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Polonii și Cehii.
Mișcarea electorală în Austria 

ia proporțiunl din cji în cji mai mari. 
Programele, resoluțiunile întrunirilor 
de partide și tracțiuni, dările de s6mă 
și programele de acțiune răsar ca 
bureții din păment, și din caleidosco
pul acestor lupte electorale înțelepții, 
său cei ce îșî atribue capacitatea 
de-a precjice ce are se mai urmeze, 
stau în loc și se gândesc ce va mai 
fi și cu noul „Reichsrath“, er cei 
mai mulți dau din cap șî-șî esprimă 
temerea, că noul parlament nu va 
aduce nici o îmbunătățire a situa- 
țiunii.

Intre aceștia se află și preșe
dintele clubului polon, care în pe
riodul trecut parlamentar a fost 
tot-odată și președinte al comitetului 
esecutiv al majorității autonomiste, 
d-1 de Jaworski.

Pilele acestea politicianul polon, 
despre care vorbim, șî-a desfășurat 
înaintea alegătorilor săi dela Zlo- 
tzow în G-aliția vederile sale asupra 
situațiunii și a dat espresiune con
vingerilor sale politice.

Enunciațiunea lui Jaworski este 
de aceea de un deosebit interes, 
pontru-că ea cuprinde declararea, că 
Polonii vor să se rupă de Cehi cu 
totul, păstrându-și deplina libertate 
de acțiune în viitorul parlament.

Jaworski s’a apărat în contra 
învinuirii, că el ar fi fost acela, care 
prin atitudinea sa șovăitore a spart 
cercul strîns al majorității camerei, 
și a încercat a dovedi, că nu el, nici 
Polonii, ci numai și numai Cehii sunt 
causa, că majoritatea s’a spart. Cehii 
au fost, 4ige aceia, cari au îm- 
pedecat orT-ce activitate regulată a 
camerei și au creat anarchia parla
mentară, care face ca Austria să 
jdee pe lângă Ungaria un rol trist. 

Comerciul și industria dau îndărăt. 
Graliția și starea ei financiară sufere, 
pdte, mai mult în urma acăsta. „Și 
de ce? Fiind-că Cehii cu Germanii 
nu s’au putut uni, decă în anumite 
ținuturi ale Boemiei câțî-va funcțio
nari dela tribunale să fiă numărați 
între personalul de concipiare său 
de manipulare. “

Așa a vorbit conducătorul clu
bului polon pentru a ajunge la con- 
clusiunea, că Polonii trebue să țină 
și mai departe la credeul lor politic, 
dăr să fiă toleranți față cu alții ; ei 
trebue să rămână o partidă a statu
lui și trebue să se opună tuturor 
uneltirilor în contra constituției și să 
combată ori și ce obstrucțiune. De 
aceea trebue să-și reserveze liberta
tea de acțiune, să nu se lege în nici 
o parte și să aibă înaintea ochilor 
interesele statului și ale țării.

Firesce, că limbagiul acesta a 
avertisat pe Cehi, că în viitorul par
lament vor avă de lucru cu Polonii, 
cari cu tote, că mai ’nainte s’au în
frățit cu Cehii și s’au declarat soli
dari cu ei în apărarea programului 
autonomist, totuși acum se pregă 
tesc a face ărășl o schimbare de 
front, care păte să punăpiedecl pla
nului de acțiune a Cehilor.

Astfel s’a accentuat noua în
cordare între Poloni și Cehi. Sunt 
greu de prevăzut urmările, ce le 
pote avă eventuala atitudine a clu
bului polon, și decă printr’ensa se 
vor mări șansale unei majorități îm- 
puitore, care să sprijinăscă guvernul. 
Jaworski însuși, se vede a nu avă 
încredere în aceste șanse, când își 
esprimă temerea, că situațiunea în 
noul „Reichsrath“ nu se va îmbună
tăți de loc.

Congregația comitatului Brașov 
ținută în 1 Octomvrie a. c.

In adunarea generală de erl a repre
zentanței comitatului Brașov, după ce d-1 
vioeșpan, Dr. Friderio Iekel, șl-a cetit ra
portul asupra primei jumătăți a anului 
1900, s’au făcut, după cum am amintit 
deja, câte-va interpelațiunl de interes 
public.

Cea dintâiîi a fost interpelațiunea 
membrului român al oongregației, Dr. A. 
Mureșiawu, în afaoerea așa (Șiselor oolorl 
oprite. Lăsăm să urmeze aiol ouprinsul 
acestei interpelări.

Dl1. A. Mureșianu introduce inter
pelarea sa acoeutuând, oă de vre-o doi ani 
și mai bine înedee paclnioa poporațiune a 
Brașovului sufere mult sub paoostea gănei, 
ce se faoe în contra colorilor române și 
săsesol din partea organelor poliției. In ce 
privesoe colorile vânăt-roșu ale conlocui
torilor Sași, întrebuințarea lor, după multe 
plângeri din parte-le, a fost în fine regu
lată in mod provisoriu, fără însă oa să fi în
cetat aoele plângeri. Atnnol s’a fost cjis, că 
se va regula în general cestiunea colorilor 
și a stogurilor, deăre-oe ordonanțele asis
tente ministeriale nu stabileso olar și ho- 
tărît ce e permis și ce nu, așa oă se dă 
prea mare teren volniciei și abusurilor în 
esecutarea lor. In special poliția ndstrădin 
loc șl-a însușit un mod de procedare în 
urmărirea oolorilor, prin oare se produce 
cea mai mare amărăciune în sînul popora- 
țiunei și se turbură liniștea ei fără de niol 
un motiv. Șl-a făcut Intrarea și în orașul 
nostru șovinismul intolerant, despre ale oă- 
ruia isprăvi prin alte comitate aflam numai 
din cjiare. Considerând numai oasurile pe
trecute în anul trecut și în anul acesta, 
trebue să ajungem la conolusiunea, oăstăm 
față cu o sistematică prigonire și terori- 
sare pe tema oolorilor oprite. Aoâsta reese 
cu atât mai învederat, cu cât gdna și ur
mărirea din cestiune se îndreptă mai ales 
în contra poporului nostru de rend. Se ur
măresc și se pedepseso cu amende mari 

3) Mușchiul ca plantă derivă tot dintr’o for
mă lat. musculus, care însă e o ditninuțiune a lui 
muscus (muschih.)

și cu închisore bărbați, femei și copii din 
popor, fiind-oă cutare polițist crede a fi 
descoperit în costumul lor național culorile 
oprite.

Costumul național românesc este ne
despărțit de oolorile roșu-galben-venăt, cu 
cari se țese și se împodobesoe în tot chi
pul. Aceste oolorl sunt — cum a recunos
cut într’o sentință nu tocmai de mult chiar 
și viceșpanul comitatului Turda-Arieș _
inherent» costumului românesc. Deci în nici 
un cas purtarea oostumului român ou oo
lorile sale nu pdte fi privită ca demonstra- 
țiune în contra statului. Este absolut es- 
clusă intențiunea de-a demonstra, de unde 
urmâză, oă chiar și după textul ordonan
țelor ministeriale ungurescl, oarl declară 
oulorile roșu-galben-v&n&t de străine, nu pdte 
fi cas de urmărire și cu atât mai puțin de 
pedâpsă în întrebuințarea aoestor colori la 
îmbrăoăminte.

Interpelantul spune mai departe, oă 
este cea mai mare erdre a orede, că po
porul nostru consideră culorile roșu-galbăn- 
venăt ca culori străine. Din oontră el le 
privesoe ca culorile sale proprii, ce le fo- 
losesoe din veohime și cu care își împodo- 
besce costumul său. Aceste oolorl le-au 
purtat țăranii și țărancele ndstre și atunci, 
când principatele române încă nu erau 
unite și nu esista trei-oolorul de adl al Ro
mâniei. Poporul nostru soie cel mult din 
tradițiă, oă roșu-galbăn-venăt sunt culorile 
veohl ale țării Ardâlului. El întot-deuna 
le-a purtat ca semn esterior distinctiv al 
portului său românesc.

Dăr ce se întâmplă acum ? La Pasoile 
trecute s’a aranjat din partea inteligenții 
române din loc o petreoere la hotelul 
„Orientu. Intr’un târejiu, aprdpe de miecjul 
nopții, oomisarul de polițiă, care avea in- 
specțiunea, descopere la două domnișdre 
din societate, cari erau îmbrăcate în oos- 
tum național, că purtau la betele țorțurl 
în oolorile roșu-galbăn-venăt. Aoâsta a fost 
de-ajuns, ca să le provdce a-șl depărta 
imediat acele poddbe oeea-oe, firesce, a 
turburat petrecerea. Insă-șl poliția s’a vă-

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Antropomorfism și antiăntropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)

Mărul ghenunchelui, său oul, seu 
nuca ghenunchelui seu și scăfârlia*) ghe- 
nunchelui este numirea antiantropomorfică 
a osciorului aședat înainte la încheietura 
ghenunchelui (lat. rotuld, rotiță.)

Fluerile piciorelor său și țurloiele 
piciorelor ca antiantropomorfism sunt iden
tice cu lat. libia (fluer).

Picior (lat. clas, pes) are ca proto
tip pe lat. petiolus, piciorușiti, aplicat mai 
ales la fructe (coda fructelor). Piciorele să 
mai numesc în batjocură și fuse (picidre 
lungi și subțiri), apoi catrafuse în locuțiunea: 
ia-țl catrafusele, întocmai precum să nu
mesc și mânile une-orl node (mâni no- 
durose.)

Podul palmei, să numesce partea 
plină și cărnosă la palmă.

') Dosoft. V. S. Dech. 127 b: și spânzurară 
de un picior pe svântu Samona și tăiară scăfârliea 
ghenunchelui de o lepădară.

Spiță e o parte (radius) la antibraț.
Ficat corespundând ca sens formei cla

sice latine: iecur sâu hepar (grec), e identic cu 
forma vulgară latină ficatum (ficat de gâscă), 
după etimologia sa o derivațiune din ficus 
(smochină). Ficatum deci după etimologia 
sa nu e alt-ceva decât ficatul unei gâsce 
îngrășate cu smochine.

Inimă, corăspundând ca etimologiă 
latinescului anima (respirațiune, răsuflet', 
der ca sens classicului cor, încă aparține 
sferei antiantropomorfismelor în limba ro
mână.

Măruntaie (părțile mai mărunte ale 
pântecelui, ca splină, ficat, mațe) corăs- 
pun4end lat. viscâra sâu exta, derivă din 
lat. minutalia, (lucruri mărunte, neînsemnate, 
mărunțișuri.)

Pântece (corăspund classicului venter) 
e identic ca formă cu lat. pantex, acc. 
panticem (bandor, mațe, intestine.)

Foaie e identic cu lat. follis acc. 
follem (foi de suflat, sac umflat de piele, 
burduf1) f ■

Follis deja în 1. latină a ajuns să indice 
stomacul (Macrob. Sat. 7, 4; Iuven. 7,111.)

Fole obvine și românesce în sensul de 
burduf, d. e. vin nou în foi vechi. 

din causa formei sale de sac, cu atât mai 
vârtos, că mai cuprinde în sine și un fel de foi 
de suflat (plumânile.) Să se compare burtă, 
care probabil ca etimologiă stă în legătură 
eaburduf, borț, etc.—Foi indicând cunoscutul 
aparat de suflat său de făcut vânt e o 
formă pluralică isolată a lui fole (comp, 
mâle - moi, cale - căi, vale - văi.) — Cuvântul 
fole s’a păstrat și în verbul sufulcare dintr’un 
prototip latinesc *sub -follicare (a răsfrânge, 
a ridica haina pănă sub fole), compus ca 
și a sugușa din sub și gușă, ăr a sugruma 
din sub și gruma(z).

Muschiă2) identic cu lat. musculus 
(dimin. din mus, șorece) are sensul funda
mental de șorăcel, și a fost astfel numit din 
causa asemănărei sale esteriore cu micul 
animal.

Pulpa derivă din lat. pulpa (orl-ce 
parte cărnosă a corpului.) Forma clasică 
corăspundătore este sura.

Piele. Pentru noțiunea de piele limba 
latină dispune de mai multe sinonime, și 
anume cutis indică pelița cea fină și sub
țire ce acopere în primul rând corpul ome- 3 

nesc, apoi corpul câtor-va animale, plante 
și fructe. Pellis e pielea acoperită cu păr 
său lână a animalelor. Corium în fine e 
pielea tare scorțăsă, cum e la bivoli și 
peste tot pielea cea grosă argăsită. Dintre 
aceste 3 sinonime limba română a păstrat 
numai pe pellis sub forma piele. Corium s’a 
păstrat numai în forma sa diminutivală 
corella: curea.

Piele încă să aplică, întocmai ca și 
lat. pellis mai ales pentru pielea părosă 
sâu lânosă a animalelor. Pentru indioarea 
sortei de piele mai fine și mai gingașe, 
cum e la corpul omenesc și la învălitorea 
diferitelor’fruote, limba românâscă a creat di
minutivul peliță (corespun4ând latinescului 
cutis.) Peliță indică în primul rând pielea la om 
și e interesant, că în vechea limbă româ- 
nescă adeseori obvine și cu sensul de corp 
său carne. Așa d. e. Psalt. Scheiană ps’. 
101, 6: De glasul șuspinilor mele lepiră-se 
osele mele pelițeei mele. (A voce gemitus 
mei adhaesit os meum carni meae).—Cod. 
Vor. 157, 6—10: Derepce cinre chinui cu 
pelița, cuntiri însă de păcatu,cumu nu mai 
multu întru pohtele omerescl, ce întru 
voia lu Dumne4eu alții anii 'întru peliță a 
vie. Să se compare Biblia din 1648: că 
cine au răbdat cu trupul, s’au părăsit de 
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4ut însă nevoită a reounâsoe, că n’a fost 
intențiunea de-a demonstra și prin urmare 
a sistat orl-oe cercetare ulteriâră.

E trist însă, că poliția nu judecă egal 
în tâte cașurile și șl-a pus în gând de-a 
lăți terâre în poporul de rend, dictându-i 
pedepse enorme în oasurl analoge.

Ișl p6te faoe cineva o ideiă pănă la 
oe grad se avântă persecuția șovinistă, din 
cașul întâmplat la Pascile anului 1899 cu 
tînărul econom din Brașovul-vechii! George 
Aides, oare ca unul dintre „Juni" aflân- 
du-se în joc, provooat de un polițist să 
depărteze de pe pălăria sa o fundă mică 
de pantliol roșu-galben-vinete, fiind oă nu 
șl-a întrerupt la moment jocul a fost pe
depsit de polițiă ou o amendă de 50 flo
rini — o întrâgă avere pentru un țăran.

Vorbitorul nu vrea să-și estindă in
terpelarea asupra aoestui cas, deja învechit, 
oi se va mărgini numai la unele mai re
cente. L’a amintit însă ca să se vadă, ce 
metod de pedepsire se practică spre a te- 
rorisa poporul. Având în vedere cașurile 
mai recente, la care voesce a se provoca, 
în cari numai de dolus nu p6te fi vorba, 
ba cari apar chiar ridicule, omul va trebui 
să ajungă la oonolusiunea, oă nu e vorba 
aid de prigonirea colorilor ’„străine1', oât 
mai mult de prigonirea simțului național 
al poporului.

Și acâstă prigonire se întâmplă în- 
tr’un oraș, care pote fi numărat între cele 
mai culte și paolnioe din acest stat, unde 
mai ales poporațiunea româuă din suburbii 
posede chiar la conlocuitorii de altă na
ționalitate renumele bun de a fi cea mai 
blândă și paelnică.

Când o femelă, care vine dela Ele- 
patak, în costumul ei, care acolo nu bate 
la ochi autorității unguresol, la Brașov și 
aici este pedepsită ou amendă de 10 corone 
sâu închisdre, pentru-că s’au aflat în îmbră
cămintea ei câteva pantlicl roșu-galben-vi
nete; când un țărau este luat de pe tră
sura sa, tîrît la polițiă și pedepsit aici ase
menea, fiind-oă un polițist a descoperit sub 
ilioul său un fel de șerpar cu amintitele 
colori — și altele asemenea, — atunci 
trebue să recundscă cei ce stau în fruntea 
comitatului, că acesta este un esces de zel 
șovinist, ce nu mai p6te ti tolerat, căci 
printr’însnl se lovesce în libertatea indivi
duală, se terorisâză omenii în mod neiertat 
prin pedepse draconice, și se fac abusurl 
condemnabile de oătră organele siguranței 
publioe. Din aoeste și asemeni considera- 
țiunl vorbitorul face următorea

Interpelare:
Are ounosoință d-1 viceșpan
1) că la petrecerea română ținută a 3-a 

<ji de Pascile românescl la hotel Orient oo- 
misarul de polițiă oare avea inspecțiunea 
a infestat două dame diu sooietate, oe erau 
îmbrăcate în costum național, cerându-le să 
depărteze imediat nisoe bete cu țorțurl roșu 

galben-vinețl, oe făceau parte integrantă a 
acestui costum, și a turburat, ast-fel petre
cerea fără nici un temeiti; ceea ce resultă 
și din faptul, oă, oonstatându-se lipsa in- 
tențiunei de a demonstra, s’a sistat orl-oe 
oeroetare ulterioră?

2) oă femeia Elena Bucșa dih Elepa- 
tao, care a venit pe la finele lui Iulie a. o. 
în Brașov îmbrăcată în costum național, 
a fost dusă la polițiă, fiindoă un polițist 
a descoperit în oostum culorile oprite și 
a fost pedepsită cu 10 corone, său 2 e}b© 
înohisdre ?

3) că în Strada Lungă din Brașoveohitt 
tânărul țăran loan Grenadă din ȚînțarI, 
oare mergea cu carul acasă, a fost luat de 
polițist cu forța din trăsură fiind-oă avea 
sub ilic un brâu cu culorile roșu-galben- 
vînăt, și a fost tîrît la polițiă, unde a fost 
pedeptit cu 10 corone amendă sâu 2 dile 
înohisâre ?

4) oă băiatul de vre-o 15 ani Nicolae 
Invălitor de pe C6stă din Scheiti ducân- 
du-se să bea apă la fântâna de lângă pră
vălia Hesshaimer și ridicându-șl rocul ca 
să-și scotă basmaua din buzunar pentru a 
se șterge la gură, nisce polițiști", cari au 
treout tocmai atunci p’aoolo, au zărit că e 
încins la pantaloni c’un brâu în oolorile 
roșu-galben-vinete și numai decât au pus 
mâna pe el, i-au luat brâu și l’au dus la 
polițiă, unde fu pedepsit cu 15 cordne sâu 
închisore ?

Și dâcă are cunoscință de acoste 
oasurl de urmărire, oe măsuri orede a 
lua domnul viceșpan, spre a se pune 
capăt unor astfel de proceduri ilegale, te- 
rorisărl neiertate și abusurl ale organelor 
polițienescl, cari sunt de natură numai a 
neliniști și amărî pacinica poporațiune ro
mâuă a aoestui oraș și comitat?

(Va urma.)

Contra obstrucțiunei. Deputății 
socialiștl-creștinl din Austria au adresat 
alegătorilor lor un apel în oausa alegerilor, 
în care se cuprinde și următorul pasagiu: 
„Obstrucțiunea a fost ucigașa veohiului 
parlament; noua obstruoțiune, oe se va ivi 
în parlamentul următor, va fi mârtea consti
tuției. Chiar acâsta o doreso toți dușmanii 
Austriei și partidele, oarl serveso politica 
de descompunere, ca apoi pe mormântul 
Austriei să-și pâtă arbora stindardul lor. 
Jidanii-Maghiarii mai ales cred, că prin 
aoâsta influința lor va oresoe".

Din Bucovina.
„Deșteptarea" publică scrisorea, ce a 

trimis’o d-1 Dr. George Popovici președin
telui „clubului român dietal", anunțându-i 
eșirea sa din acest club. Etă scrisorea :

înalt Prea Cuvioșia Vostră!
Constat ou adâncă părere de rău, că 

majoritatea membrilor clubului dietal, că
ruia i-am aparținut pănă în acest moment, 
se află sub influența nefastă a unui curent 
oportunist, etablat și patronat în dauna in
tereselor ndstre naționale.

Convingerea mea intimă și firmă este, 
că olubul dietal în asemenea oondiții a în
cetat a fi un punct de concentrare omo
genă și oă e pentru mine o datoriă de con- 
sciință a declina orl-oe solidarite și coope
rare cu acest grup.

Bine-voițI a lua la cunoscință eșirea 
mea din „clubul dietal român".

Primiți înalt Prea Cuvioșia Vâstră ex
presia înaltei stime și venerațiunl, oe păs
trez pentru Dvâstră;

Cernăuți, 28 Sept. st. n. 1900.
Dr. George Popovici.

*
Aceeași foiă scrie în numărul său dela 

30 Septemvrie a. c. urinătorele :
Bărbații partidului poporal național 

doresc să candideze în curia a cincia pe 
domnul Dr. George Popovici, âr in curia a 
patra (OernăuțI-StorojinețI-Sirete) pe baro
nul Eudoxiu Hormuzachi.

Amândoi acești deputațl au fost aleși 
în rândul trecut și s’au arătat vrednioi de 
tâtă lauda și încrederea nostrăi Amândoi 
au luorat oredinoios pentru binele poporu
lui, lăsând în părăsire interesele lor proprii. 
Amândoi au fost păstori, oarl pentru tur
mele lor și-au dat totul și ar fi gata să-și 
dea și sufletul. 6menl de aceștia ne tre- 
bueso.

De am căuta ou luminarea în tâtă 
Bucovina, n’am găsi doi bărbați mai po
triviți, oărora să le încredințăm apărarea 
nâinului nostru și a intereselor nostre.

Suntem siguri, oă oomitetul electoral 
al partidului poporal național, care se va 
întruni cjilele aceste, va rosti cu însuflețire 
candidatura acestor doi luptători buni și 
oredinoioșl și că toți Românii adevărațl și 
ou tragere de inimă își vor pune tâte pu- 
Sfile pentru a direge trebile ast-fel, ca d-1 

ormuzaohi și d-1 Popovici să iasă aleși în 
oiuda dușmanilor noștri turbați....

*
Sub titlul „Fracțiunea slavă clericalăa lui 

Lupul, și partidul poporal național din Eu- 
covinau, foia din Viena scrie între altele:

„Aflăm, că partidul poporal național 
din Bucovina a refusat de a forma în to
vărășia cu fraoțiunea slavă clericală a lui 
Lupul un comitet electoral comun. Numita 
fracțiune s’a decis deci să pună oandidațl 
pe socotâla proprie și în distriotele curat 
românescl și ou acest prilej a pus pe de
putății de pănă acum bar. Eudoxiu Hor
muzachi, Dr. loan Țurcan, Dr. George Po
povici pe lista celor prosorișl.

Acești bărbați au mare vadă și sunt 
forte populari în întrâga țâră și deci își 
pote orl-și-oine închipui cu oe resentiment 
a fost primită acâstă prooedură din partea 
poporului român din Bucovina".

La întrebarea „cine a mai rămas prin
tre „pactiști" și pe la „Timpul" (din Cer
năuți)? „Deșteptarea răspunde:

„Domnii Flondor, Hormuzaobi și Po
povici au eșit, asemine și domnul Voloin- 
sohi; d-1 Grigorcea stă de-o parte adânc 
.disgustat; d-1 Dr. Țurcan va fi combă
tut și va eși cât de curând ; d-1 mareșal 
Lupul nu se amesteoă în nimic ; părintele 
archimandrit Calinesou e și d-sa gata să 
iașă. Rămâu : păr. Giuntuleac, Ilarion On- 
ciul și Baronii Mustat.za și George Vasilco. 
Acesta e întreg statul major. Deci e cam 
slabă armata bar. Bourguignon, chiar dâoă 
adaugem și pe d-1 Isopesoul, pe Florea 
Lupul și pe toți detectivii și jandarmii".

*
Din districtul Câmpulungului i-se 

anunță „ț)eșteptării“ următârele:
„Poporul român adunat astfel în so

cietatea politică „Vulturul" din Fundul 
Moldovei a proclamat cu aplause frenetice 
candidatura d-lui Dr. George Popovici pen
tru curia a cincia, însăroinând pe fruntașii: 
Toder Leuștean, Dumitru Gliga, Costan 
Popovici, Niculai Țăran, George Țîmpău, 
Simion Frânou, Dumitru Ursu și Nistor 
Dorneanu ca să aducă voința poporului la 
cunoscință d-lui Dr. George Popovici și a 
partidului poporal național.

„Adunarea poporului protestâză ener
gic contra uneltirilor violene puse la cale 
în contra d-lui Dr. Popovici.

Din România.
M. 8. Regele a semnat la castelul 

Weinburg decretul de convocare a camerelor 
în sesiune estra-orainară pe cțiua de 25 Sep
temvrie. Acest deoret va apare MercurI în 
Monitor.

„La'Roumanie" spune, că mesagiul 
regal de deschidere a sesiunei va fi fârte 
scurt și că nu va fi discuțiune asupra 
adresei; în adevăr pănă acum ori de câte- 
orl oamerele au fost oonvooate în sesiune 
estra-ordinară nu s’a făcut discuția asupra 
mesagiului.

*
Cetim în „Rom. Jună" :
ț)iarul„ Neue Freie Presse11 din Viena 

publică într’un număr mai nou un articol, 
in care atribue guvernului român intenția 
de a presinta camerelor o mulțime de pro- 
ieote de legi filosemite. Aoest articol, al 
cărui oonținut a fost telegrafat alaltăerl 
mai multor epar® din capitală, a produs o 
neobicinuită sensațiă.

păcate. Să nu vieaze mai mult poftelor 
omenesc!, ce vreriei lui Dumnedău, ce mai 
leaste a vie. Biblia din 1688: că cela ce 
au pătimit cu trupul, au încetat de păcate. 
A nu mai viețui vremea ceiealaltă în trup 
cu poftele omenescl, ce cu voiea lui Dum- 
ne4©u. — Peliță în sens de carne, trup s’a 
păstrat pănă în diua de acll în adj. înpe- 
lițat, mai ales în frasa: drac împelițat, 
adecă dracul întrupat, incarnat.’

Tot ca antiantropomorfisme pot fi 
considerate și numirile membrelor corpului 
animalic aplicate la om. Așa d. e. brâncă 
mai ales în locuțiunile: a umbla pe (patru) 
brânci, a umbla și pe mâni și pe picidre, 
ca copii; a da brânci, adecă a împinge pe 
cineva, așa ca să cadă în mâni, în brânci etc. 
Căpăț'.nă să dice și despre un om cu capul 
mare. In sens figurat aplicat îl avem pe 
căpățină în adj. încăpățînat (comp. lat. cervi- 
cosus, cerbicos, dela cervix, grumaz.) Labă 
să dice în batjocură la un om cu mâni 
mari și greoie. In batjocură să dice la 
gură și botț • coc, flit, plisc în locuțiunile: 
țineți botul seu ciocul etc. Se să compare 
în același sens espresiunea: ține-țl pupăza.

(Va urma.) Nicolae Sulică.

In realitate, articolul fliarului vienes 
are aerul unei păcăleli. In adevăr autorul 
lui orede, că revisuirea art. 7 din Consti- 
tuțiă ar putâ fi făcută de camerele ordi
nare și că n’ar fi nevoe de o constituantă 
pentru a-1 desființa!

D-1 Carp a și însărcinat erl pe d-1 
’Huns Kraus, să telegrafeze tuturor diarelor 
străine, că soirile publicate de „Neue Freie 
Presse" sunt absolut fantastice.

Nu-i vorbă, pentru un tȚar jidoveso 
acâstă fantasiă se esplică. Nu de geaba 
cjioe Românul: Vrabia mălai visâză și ca- 
lioul prasnicul!

D-1 loan Florescu, judeoător de ins- 
truoțiă, a terminat ordonanța definitivă ou 
privire la asasinatele politioe din capitală.

Ordonanța a fost înaintată d-lui mi
nistru de justițiă.

*
Guvernul a însăroinat pe domnii 

oontra-amiral Murgeseu, oomandant Boerescu 
și Kihaia, inspector general al pădurilor 
statului, să ridice planul tuturor ostrove- 
lor de pe Dunăre, pe oarl tratatul dela 
Adrianopol din 1830 le-a cedat României. 
Dnpă-ce se va isprăvi acâstă lucrare gu
vernul va așeeja pichete militare în fi e-oar 
ostrov.

Acum cât-va timp nisce Bulgari au 
debaroat în Ostrovul regal din fața Giur
giului și au încercat să tae lemne, dâr au
toritățile române i-au împedicat.

SOIRILE DLL EL
— 19 Septemvrie v.

Liturgia comemorativă din inciden
tul iubileului de 200 ani al unirii anunțată 
din vreme, s’a celebrat — raportâză „Tri
buna" — în biserica gr. cat. din Sibiiu 
Duminecă, în 30 Sept. a. c. de Rev. D-n 
protopop I. V. Eusu, asistat de preoții Ars. 
Eunea și Nio. Togan. Biserica a fost fârte 
frumos decorată. Pe frontispiciu era anul 
200 făcut admirabil din ghirlande de flori 
naturale, pe jos verdâță și pe de lături ar
bori. A luat parte întrâgă tinerimea șoolară 
gr. cat. dela gimnasiul de stat sub condu
cerea prof. Dr. Szocs și Petâny, cea dela 
școla elementară de stat sub oonduoerea 
dir. Bob și a prof. Hess, âr elevele gr. cat. 
din internatul „Asociațiunii" sub conduce
rea directorei d-ra Elena Petrașcu. Magis
tratul a fost representat prin căpitanul de 
poliție Simonis, oomitatul prin amploiații 
Crețu, Brennerberg, Steflea și Sehieb. Ase
menea au fost representate și alte auto
rități locale, apoi membrele oomitetului 
Reuniunii femeilor române gr. cat. în frunte 
cu d-na presidentă, membrii comitetului bi
sericesc Harșan, Dănilă etc. și alțl mulțl 
inteligențl. A cântat corul tinerimii gimna- 
siale sub oonducerea învățătorului Coman 
și Rom. Simu. Simu a cântat și-solo o pri- 
câsnă forte frumosă. După cetirea sf. evan- 
gelii d-1 protopop a ținut ouventarea fes
tivă, în care a arătat tote binefacerile, ce 
le-a revărsat unirea asupra poporului ro
mânesc, âr d-1 capelan N. Togan, după o 
potrivită întroduoere, a cetit o parte în
semnată din pastorala Veneratului episco
pat al bisericei române unite adresată cle
rului și poporului credincios, rămânând, ca 
celelalte părți din pastorală, în urma dis- 
posițiunilor mai înalte, să se oetâscă în 
Duminecile următdre.

Noua numerotare a poporațiunei 
se va face în aoest stat în primele (ȚI0 al0 
anului viitor. Ministrul de comeroiîî e cu 
deosebită îngrijire, ca numerotarea pretu
tindeni să se faoă și în totă țâra la fel. Pen
tru stabilirea aoestei uniformități de pro- 
oedere se proiectâză, 'ca oficiul statistic 
oentral să țină o oonferență cu administra
țiile tuturor comitatelor și orașelor, aoolo 
să se discute apoi asupra tuturor amănun
telor.

La școla de cădeți din Sibiiu au 
fost primiți ou începerea anului șoolar pre
sent în cursul I la șoola militară pe basa 
esamenului de primire între alții și urmă
torii elevi români: Andreiă Bogdan din 
Brașov, Teodor Colbazi din Spring, Ovid 
Cernea din Brașov, loan Goașa din Săliște, 
Ioan Lăzăroiu din Orăștie, Viotor Maca- 
veiîî din Urca-de-Oâmpiă, Florian Medrea 
din Țelna, loan Muntean din Oravița, Aleo- 
sandru Ioan Pop din Clușiii, Nicolau Sân- 
georzean din Bistrița și Bujor Voina din 
Brașov, ou totul 11 tineri.

O liniă telefonică, oare va uni 
Budapesta ou Buouresoii are să se înfiin
țeze îno'urend.

Logodnă. D-1 George 1. Savu Brașov, 
d-ra Maria I. Dima Turoheș, logodiți.
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Causa morții ducelui sacson. Nu
mai aoum se soie causa adevărată a morții 
duoelui sacson Albert. Se credea la înce
put, că caii ducelui s’au spăriat și în urma 
acâsta trăsura s’a răsturnat și astfel ducele, 
că^end din ea, s’a lovit atât de grav, în
cât i-a atras mârtea. Acum s’a dovedit, că 
duoele însu-șl este oausa morții sale. Lu
crul s’a întâmplat astfel: Duoele sacson 
Albert a plecat de-odată de pe câmpul de 
■eseroițiu ou ducele de Braganza, dâr în 
oâte-o trăsură tiă-oare deosebit. Pe drum 
duoele sacson s’a rămășit ou duoele de 
Braganza, oă el va ajunge mai curând la 
castel. Duoele a primit pariul. Ambii au 
luat frânele cailor în mână și au înoeput 
cursa ou o nebună iuțâlă. Trăsura duoelui 
de Braganza era totdâuna înainte, pănă la 
o cotitură, unde duoele saoson l’a ajuns și 
din oausa drumului strîmt, trăsurile s’au 
cioonit. Duoele Albert, în urma oiocnirei, 
a fost aruncat de pe oapră, lovindu-se grav 
cu capul de-un arbore. Ducele a rămas în
tins pe loo fără consoiință, apoi transpor
tat în castel, unde a murit.

Ploi toi’ențiale în Francia. Ploi 
diluviane au produs cresoerea apelor Rhonei, 
Loirei și a unui mare număr de afluenți. 
Pagube însemnate s’au produs în departa
mentele Gard, Ardâche, Vaucluse, Herault 
și Lozâre. Podurile au fost ridicate de ape, 
șoselele au fost stricate și numărâse looa- 
litățl inundate și recoltele distruse.

Pianine fârte puțin usate se află de 
vâncjare ou prețuri forte avantagiâse. In- 
formațiunl la administrația „Gazetei ITran- 
silvaniei44.

Rectificare. In raportul „dela adu
narea comitatului14 în Nr. trecut al foiei 
nostre, alinea 1 rând 7 în loo de „referi- 
tore la țâra tristă44 este a se ceti „referitâre 
la starea tristă11. In alinea 3 rând 8 în loc 
de .recursul înaintat aoestei decisiunlu este 77
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a-se ceti: „recursul înaintat contra aoestei 
deoisiunl44. In alinea 4-a rând 14 în loc de 
„procederea formală a lor“ este a-se ceti 
„procederea formală a fost coreotău.

„Pecate unguresc?*.
S’a găsit o foia ungurescă, care 

a încercat a înșira câte-va din păca
tele unguresc!, Țicem numai „câte- 
va“, căci nu credem se esiste con- 
deiu, care se potă înșira măcar pe 
miia parte atâtea pecate, câte vor fi 
moștenit Ungurii dela strămoșii lor 
și câte au făptuit și făptuesc pănă 
în Țilele de aȚl.

Foia, de care amintim, este 
„Szilagy44 din Zelău. In coldnele 
acesteia vedem publicat la locul prim 
și sub titlul de sus un caracteristic 
articol, din care reproducem în es- 
tras următdrele:

„Națiunea maghiară nicl-odaiă nu a fost 
preocupată cu predilecțiune de spiritul demo
crat. De oând ea s’a ivit pe bina istoriei 
lumii — întru cât.din nisce notițe defeo- 
tuâse îi cundecem istoria trecutului—întot- 
dâuna faptele ei au fost stăpânite de spi
ritul, de direcția și tendința aristocratică 
și acestea au format și basa instituțiunilor 
nâstre politice, pe cari apoi șl-a edificat 
constituția sa milenară.

„Principiul egalității în general n’a 
fost ounosout de ea (de națiune) în trecut 
și îu oiuda transformațiunii uriașe, pe oare 
urletele furtunei dela 1848 le-au provocat în 
viâța națiunei: acel principiu nici a<țl nu 
■este cunoscut în vieța sa socială.

„Cum s’ar și pute să fîă egal domnul 
și țăranul! încă nici domnii între sine, niol 
țăranii între sine nu sunt egali. Fiă-care e 
mai sus ca celalalt; origine familiară, po- 
eițiă socială, pronume nobilitar și Dumne
zeu soie oe drepturi ridică pe unii dintre 
indiviflii, cari trăesc în aoeeașl atmosferă 
socială, mai pe sus decât pe oeilalțl. In aceeași 
comună, în aoeleașl împrejurări de avere, 
ou aoeeașl soală egală de oultură trăeec trei 
domol de pământ — să nu credeți însă, că 
trăeso la fel! ;

„Cine a fost strămoșul unuia din ei ? 
Un nobil! Cine a fost al celui de al doi
lea? — Și el a fost nobil! Al celui de al 

treilea?... Asemenea... Fiă-oare e din viță 
la fel de oinstită; nici unul din ei n’are 
să se rușineze de cele din trecut și nu au 
pentru ce să roșâscă în present. De-o po
trivă sunt datori la banoa de economii, la 
cea rurală, de-o potrivă fao conturi pe la 
oomercianțl; de-o potrivă plătesc în rate 
la aurari, la comeroianții de mobile eto., 
chiar și datoriile publioe — oa și cum s’ar 
fi înțeles la olaltă — le plătesc numai sub 
presiunea esecutorului administrativ și to
tuși — fiă-care din ei se crede mai pe sus 
decât celalalt....

„Doi meșteșugari loouesc într’o mică 
comună. Amândoi sunt fauri, și chiar ți
gani de-ar fi amândoi: cel din cătrău suflă 
vântul de nord e de-o sută de ori mai re- 
servat deoât celalalt. El lucreză la oel mai 
bogat din sat, însă toomai așa de rău, oa 
și celalalt!... Acâsta nu importă, el e pri
mul faur.

„N’avem ce să mai vorbim de olassa 
„lateinilor44, cunâsce doră fiă-cine—chiar și 
aici în cercul nostru — acel puternic zid 
chinezesc, care chiar și în cercul familiar 
al bărbaților, cari lucrâză în aceeași branșă 
îi desparte de-olaltă, sigur din oausa deo- 
sebirei de rang familiar, și-l desparte cu 
rigorea teoriei lui Darwin, olasificând rassa 
și neamul.

„Dâr asta înoă tot nu e așa de bă
tător la oohl, oa sooietatea unde se află 
inteligența maghiară, care dispune de cul
tură socială și anumite pregătiri scienți- 
fioe; căol doră miile de mii dintre cei află
tori în aoest cerc soiu cel puțin să dis
tingă care avantagiu esistă ori nu esistă, 
oare dintre avantagii în urma urmelor oferă 
unuia mai mult drept și mai multă prefe
rință, decât celuilalt...

„Dâr să privim viâța interiâră a looui- 
torilor orl-oărei comune ungurescl, să cer- 
oetăm viâța sooială și familiară a lor, — 
făoând asta ne vom convinge despre aoâstă 
poporațiunea constituită din elemente cu 
totul proste, ou câtă predisposițiă, ași pute 
Zice ohiar ou un fel de figuri, forțâză pas 
de pas oestiunea de distincțiune în familii, 
caută oontrastele prin cari să asouțe arma 
pizmuirilor și desbinărilor și la urmă în 
adevăr, oă o familiă se separă de oealaltă 
din oausă, oă oealaltă familiă nu are „rcm- 
guV1 pe care-1 are ea.

Caste ou totul separate se vor con
stitui acușa în tâte oomunele ungurescl, 
oarl cu totul deosebite unele de altele vor 
trăi, luora, petreoe și pentru totă lumea nu 
s’ar însoți unele ou altele, căol aoâsta 
ar fi o faptă oe cade sub „rangul44 lor. 
Ambiția în acest „rang44 este atât de mare, 
încât nu se ivesoe oas, oa oei dintr’o castă 
să învite măcar la o dacă pe ceilalți. Er 
oa să se căsătorâsoă împreună e absolut 
esohis.

„Acâsta e o interesantă caracteristică 
a poporului nostru și dovedesce lămurit, că 
ea este o bălă națională a ndstră și tot
odată marcarea cea mai bătitore la ochi a 
caracterului nostru. E greșâlă, e păcat, căol 
de multe-orl stă în oalea înaintărei binelui 
publio.

„Dâcă elita industriașilor arangiază o 
petreoere, tâte elementele inteligente se 
retrag de a lua parte la ea; și din oontră, 
dâoă inteligența arangiază petrecerea, indus
triașul nu se simte îndemnat a lua parte 
la acea petrecere14 eto. eto....

Și cu tâte acestea, adversarii 
noștri nu înceteză a sbiera mereu, 
că poporul român e un popor săl
batic („vad-olâh44) și că ei, cu „Kul- 
turegy lefurile44 lor sunt chemați se-1 
„deștepte41 și „civiliseze44. Ah, ce 
neghiobia ! Aci se potrivesce a li-se 
fiice din partea ndstră șoviniștilor 
maghiari: „Voi, slăbănogilor, vedeți 
paiul în ochiul altora, er bârna in 
ochii voștri nu o vedeți!

Situația în China.
După soiri din Tien-Cin, Li-Uung-Clang 

grăbesoe pregătirile de plecare la Peking. 
El a declarat generalului Chafîe, că dorința 
sa principală este stispendatea ostilităților. 
El a făgăduit, că Chinesii din Petoili nu 

vor lua inițiativa unor nouă lupte. El a 
esprimat încrederea sa în sinoeritatea Ame- 
rioei, și speranța, oă guvernul Statelor- 
Unite va faoe ofioiul de mediator și va 
usa de influența sa pentru a grăbi forma
rea unei oomisiunl speoiale pentra regula- 
rea oestiunei ohinese.

O depeșă a legațiunei Statelor-Unite 
la Peking anunță, că s’a găsit la unii Bo
xeri o listă de sub-soripțiă în care numele 
prințului Cing se află însoris de trei-orl.

Se comunioă din Washington Ziarului 
„New-York Times14, oă dâcă protestarea 
Statelor-Unite contra numirei prințului Tuan 
oa președinte al consiliului de stat nu este 
luată în oonsiderare, guvernul amerioan va 
refusa să înoăpă negooierl cu China, dâcă 
aoâsta nu dă garanții că aoțiunea negocia
torilor chinei nu va fi supusă censurei îm
păratului.

*
„Agenția Reuter14 află din Shanghai, 

oă împăratul a publioat un edict esprimând 
Țarului mulțumirile sale pentru rețragerea 
trupelor rusescl din Peking și dând asigu
rarea intențiunilor sale de a face să se ce
lebreze un serviciu solemn pe mormântul 
baronului de Ketteler.

Se anunță din Tien-Cin Ziarului „Stan
dard44, ou data de 24 Sept. st. n., oă Li- 
Hung-Ciang, interviewat, ar fi declarat, oă 
motivul pleoărei amiralului Alexejeff la 
Port-Arthur ar fi dorința acestuia de a 
evita o întâlnire ou mareșalul de Walder- 
see. Li-Hung Clang a adăugat, că din po- 
vața sa, Chinesii au evacuat Lontay pen- 
tru-că Rușii au promis să nu înainteze mai 
departe de Tang-oiang. Minele din Tang- 
oiang sunt puse ca gagiu la 'o bancă ger
mană ; oouparea acestei localități de oătră 
Ruși ar oompromite relațiunile ruso-ger- 
mane și ar aduce distrugerea oălei ferate 
englese.

După soiri din Nagasaki, o ciocnire 
s’a produs între un vapor norvegian și unul 
japonez: oel dintâiu s’a scufundat, patru- 
ZecI și oincl de persone s’au înecat.

*
O depeșă din Tien-Cin reproduce soi

rile date de un mesager, după-care 13 mi
sionari suedezi ar fi fost asasinați în Sansi. 
După o telegramă din Shanghai adresată 
Ziarului „New-York Herald44, oercurile ohi- 
nezesol bine informate asigură, oă vioe- 
regii provinciilor de sud, favorabili strei
nilor, vor adresa împăratului un memoriu 
formulând grave plângeri contra prințului 
Tuan, deși acesta are înoă comanda su
premă a trupelor chinezescl.

NECROLOG. In Turda a răposat 
după suferință sourtă Maria Rogozan n. 
Simu în 30 Sept. n. o. în an. 56 al vieții 
și 22 al căsătoriei. Pe răposata o jăleso: 
Nic. Rogozan oa soț și fiioa sa Lina. Nio. 
Simu preot, Georgiu Simu preot, Sofia 
măr. Moldovan, Lina măr. Nioâră cu fami
liile, ca frați și surori.

ULTIME SC1KL

Tien-Cin, 1 Octomvrie. Ameri
canii șî-au retras trupele din Peking. 
Și Rusia își va retrage partea cea 
mai mare a trupelor sale de acolo. 
Intre Ruși și Englesi încordarea din 
causa liniilor ferate cresce.

fiS 3 Kâ w h:.
Alergări de câni. In Paris e un 

club francos, al cărui scop este să îngri- 
jâscă de sortea rasselor de câni buni, cari 
sunt aprope de perire. De vre-o două-ZeoI 
de ani proprietarii franoesl aduo câni de 
turme din Englitera; cu cațl-va ani înainte 
însă Emanuil Boulet a fondat o asociațiune 
oa să apere de stingere totală rassa de 
câni din Brie și Beauoe. Intre membrii 
acestei societăți de curând s’a înscris și 
Loubet presidentul Republioei, Waldeck- 
Rousseau, Tisserand și alții din oei mai de 
frunte bărbați din Franoia. Acum vre-o 
câte-va săptămâni acâstă asooiațiune a or- 
ganisat nisce curse în hyppodromul din 
Neuilly-Levallois. Cursa consta din aceea, 

oa să vaZă, care cioban mână mai repede 
ou cânii săi o turmă de 25 oi pe un anu
mit loo; pe teren erau și obstaoole, ca mă
răcini. Au luat parte la aceste alergări 
trei-ZeoI și unul de ciobani, și premiul oel 
mare l’a oâștigat un anumit oioban Ohenu 
ou cânii săi Kamona și Margot.

Pubuitul tunului. In Anglia s’au 
făout de ourând ceroetărl amănunțite pen
tru a constata pănă la oe distanță se aude 
bubuitul tunului. Probele s’au făout cu ma
rina de răsboiu englesă și franoesă. La 
Spithead 165 de corăbii dedeau salve de tu
nuri. In urma cutrămurului aerului înoă și 
la o depărtare de 40 ohilometri zuruiau feres- 
trile. La o depărtare de 54 ohilom. se pu
tea bine deosebi fiă-oare bubuitură, âr la o 
depărtare mai mare se auZea numai o du- 
ruitură oontinuă. Aoâstă duruitură se au
Zea în partea spre vest la o distanță de 
92 chilom., spre nord-vest la 100 ohilom., 
și spre ost la o distanță de 150 ohilom.; 
se pâte ast-fel bine observa puterea vântu
lui din direcțiunea vest-sud-vestioă. La pro
bele francese au luat parte 43 corăbii de 
răsboiu la Cherbourg și bubuiturile tunu
rilor se auZeau bine pe țărmul mării de 
sud al Angliei. La trei ohilometri de țărm 
și anume dela Tourquai pănă la Bagnor 
s’a simțit un cutremur de pământ. In Lan
cing, departe de Cherbourg la 150 chilom., 
afară de duruit, s’a simțit și cutremur de 
pământ, dâcă omul punea mâna pe părete. 
Duruitul tunurilor sămăna cu zuruitul unui 
tren din depărtare. La o distanță de 218 
ohilom. se putea observa numai cutremu
rul unei stiole de oglindă, sunet însă nu 
se auZia.

Poporul rus despre r&sboiul chi
nes. Printre țărănimea din Rusia oireulă 
o legendă caracteristică despre evenimen
tele din China. Răsboiul chines, vorbesc 
muscalii țărani, va dura 12 ani, apoi ple
când din China, un torent puternic de foc 
se va vărsa peste națiuni și va faoe mari pus
tiiri între oei, oarl au păoătuit mult. Răs
boiul dintre Rusia și China va avâ asupra po
porului ruseso urmări atât de sdrobitâre, 
încât oea mai mare parte a bărbaților se 
va nimioi, femeile însă vor persecuta pe 
bărbații rămași, încât sărmanii de ei vor 
trebui să se ascundă dinaintea femeilor 
prin spelunci. Țăranii ruși cJjo, oă Chinesii 
sunt nisoe uriași, mari de oel puțin șâpte 
urme, cari pârtă pe degete inele grose de 
aur, deâre-ce în China, Z'° Rușii, atâta 
aur este, câte petri sunt în Rusia, ba se 
află munți întregi în China, oarl sunt curat 
din bulgări de aur. Dâr orl-cât sunt Chi
nesii da uriași, față de Ruși sunt slabi, 
deâre-ce un soldat rus ia la gonă un re
giment întreg de Chinesl. Sfârșitul lucru
lui va fi, oă Rușii vor învinge pe Chinesl.

Intrate;

„ALBINA" institut de credit și de economii
Filiala Brașov.

Conspectul operațiunilor în luna lui Sept. 1900.

Numărar ou 1 Sept. 1900 . cor. 6,654.74
Depuneri spre fructificare 71 351,865.93
Cambii răscumpărate 71 254,814.87
Conturi curente . . . . 77 30,626.48
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . 77 23,306.72
împrumuturi pe producte . 77 1,200.-
Monetă............................. 77 17,022.07
ComisiunI, cupone și efecte 77 8,673.10
Bănci.................................. 7J 59,839.25
Interese și provisiunl . . 77 25.850.70
Diverse.............................. 77 11,310.97

cor. 791,164.83
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor. 338,749.-
Cambii escomptate . . . 77 273,871.36
Conto curent.................... 77 25,181.55
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 71 35,208.-
Monetă............................. 77 16,742.12
Oomisiuul, cupone și efecte 77 15,095.95
Interese și provisiunl . . 77 2,226.74
Soese și salare . . . . 71 2,559.89
Btnol' ....... 71 44,760.59
Diverse............................. 71 30,866.98
Numărar cu 30 Sept. 1900 . n 5,902.65

oor. 791,164.83

N. P. Petrescu m. p. C. Aiser m. p.
dirigent. cassar.

Iosif Oncioiu m. P-
comptabil.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 1 Octomviâe. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................117.55
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.45
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/2°/0 . 120.50
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2°/() 97.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50
Bonuri rurale ungare 4% .... 89,50

Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.—
Impr. ung. cu premii......................163.25
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . —.—
Renta de argint austr. ..... 96.80
Renta de hârtie austr............................ 96.65
Renta de aur austr.............................114.55
LosurI din 1860.................................. 132.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.92 

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 662.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 644.25
Napoleondori.................................. 19.26‘/2
Mărci imperiale.................................118.35
London vista................................. 242.05
Paris vista.................................. 96.30
Rente de corone austr. 4°/0 • • ■ 97.20
Note italiene....................................... 90.40

Cursul pieței Brașov.
Din 2 Octombrie. 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump.

19.08 Vend. 19.10
18.80 Vend. 18.90
19.20 Vend. 19.30
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. — •—
58.50 Vend. —.—

Sz. 17423—1900.

li
ZBrassovâi nex e g1 y e alispânjâtol.

Brassovârmegye igazolb vâlasztmânyânak folyb bvi Szeptember h<5 22-bn tartott iileseben hozott hatârozata alapjân ezennel kbztudomâsra 
hozom, hogy a Brassbi m. kir. adbhîvatalnak a legtbbb adbt-fizetbkrbl szolo kimutatâsa, valamint az annak alapjân az igazolo-vâlasztmâny âltal 
az 1901-ik evre bsszeâllitott Brassbvârmegye legtbbb adbtfizetbk nbvjegyzeki kimutatâsa a vârmegye fbjegyzbjenbl a rendes hivatalos orâk alatt 
folyb evi oktober hb 15-ig betekinthetbk es hogy az igazolb vâlasztmâny a nbvjegyzbk megâllapitâsa czeljâbbl iii 6 set folyo evi O k- 
tobei’ hb 10 bn d e. 10 brakor fogja megtartani.

Mindazok tehât, kik a nbvjegyzeki kimutatâs ellen felszblamlâssal elni kivânnak, avagy az 1886. evi XXI. t. cz. 26 § âban megirt kedvez- 
mbnyt igenybe venni ohajtjâk, vouatkozo megjegyzeseiket megtehetik illetve beadhatjâk, vagy a vârmegyei fbjegyzbjenbl folyb bvi oktbber 
h > 9 i k a rendes hivatalos orâk alatt vagy pedig az igazolb vâlasztmânyâaak a nevjegyzek megâllapitâsa czeljabol folyb bvi oktbber hb 10-en 
d. e. 10 brakor megtartando iilbseben.

Az igazgat.b vâlasztmâny âltal a brassbi m. kir. adohivatal kimutatâsa alapjân bsszeâllitott a legtbbb adbtfizetbk nevjegyzeke a kovetkezd

Neve, foglalkozâsa 6s laklielye

® ® I 
£ n a 'O Az 1896. 6. XXI. tcz. 

26 §-a brtelmhben esz- 
kozolt kbtszeres-ado 
beszâmitâsi jogezime

Neve, foglalkozâsa es laklielye

w i i
o S 2 -o Az 1896.6. XXI. tcz. 

26 §-a 6rtelm6ben esz- 
kozolt kbtszeres-ado 
beszâmitâsi j ogezime

<d k
<1 >

4-3

<1 l> f.

G3
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korona fil. korona lfll.

1 Czell Kâroly, gyâros Brassb 24511 33 oklavel gybgysz. 59 Roll Otto, kereskedb Brassb 1380 84 ker. ip. kam. tag
2 Czell Vilmos Dr. ., „ 15436 51 jogtudor 60 Leitinger Jbzsef, bankigazgatb 1367 63
3 Czell Frigyes „ „ 8696 70 61 Duschoiu Jânos kereskedb n 1365 10
4 Adler L. Jakab bankâr „ 8103 05 62 Schmidt Albert, magânzb J5 1346 90
5 Neustâdter Kâroly gyâros „ 7882 42 keresk. ip. k. tag 63 Dr. Muresianu Aurel, nyomdatulaj. 55 1321 — jogtudor
6 Hesshaimer Adolf kereskedb „ 5264 50 55 55 r> n i 64 Fabritius Kâroly, kereekedb r> 1208 90 ker. ip. kam. elnbk
7 Fleischer Mihâly gyâros „ 6262 35 fl n n T) 65 Dr. Philippi Frigyes, iigyvbd 55 1294 72 iigyved
8 Porr Emil kereskedb „ 4538 57 i? n n 66 Romer Gyula, tanâr 55 1270 00 tanâr
9 Dr. Otrobân Nândor gyâros „ 4459 90 orvostudor 67 StieLler Ferencz, ny. vâr. ellenbr 75 1270 26 okl. gazda

10 Copony Mârton „ „ 4217 06 ker. ip. km. tag 68 Schmidts Vilmos, iigyved 55 1264 30 iigyvbd
61 Dr. Fabrit'U9 Jozsef, ny. vârosi fborv. Bras. 3395 28 orvostudov 69 Scherg Henrik meszâros 55 1262 34
12 Beldi Tivadar, nagybirțokos Bodola 3106 72 70 Teutsch Vilmos, bâdogos 55 1249 20 ker. ip. kam. tag
13 Mayer Emanuel, kereskedb Brassb 3084 52 ker. ip. kam. tag 71 Kassik Antal, kereskedb 1243 29
14 Dr. Flechtenmacher Kâroly, orvos Brassb 2853 02 orvostudor 72 Witting Ferencz, meszâros 55 1236 52
15 Dr. Drechsler Sândor, Bzâlloda tulajd. „ 2839 72 73 Remenyik Istvân, magânzb 55 1209 94
16 Aronsohn Henrik, szâllitb Brassb 2675 50 ker. ip kam. tag 74 Sindel Ferencz, lelkbsz Prâzsmâv 1198 — leikesz
17 Id. Binder Frigyes, term, kereskedb „ 2648 34 15 n jj n 75 Schwarz Andrâs, magânzb 55 1167 41
18 Hiemesch Henrik, meszâros „ 2631 17 76 Depner Andrâs, fbldbirtokos 57 1128 30
19 Prentner Jbsset, termbny kereskedb „ 2475 70 r> n a r 77 Kimm Kâroly, vâllalkozo 5? 1106 59
20 Scherg Vilmos, posztb gyâros Brassb 2439 15 ?? u v u 78 Giiinfeld Salamon, gyâros fl 1101 35
21 Verzâr Istvân, hâztulajdonos „ 2425 o2 n jj n 55 79 Schlandt Gottlieb „ 15 1070 57
.22 Mayer Jbzsef, iigyved „ 2421 36 iigyved 80 Lamberger Kâroly, kereskedb 57 1057 55
23 Teutsch Mihâly sziics „ 2381 98 ker. ip. kam. tag 81 Dr. Vajna Gâbor. iigyved n 1056 40 iigyved
24 Popp B. Gybrgy, hâztulajdonos „ 2294 23 82 Hornung Kâroly, gybgyszerbsz 55 1049 92 gyogyszeresz
25 Jeremiâs Gybrgy „ „ 2242 18 83 Meschendbrfer Jozsef, lelkbsz Szentpbter 1049 32 lelkesz
26 Miess Lajos, kereskedb 2224 81 55 JJ 75 75 84 Szemerjai Istvân, vendeglbs Brassb 1022 82
27 Dr. Bogdbn Andor kir. ibirb ,, 2208 80 jogtudor 85 Mâtyâs Jbzsef, term, kereskedb 55 1023 10
28 Adler Li pot. feoykepesz „ 2179 51 86 Jekel Gyula, iigyvbd ,7 1018 50 iigyved
29 Keuyeres Kâroly, liquer gyâros „ 2176 78
30
31

Korodi Mihâly, hâzbirtokos „
Schiel Jânos, gyâros „

2014
1947

20
90

ker. ip. kam. tag
» » n n P 6 t t a g o ks

32 Hjrn Moiitz, fakereskedb „ 1914 —
33 Eitel Gusztâv, szappan gyâros „ 1849 76 nunii 1 Vnâg Jbzsef, vendbglbs Brassb 1007 40

i 34 Dr. Fabritius Agost, orvos „ 1837 90 orvostudor 2 Morres Vilmos, segbdlelkesz n 1006 65 lelkesz
35 Malcher Mbr, magânzb „ 1821 08 3 Kugler Ede, gyogyszerbsz n 997 — gybgyszerbez
36 Langer Tamâs, ny. jbirb „ 1798 80 iigyved 4 Harter Jânos, gyâros 51 991 70 ker. ip. kam. tag
37 Roth Victor, gyogyszeresz „ 1755 50 gyogyszerdsz 5 Gyerțyâoffy Emil, kereskedb » 991 40 57 51 » 11

38 Zeidner Henrik, kereskedb „ 1745 62 6 Simây Gerb, „ n 985 40 55 55 51 55

39 Eremias Miklbs, ,, „ 1740 70 7 Zintz Henrik, „ n 972 37
40 PuBkariu Jbzsef, iigyved „ 16y9 30 iigyved 8 Honigberger Frigyes, magânzb 970 15
41 Tartier Marton, magânzb „ 1687 23 < • s 9 Fromm Mârton, ga ona keresk. 55 965 31
42 Dr. Herfurt Ferencz, lelkbsz KereBztenyf. 1671 38 JelkeBZ 10 Sfenoer Pâl, magânzb 954 25
43 Joanides Constantin, gyâros Brassb 1660 32 1/2 11 Henning Ferencz, magânzb 939 78
44 Brennerberg Gyula tâbla birb „ 1631 56 tâbla birb 12 Klein Samu, kereskedb 7 930 11

| 45 Scherg Gybrgy, mbszâros „ 1631 56 ker. ip. kam. tag 13 Papp Ferencz, butorgyâros r> 922 20 » ii • n n

46 Nemes Peter, kir. kozjegyzb „ 1613 20 kbzjegyzb 14 Fink Gybrgy, gyâros n 901 12
47 Schnell Kâroly, „ „ 1611 76 15 Platz Kâroly, vendbglbs » 897 9j
48 Gmeiner Gyula magânzb „ 1578 58 16 Miili r Gyula, hâztulajdonos 55 893 —
49 Kertsch Keresztely vâr. mbrn. „ 1543 80 mbrnbk 17 Teutsch Jbzsef, „ n 890 69
50 Demiân Simion, iigyved „ 1543 78 figyved 18 Ifj. Marczell Mihâly, berlb-î r - 889 94
51 Dr. Schwarz Frigyes, orvos „ 1526 40 orvostudor 19 Teutsch Kâroly, hâztulajdonos 5? 889 71
52 Tichy Ferencz, sbrgyâros Foldvâr 1501 68 ker, ip kam. tag 20 Harmath Lajos, iigyvbd » 891 10 iigyvbd
53 Fogarascher Jânos, berlb Brassb 1474 14 21 Harth Kâroly, kereskedb 55 860 38
54 Dr. Lassel Jenb, tanâr ,, 1425 40 tanâr 22 Frâtschkes Vilmos, lelkesz Vidom )âk 850 20 lelkesz
55 Irk Antal, foldbirtokos „ 1423 82 23 Scherg Frigyes. bbrgyâros Brassb 808 46
56 Alesius Arnold, magânzb „ 1418 39 24 Libik Jozset, vendeglbs n 807 40
57 Reich Agoston, iigyved „ 1403 26 iigyved 25 Dr. Guebeth Ede, orvos 15 800 04 orvostudor
58 Bernhardt Rudolf, vasbut,-gj â'‘os Brassb 139605

Brassc. 1900. evi Szeptember hb 25-bn J g g j FrîgygS,
aiispân.

Tipografia A. Mureșianu. Brașov.


