Furca pieptului seu lingura piep
tului să numesce osul sternului, unde se 
întâlnesc câstele dinainte.

Șale, resp. șele, (lat. lumbus) eo formă 
pluralică a singularului șea. Sena (din lat. 
sella,1) scăunel) e scăunelul, ce se pune pe

’) Sella în sens de șea obvine deja și la 
scriitorii latini (Veget. 6, 6, 2; Cod. Teod. 8, 5, 
47; Cod. Iustin. 12, 51, 12.)

Procesul asasinilor bulgărești.
D-l jude instructor Floresou a asigu

rat pe d-l procuror general Ciocârdia, că 
va termina ordonanța oel mult pănă Du
minecă. Vor ti trimiși înaintea Curții cu 
jurați vre-o 22 de indivizi, unii oriminall, 
alții complioi, âr restul agenți provocatori.

Ordonanța va fi trimisă Camerei de 
punere sub acusațiă săptămâna viitâre. 
Pănă aouma nu este nimio stabilit în pri
vința dilei când acest proces important va 
veni înaintea Curții cu jurați.

Pressa grecescă și România.
fiarele din Atena, de când cu 

conflictul româno-bulgar, părtinesc 
mult reclamațiunile României și scriu 
tote în sensul unei înfrățiri greco- 
române.

F6ia naționalistă „Agona scrie 
între altele:

Cearta dintre România și Bulgaria, 
de va ave său nu consecințe răsboinice, nu 
discută, căci lucrul încă nu este stabilit; 
ceea-ce se scie însă bine și se vede, este 
noua situațiune oe poporele din BaloanI îșl 
capătă, atât pe tărîmul etnio, cât și pe cel 
economic. Fie-care scie de acuma ce tre- 
bue să facă, ca să prepondereze și să reu- 
șâscă în scopurile sale naționale. Dâr și 
politica esternă a Puterilor oelor mari va 
sci să pue odată oapăt situațiunei nesigure 
din Balcani, creată și prin toleranța Tur
ciei. Sultanul mai cu sâmă, prin stîngăcia 
ea, provâoă tâte răsvrătirile din Orient, lă- 
sându-se a fi condus de un guvern alcătuit 
din omeni, al căror unic și hotărît scop, nu 
este decât banul și i-ar banul, fie el ago
nisit prin ori-ce mijloo.

Astădl însă nu este momentul de a 
judeoa lucrurile în imperiul turcesc, ci mij
locul care ne-ar îndruma spre o înțelegere fră- 
țescă între Greci și Români. Punctul, seu mai 
bine (jis vârful hotarului d’asupra căruia 
Greoii vor da mâna de frățiă Românilor, 
nu este niol la Pind nici la Rodop, ci în 
altă parte mai solidă și mai temeinică pen
tru scopul ce amândouă aceste națiuDl au 
de îndeplinit în Europa pe tărîmul libertă- 
ței și al civilisațiunei.

Ca să se pot.ă ajunge însă punctul acesta 
amândoi trebue să înțelegem, că unul și 
același avem în față aoelcjșl inimic: pe
ricolul slavismului. Nechibzuința sân chiar 
nedibăoia nostră ne va sdrobi pe amândoi 
și lovitura de grațiă nu ne-o va da altul, 
deoât anti-mergătorul slavismului, ramifioa- 
țiunea numită bulgarism, care are pretenția 
obrasnioă de-a premedita suocesiunea con- 
sângeanului său turo, pentru-că întrarea lui 
în concertul european a făcut’o întocmai 
ca și Turcul, prin asasinări, jăfuirl, masa
crări și tot felul de atrocități, cari de 
cari mai sălbatice.

spatele calului pentru înlesnirea călăritului. 
Șale s’a numit la început partea aceea 
din spinarea calului, preste care se așâdă 
șâua. Dela cai apoi numirea s’a aplicat și 
la om, indicând partea corăspundătâre a 
corpului omenesc.

Jtănunchi seu rărunchi se numesc 
în multe părți rinichii. Cuvintele nu sunt 
identice, precum s’ar părea la prima prvire. 
Numirea corăspundătore latină este ren, 
resp. pl. renes. Din forma diminutivală reni- 
c(u)lu(s) a lui ren a resultat românesce 
rinichiă. Rănunchiîî sâu rărunchii se mai 
numesce în graiul poporului nostru și o 
plantă, și anume piciorul cocoșului, lat. 
Ranunculus (dimin. dela rana, broscă, iden
tic deci cu grec, batrachion, broscuță). Din 
acest ranunculus a resultat românesce ră- 
nunchiu, er prin rotocisarea primului n: 
rărunchiu. Fiind asemănarea fonetică între 
rinichi și rănunchl atât de mare, prin eti- 
mologisare poporală s’au confundat în urmă 
cele 2 forme, și numai așa au ajuns formele 
rănunchiîî și rărunchi să se întrebuințeze 
și în loc de rinichi.

(Va urma.) Nicolae Sulică.

Greci și Români, suntem datori să pri
mim mîrșăvia bulgărâscă ca un dar ceresc, 
trimis nouă de înalta Providență, pentru-oă 
printr’însa ni-se desohid ochii să vedem pe 
cine avem în față și oă avem timpul de-a 
lua măsurile cuvenite.

Cuțitul și toporul bulgăreso, oarl, as- 
tăcjl sdrobesc inima unui român și erl au 
asasinat un Greo, trebue să fie cjeificat și 
de Greci și de Români, trebue să fie decla
rat de mare bine-făcător al nostru, pentru 
oă, în Joc să tae în două Românismul de 
Elenism, din potrivă, au rupt legăturile urei 
și neîncrederei fără înțeles, dând loc unei 
îmbrățișări sincere între popâre, cari se 
certau fără să-și dea eemă pentru ce. Și 
aoestă ură și neînoredere, oare a început 
deja să se limpecjesoă de amândouă părțile, 
nu numai, oă se va stînge, dâr va fi pre
decesorul uniunei pe care de atâta timp 
adevărații prieteni ai României o doreso 
între Greci și Români.

IS&escolă în Albania.
Răsoâla, ce s’a isoat în Albania, a în- 

oeput să ia un oaracter, căruia i-se dă 
atențiune și în pressa europână.

Soirile mai nouă spun, oă palatul gu
vernatorului turo dela Soopia era să fiă 
atacat de AlbanesI, cari năvăliseră asupra 
lui în număr mare. Armata turcâseă a în- 
ounjurat însă palatul și în tot orașul e’a 
concentrat armată. Agitația e fârte mare.

Causa răscolei Albanesilor din Copia, 
se ar fi împrejurarea, oă orl-oe pașă
turc, oare merge în Albania, duce o straj- 
nioă campaniă în contra lor, pe oând pe 
Sârbi și pe Bulgari îi protegeză. In c}iua 
târgului Albanesii sunt opriți de a întră 
în oraș fără un garant, afară de asta limba 
albaneză este oprită la Scopia. Au fost ares
tați aid 50 de AlbanesI.

In oomuna Zaias, loouită numai de 
albanesl, toți locuitorii s’au resculat în po
triva autorităților turcesol. Aiol s’a în
tâmplat un atac ou soldații. Lupta e’a în
tâmplat afară la câmp. Au fost omorîțl 3 
soldați turci, âr răniți 5. Albanesii au avut 
4 morțl și 2 răniți. Soldații turci în fine 
au fost puși pe gonă, fiind resoulații fârte 
mulțl.

Se mai afirmă, oă Albanesii se pre- 
găteso oa pentru răsboiîî.

SCIRILE D1LEL.
— 18 Septemvrie v.

Limba română în școla de cădeți. 
Ministrul oomun de răsboiîi a dispus, oa 
cu începerea anului șoolar present propu
nerea limbii române să fiă obligătâre în 
șoâlă militară de oadețl din Cameniț, în 
Slavonia, pentru toți elevii din aoâstă șoâlă, 
încredințând propunerea acestui studiu pro
fesorului dela numita șoâlă, d-lui căpitan 
dela reg. 2 de inf. loan Voicu, originar din 
oomuna Gurarîu, comitatul Sibiiului. Șoâlă 
de cădeți din Cameniț este unica școlă 
militară din totă monarohia, unde limba 
nâstră se propune ca obligată, păci limba 
română dela 1894 era soâsă din tâte șco- 
lele militare din monarchiă.

Un patriot model. Bunii Români 
din orășelul românesc Neveasta în Mace
donia au trimis d-lui Vasile Danu, moșier, 
o adresă, prin care îi mulțumeso pentru 
marele interes, ce întotdeuna a purtat și 
pârtă pentru șcâla românescă din oomuna 
ea natală. In adevăr d-l Dan, domiciliat în 
oomuna Bâou de lângă Bucuresol și im
portant membru al Societății de oultură 
macedo-română, a făcut o mulțime de bine- 
faoerl și în orășelul, unde s’a năsout și a 
copilărit. Aoi a întreținut d’a rândul îna
inte de 77, un institutor româneso. Pe la 
1890 a dăruit oasele sale pentru școla de 
fete; âr anul acesta pentru repararea radi- 
oală a acestui local școlar a cheltuit mai 
bine de două mii lei. Oât despre copiii să
raci, cari freouentâză școlele nâstre din 
Neveasta n’a rămas PascI și Crăoiun, ca să 
nu fiă ajutați ou ceva. Cu un cuvânt: d-l 
Vasile Dan este patriotul, cu care se mân- 
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dresoe comuna sa natală. El este patriotul 
model, pe oarl și alțî oetățenl din Neveasta 
au pornit să-l imiteze. Atari esemple sunt 
puternioe mijldoe de propagandă, de adu
cerea Românului la oonsciința națională. 
Din nenorocire însă sunt atâția Români 
macedoneni în România, oarl se bucură de-o 
splendidă situațiă materială și totuși nu 
dau semne, că simt românesce. Bunii Ro
mâni din Neveasta, ca semn de adâncă re- 
ounoscință și stimă, au comandat un mare 
portret al d-lui Dan, căruia i-se va da un 
loo de frunte în șcdla de fete, oa ctitor ce 
este.

Societatea „Brazda". Comitetul de 
inițiativă al societăței „Brazda" a grădina
rilor români va țină: o mare întrunire pu
blică pentru constituirea Societății, în Bu- 
ourescl, sala hotelului Universal (Gabroveni). 
Comitetul de inițiativă al „Brazdei" a tri
mis 500 învitațiunl personale pentru întru
nirea de Dumineca viitore. In capul aces
tei întreprinderi se află persdne, a oăror po- 
sițiune socială și a oăror competență în 
materiă este o garanțiă indiscutabilă pen
tru reușita ei. In întrunirea de Dumineca 
viitore adunarea va alege un oomitet pro- 
visoriu și imediat după acdsta va proceda 
la discuția statutelor al cărui proieot, re
dactat de dmeni speciali, este gata. Sooie- 
tatea „Brazda" va fi cooperativă și se insti- 
tue ou un oapital de 200 mii de lei, îm
părțit în 8000 de acțiuni nominale. Suc
cesul acestei întreprinderi este asigurat.

Comerciul de cereale în România. 
Prețul cerealelor, în speoial al grâului, a 
scăcjut îu porturile române, deși telegra
mele oe vin din porturile Americei anunță 
uroărl considerabile. Causa aoestei Bcăderl 
nu este prin urmare lipsa de cereri. Din 
contră porturile americane sunt în plină 
activitate; ele trimit dilnic în Europa vase 
încărcate ou grâu, oare este vândut chiar 
dela plecarea vaporelor. Scăderea provine, 
— (țice „Rom. Jună" — după oât ne asi
gură un mare esportator, din causa lipsei 
de vapdre. In porturile Brăila, Galați și 
Constanța s’au grămădit mărfuri multe și 
cumpărătorii sunt nevoițl să le depună în 
magazii, oăol nu se găsesc vase pentru a 
încărca productele și a-le espedia. Lipsa 
de vapdre a făcut să se urce navlul în 
mod neobicinuit, peste îndoit prețul din 
epooile normale. Causa pentru oare lipseso 
vapdrele de încărcare este răsboiul din 
China. Vasele au fost angajate ou trans
portarea soldaților și munițiunilor de răs- 
boiO. Mărfurile, oarl soseso în porturi nu 
sunt căutate; oăcl esportatorii au închis 
tdte oapitalurile lor în producte, pe oare 
nu le pot esporta; pe oând, ddoă ar fi vase, 
îndată ce înoăroările se fac, esportatorii 
pot ridioa banii dela bancheri pe basa 
conosamentelor acestor vase, și operațiile 
sunt astfel, înlesnite.

Stipendii. Primim spre publicare ur
mătorul conours: „Pentru dobândirea sti- 
pendielor din fundațiunea vicarului Kd- 
szeghy se esorie oouours cu termin până 
la 15 Ootomvrie st. n. Pot concurge iuriștl 
și BtudențI gimnasiall români de origine 
nobilă din Maramureș. La recurse sunta-se 
alătura oarte de botez, atestat despre ori
gine nobilă și testimoniul din anul școlar 
treout. Recursele titulate cătră oomitatsunt 
a-se trimite la Tit Bud, vicarul Maramu
reșului “.

Concert. După cum am mai anunțat, 
ooncertul d-șdrelor Elsa și Grete Krummel, 
cu binevoitorul ooncurs al d-nei Dima, se 
va da poimâne, Miercuri, în 3 Ootomvrie n. 
în sala nouă dela Redută. Inoeputul la 8 
dre săra.

Contra curtuasiei în corespondență. 
Ministrul unguresc de oomeroifl a dat o 
circulară cătră funcțiouarii de sub jurisdio- 
țiunea sa prin care le ordonă, ca în viitor 
să omită din corespondențe cuvintele de 
ourtuasiă, ca „cm stimă*, „s& am ondre*, „pre
țuit* etc. In Budapesta ordinațiunea a fost 
răspândită repede dela direcțiunea de postă 
la primăriă, de aoi la seoțiunl și așa mai 
departe.

In șantierul naval al Regiei, dela 
Turnu-Severin, s’a început repararea va
porului bulgăreso Krum.

Stipendii militare pentru inedici- 
hiștl. Ministrul de răsboitî prin un ordin 
apărut de curând declara de nou, că me- 
diciniștilor, cari se obligă a servi șese ani 
ca medici în armată, li-se pun la disposițiă 
stipendii deja ou începerea semestrului de 
iârnă al anului școlar curent. La aceste sti
pendii pot reflecta chiar și medioiniștii din 
cursul prim.

Archierei în contra emigrărilor. 
Fișpanul oomitatului Vesprim, Fr. Feny- 
vessy, ceruse într’una din săptămânile tre- 
oute întrevenireaarohiereilor pentru a împie
deca emigrările în comitatele de dincolo de 
Dunăre, cari tot mai mult se sporeso. In urma 
acestei cereri, episcopul Vesprimului Hor- 
nig a provooat pe preoții din diecesa sa, 
oa să facă tot ce se pote pentru împiede
carea emigrărilor; la același îndemn și 
aoelașl luoru l’a făcut și abatele din Panon- 
halma.

Nomenclatura stradelor Bucures- 
cilor. D-l B. P. Hajdeu, oare a fost însăr
cinat de consiliul comunal ou noua no
menclatură a stradelor Bucuresoilor, a ter
minat lucrarea și ea va fi depusă la consi
liu, care o va vota în bloo. Relația dată 
de unele (fiare, cum-oă pentru acâstă lu
crare a fost numită o comisiune, oompusă 
din mai multe persdne, este greșită. Con
siliul comunal a făcut apel la d-l Hajdeu 
pentru faoerea acestei lucrări, și d-sa ater- 
minat’o singur, numai cu ajutorul unui se
cretar, pe care ’i-l’a pus comuna la dispo
sițiă. Nomenclatura stradelor e stabilită pe 
base istorice.

Cai din Ungaria esportați în An 
glia. Ni-se scrie următorele: In anul curent 
s’au transportat din Fiume cu vaporul peste 
10,000 de oai pentru Anglia. Caii au fost 
cumpărați din Ungaria și transportați cu 
trenul pănă la Fiume. In fie-care vagon au 
fost dela 6 pănă la 10 cai. In Fiume ei 
s’au încăroat pe vapor, facendu-se la fiă- 
care cal un mio staul, atâta oât încape ca
lul. îngrijitorii de cai pe viagiu căpătă pe 
(fi 3 oordne și de mâncare; fiă-care servi
tor are sub comanda sa 10 oai, îngrijesce 
de ei și le dă de mâncare. Caii au fost 
transportați cu următdrele vapore ănglese 
pentru Africa de Sud (Transvaal) și anume: 
Cu vaporul Mount Lebanon în 27 Februa
rie 485 cai, Gleenmorwen 8 Martie 508. 
Elmdene în 18 Martie 427, City of Luknof 
în 22 Martie 851, Monkseaton în 29 Martie 
660, Leitrim în 2 Aprilie 745, Dunmoore 
in 9 Aprilie 791, Uganda în 19 Aprilie 
251, Sussex în 16 Maift 944, Camming în 
26 Maitî 727, Mattin în 12 Iunie 549, Rem- 
brand 23 Iulie 903, Suffolk în 24 August 
930, Kent în 18 Semptemvrie 960 și cu 
Milwaukee în 24 Septemvrie 1144. In total 
10,875 oai. Așadâră au plecat din Fiume 
15 bastimente cu vapor, cel ultim în 24 
Septemvrie st. n. cu 1144 cai și nutreț 
pentru ei, fân, ovăs și orz, paie și altele.

Pianine fdrte puțin usate se află de 
vânzare cu prețuri forte avantagidse. lu- 
formațiunl la administrația „Gazetei 'Tran
silvaniei".

Congresul de pace femenin.
Despre ședința de deschidere 

a acestui congres femenin interna
țional primesce „Universul" din Bu- 
curesci următorul raport telegrafic 
dela Paris cu data de 15 (28) Sept.:

A(jl la palatul egiptân dela Trocadero 
s’a deschis congresul internațional pentru 
pace al femeilor.

Lume era forte multă.
D-na Smara, delegata României, a ți

nut un strălucit discurs în care a arătat 
mai ales necesitatea propagandei pacifice 
prin educație. D-na Smara șl-a terminat 
discursul prin următdrele cuvinte:

„Abolirea răsboiului este un act mult 
mai gigantio oa acâstă esposifie universală 
așa de bine reușită; numai Franoia, acest 
far intelectual, care de secoll lumindză tdte 
țările din lume și oare are spre devisă aceste 

trei sublime cuvinte: „Libertate, egalitate, 
fraternitate", se pdte însăroina cu acdsta 
întrebuințând totă forța morală spre a face 
din ea devisa tuturor națiunilor; atunol, 
numai atunol se va putd cfi°e: „Trădscă 
republica Globului! Trăâsoă pacea univer
sală! Trăesoă Franoia!"

„Dâr noi, avâ-vom noi fericirea să 
vedem fâlfăind acest stindard alb? Cu des- 
ooperirile 4^ni°e astronomice și electrice 
cine soie dâcă nu va fi împlântat în Marte, 
Sirius sdu stâua polară.

Der țărîna nostră! Va tresări la adân
cimi de metri, dâr să sperăm, că descen- 
denții noștri, cu tdte sohimbările secolului 
al XX-lea, îșl vor reaminti oă pentru abo
lirea răsboiului, noi am fost oarl am lup
tat și că stindardul alb a fost țesut de fe
mei în anul de grație 1900 la Paris la pri
mul oougres pentru pacea universală.

Apoi d-na Smara a depus următorele 
conclusiunl:

„1) Pentru abolirea răsboiului, trebue 
o schimbare completă a legilor, a obice
iurilor, a faptelor, ast-fel că rassa umană 
să fie regenerată; pentru aoâsta omenirea 
are nevoe de-o edueațiune specială, ca ori 
ce popor să ajungă a-șl revindeoa dreptu
rile sale pe alte căi decât pe acelea ale 
răsbunărei și ale răsboiului.

„2) Pentru acestă edueațiune trebuesc 
escluse capitolele din biblie, din istorie și 
din geografie, oarl împing la revendioarea 
drepturilor, la asprime, la resboiiî.

„3) A înlooui aceste oapitole în căr
țile școlare prin esemple și modele de vir
tute și bunătate pentru semeni noștri; ast
fel ca copii noștri să crâsoă cu ideea de 
paoe, idee a Mântuitorului nostru oare 
începea și sfîrșea orl-ce predică ou Pace 
vouă.

„4) A se interveni pe tote căile oa 
(fiarele să nu mai publice nici o informa- 
țiune oare ar da ideea de crimă, persecu- 
țiune, revoluțiune, răsboitt.

„5) Negrul răsboiu al anarchiștilor 
fiind încă și mai teribil deoât râsbdiele de
clarate la lumina (filei, mumele, soțiile, sn- 
rorile să întrebuințeze tote mijlocele de 
oarl dispun față de fie-care menbru al fa
miliei lor spre a-i convinge, oă aceBt răs
boiu este oel mai miserabil din tdte răs- 
bdiele, astfel oa toți feciorii tuturor țări
lor de pe glob să pdtă chiar de pe ghe- 
nunohii lor să-l privăsoă ou onore."

După-ce șl-a sfârșit disoursul, d-na 
Smara a fost viu felioitată.

Anexarea Mandsuriei la Rusia.>

Din Petersburg se anunță, cu data 
de 11 Septemvrie, oă generalul Gribsky, 
guvernator militar al r,provinoiei Amur, a 
publioat un regulament motivat de tele
grama generalului Gredocoff, guvernator 
civil al aceleeașl provincii; prin acestă te- 
gramă se ordonă ca tdte regiunile Mand- 
șuriei ocupate de cătră trupele rusesc! să 
fiă puse d’aoum încolo sub legile și auto
ritățile rusesel.

Textul aoestui regulament e urmă
torul :

1) Proclam, oă teritoriul Mandșurilor, 
Transzea, cum și malul drept al Amurului 
ooupate de oătră trupele rusesel, sunt ane
xate la Rusia ;

2) Reîntorcerea supușilor chinesl pe 
teritoriul Transzea, cum și pe malul rusesc 
seu mhul etâng al Amurului e interdisă. 
Aceste terenuri vor fi consacrate colonisării 
rusesel.

3) Orașul Aigoun, pănă acum chine- 
sesc, și stabilimentele din Sakhalin, cum și 
teritoriile limitrofe, sunt în mod provisoriii 
remise esclosiv în manile autorităților mi
litare rusesel, și nici un particular, sub nici 
un motiv, nu se va pute stabili în acele 
regiuni;

4) pistil oraș Aigoun și stabilimentele 
din Saukhalin nu vor pute fi restabilite 
din ruinele lor. Numai edificiile chinesescl 
aflate încă în ființă vor fi cruțate spre a 
servi pentru cantonarea trupelor rusesel și 
pentru înmagazinarea provisiunilor;

5) Administrația teritoriului ocupat 
pe malul etâng al rîului de cătră trupele 
rusesel, cum și administrația temporală a 
regiunilor de dincolo de rîul Zea, sunt în
credințate comisarului rus ai frontierei, 
pănă oe teritoriile vor fi concedate po- 
pulațiunilor de ra«ă rusdscă. Orașul Ai
goun va servi drept reședință oomisarului 
frontierei.

Pe lângă acest regulament, generalul 
Gribsky a adresat o proclamațiune popd- 
refor Mandșuriei, prin oare declară, că 
anexarea Mandșuriei pote fi considerată | 

drept peddpsă a atacului contra Blagowe- 
oenskului.

ULTIME SUIRI.
Shanghai, 1 Ootomvrie. Un edict 

împărătesc blamhză pe miniștri (chi
nesl), pentru-că au favorisat miș
carea Boxerilor. Patru prinți au,fost 
degradați. Prințul Tuan îșl pierde 
oficiile și apanagele sale și se va 
preda tribunalului Curții pentru a fi. 
aspru pedepsit.

S4 Să. S SC.
O pedepsă originală. Una dintre 

pedepsele de înohisdre din cele mai mid, 
oe s’au pomenit până acum, s’a pronunțat 
(filele treoute de cătră poliția din New-Jer- 
sey asupra unui țăran. S’a întâmplat adecă, 
oă un țăran a că(jut leșinat pe stradă, se 
credea, că a căcjut în urma unei isolații. 
Inourend s’a constatat însă, că el căzuse 
fiind beat. Oând amețitul s’a deșteptat a 
spus, că a beut numai două păhărele de 
rachiu — oontra fierbințelei. Țăranul a 
adurmit și s’a tretfit în spital. Poliția l’a 
pedepsit la 16 minute înohisdre. Sermanul 
om a foât numai decât închis, cu orologiul 
în mână aștepta să trdcă cele 15 minute de 
osândă, oa să fiă liberat. „Lăsati-mă afară!" 
se ruga închisul după un pătrar :,de dră. 
„Orologiul d-tale grăbesce", îi răspunse 
păzitorul, „înoă mai ai să stai un minut". 
Aoest minut i-s’a părut închisului mult, 
mai mult, decât tdte celelalte 15 minute.

Cânele — cerșitor. Orașul New-York 
are un câne unic în felul său, cu numele 
Jip. Acest câne în tdte (filele umblă pe 
stradele cele mai frequentate de dmenl, 
cari în tot timpul îi umple punga cu pa
rale. Jip e oerșitorul cel mai mare din lume. 
Pe spate portă o lădiță de lemn eu insorip- 
ția: „DațI ceva pentru spitalul oopiilor să
raci", și dmenii dau’ dedreoe rugarea unui 
câne e mai mult asoultată, decât a de-aprd- 
pelui. Astfel oânele în timp de doi ani a 
oolectat pentru spitalul copiilor suma de 
25,000 dolari.

♦

Vechimea hârtiei. Chinesii o ou- 
noso fdrte de mult și o fac din duc}I. In 
Samarcanda a fost oea mai veche fabrioă 
de hârtie de petice în 704. Arabii luaseră 
model dela Chinesl, der înlocuiră du(fil prin 
petici. In 794 era altă fabrică în Bagdad, 
apoi se întemeăză pretutindeni unde se în
tinse domnia Arabilor. Oea mai veohehâr- 
tiă de in e din 800. Tdte aoeste înoheierl 
s’au soo9 din însemnata oolecțiă de hârtie 
și papirurl a arhiducelui Reiner, colecție, 
care cuprinde modele din vdoul al 14 îna
inte de Christos pănă în al 14 după Chris
tos. Firesce că pentru oele mai vechi tim
puri n’are hârtie, ci papir făcută din mă
duvă de papir.

Literatură.
Noțiuni de Economia Vitelor, 

prețiosa scriere economioă a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia ou 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ooupft 
numai ou vitele, oi ou tot oe privesoe o 
buuă gospodăriă, începând dela boi, oai, 
oi, capre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puiii de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrdză, oarl 
sunt mai bune eto. Aoest op economic scris 
cu multă ounoscință de causă și fdrte bo
gat in cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de ministerial român al oultelor 
și instruofiunei publice pentru sodlele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pdte prooura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu" cu 2 cor. 
(plus 10 bani porto.)

Proprietar: Dr. Aure! Mureșiaim.
Redactor responsabil: Grego-iu
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din Brașov, 

se pot procura următârele cărți:

Scrieri școlare.
Istoria pedagogiei de V. Gr. ior

govan O carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de șc61ă. Prețul 1 fi. 50 cr. 
(cu posta 1 fi. 60 cr.)

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

Cântul în școla poporală de lulin 
Pop, învățător în NăsSud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

JHanual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Bațiu, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 40 cr. (cu posta 45 cr.)

„învățătură creștinescă“ 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 or.)

Gramatica limbei române, pen
tru șoolele inferidre, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea 1. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani.

Cărți cu prețuri reduse.
Atragem atențiuoea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumeiate, de 
cum s’au vândut pănâ acum.

1) Lascar Vwrescu, O iconă a mol
dovei din 1831 de de Kotzebue.
E cunoscută aeâstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cor., cum s’a 
vândut pănă acum, este acjl numai 2 cor. 
(-|- 30 baci porto.)

2) JPoesii de Veronica Miale, regretata 
nostră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. 
porto).

3) JPoesii 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 sco- 
k-le 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 sâmă pentru învățători.

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

6) JPoesii de F. HI. Stoenescu. 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. (-|- 10 b. porte.)

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

Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Cursul la bursa din Viena.
Din 29 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4%......................114.-
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.50 
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 120.50 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2°/o 97.65
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50 
Bonuri rurale ungare 4% .... 89.50 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii......................163.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . —. —
Renta de argint austr........................... 96.95
Renta de hârtie austr........................... 96.65
Renta de aur austr.............................. 115.05
LosurI din 1860.................................  132. —
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.02
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 662.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 641.50 
Napoleondorî...................................... 19.28
Mărci imperiale.................................118.35
London vista................................. 242.07 */„
Paris vista.................................. 96.30
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.20 
Note italiene.......................................90.40

Cursul pieței Brașov.
Din 1 Octomvrie. 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.08 Vând. 19.10 
Argint român. Cump. 18.80 Vând. 18.90 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 Vând. 19.30 
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vând. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.—

La FILIALA ALBINA Brașov
’ se află de venire un

8 0T0R de tenzin
- (putere 1® cai),

Presse de fân,
(putere 1® cai),

Mușamale, cântare
si sacii 4_5
x: X XX:

X Aducem la cunoscința Onor, public, că cu începerea dela 
1 Octombre am predat O-lui FRANZ POLANEK 

Restaurația din Hotelul „Orient“ 
care își va da tdtă silința se mulțumâscă pe onor, ăspeți, cu 
mâncări Dune și beuturi veritabile, cu deosebire 
renumita Bere

TRANSILVANIA BRĂB“
X

X
Recomandăm pe D-l Polanek on. bspeți, rugându-1 al 

onora cu încrederea D-lor, și cu o cercetare numerosă.
Cu tătă stima

Johann Habermann’s Erben.
In urma avisului D-lor Habermanns Erben, recomand on. 

public atât civil cât și militar

ZSZEST
care din nou am arangiat’o cu tot comfortul. — In fie-care (|i 
se va servi diferite mâncări cu prețuri moderate, atât în 
Restaurație, cât și afară, care conform alegerii se vor socoti 
ieftin. #

Asigurând on. public, că-mi voi da tătă silința al mulțumi 
în tăte privințele, corespundând încrederii și bunăvoinței ce-mi 
va acorda, me rog de o cercetare numărâse.

Cu tătă stima
Franz Polanek.

X ........X~x: x: xx:

X

X

I

X

v:

Schimbare de local.
Aduc la cunoscința on. public 

din oraș și jur, că dela 1 Octom
bre a. C- m i a m mutat Pră
vălia în casa mea din Strada 
Hirscher nr. 22.

Cu tbtă stima

Josef Schul.

x:

1105.1—3

X

X

X

X

X

X

Mw

0

ABONAMENTE
liA

GAZETA OAHSILVAHIEP

Pe
Pe
Pe

Prețul abonamentului este: 
Pentra Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
un an

Pentru România și străinătate: 
trei luni. . 
șese luni . 
un an

■

3
6

12

fi
ii.
fi.

X 
X
M
M
S
X
X
M 
M
X

Cc

X 
X
X
X 
M
X 
X 
X
X

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
Ir.
fr.

Abmsmte la aumsrele eu data de
Pentru Ausiro-Ungaria:

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

Pentru România și străinătate: 
8 
4

s2
Pe
Pe
Pe

2
I

a. —
n. -

50 cr.
§>

X 
M 
X
X 
X
X

Pe
Pe
Pe

an . . .
șese luni . 
trei luni .

prm

a

franci, 
franci.

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

mandate poștale.
Domnii cari se vor abona din nou, să bineve ‘escă 

srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Administrațmnea „Gazetei Transilvaniei44.

ă
X

X
X
M
K
X

A. Mureșianug
ESrașov, 'JTergul Inului Mr. S®.

Acest stabiliment este provefjut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

♦
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<■

♦ 
t
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I 
t 
i 
t 
t 
t
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I 
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-ATUTE.

FOI PEWICE.
bilete de VTSITĂ

DIFERITE FORMATE.

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

AWIJNȚÎJM.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciurî

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(9ouve-'zbe-i in iotă mă&îmea-

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

BILETE DE M0RMENTARI.

se primesc în biuroiil
' >

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


