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A dministrațiunea.

Probe de îndrăsnelă șovinistă.
Cele petrecute în adunarea ge

nerală a comitatului Brașov de alal- 
tăerî au ațîțat din nou ura șoviniș- 
tilor Maghiari într’un mod, ce dă loc 
îngrijirei, că își vor perde și ulti
mele resturi ale sfîelei și rușinei, ce 
o mai aveau cel puțin în anumite 
situațiuni, când trebuiau se se temă 
de controlul străinătății.

Picala francesă, că apetitul vine 
mâncând, pare a fi fost anume po
trivită pentru a caracterisa nesațiul 
șovinismului violent jidano-maghiar. 
Acesta, în adever, fiind atât de mult 
îmbrățișat și giugiulit de guvernele 
unguresc!, chiar și de cel cu devisa 
de „lege, drept și dreptate11, a prins 
din ce în ce mai mare îndrăznâlă, 
așa că a ajuns în c|iua de a4i 

nisce prestațiunl uimitore, care în
trece tot ce s’a vecțut pănă acuma 
în lumea comedianților. Tote pe pă
mânt au o limite estremă, la care 
trebue se se oprâscă chiar și cea 
mai mare excentricitate. Numai elas 
ticul șovinismului patrioticilor noștri 
perciunați și neperciunați pare a se 
întinde în infinit, ca și când ei ar 
avea un privilegiu și în privința 
acâsta.

Nu mai esistă nimic sfânt îna
intea acestui soiu de âmen!. Ura lor 
contra a tot ce nu este unguresc, 
nu se opresce nici chiar dinaintea 
instituțiunilor, cari, după ei, formâză 
basa și tăria acestui stat.

Se cercetăm puțin numai cașul, 
care ne îndemnă a face aceste ob- 
servațiuni. E vorba de comuna și 
de comitatul Brașov. S’a adus o 
lege, care dispune apriat, ca minis
trul înainte de-a stabili definitiv nu
mele oficiale ale comunelor, se as
culte părerea și dorința acestora. 
Ei bine. Primăria, comisiunea per
manentă comunală și în fine repre- 
sentanța comunală decid, ca numele 
oficial al orașului nostru se fiă 
„Kronstadt", In urma unui recurs al 
Maghiarilor cestiunea vine și înaintea 
adunării representanței comitatense. 
Comisiunea permanentă a comita
tului se pronunță în favorul hotă- 
rîrei luate de comună și adunarea 
generală însăși primesce cu sdro- 
bitâre majoritate numele oficial 
„Kronstadt". Și după-ce astfel tote 
corporațiunile unui județ s’au pro
nunțat conform legei, usând de 
dreptul lor, vin foile șoviniste în 
telegrame și raporturi tendențiâse 
declară tot ce s’a făcut de obrăs- 
niciă a naționalităților.

Ou acâstă etichetă s’au dat în 
lume raporturile tendențiâse despre 
decursul adunării de Luni. Au con
tribuit mult a mări furia șovinistă 

și interpelările ce s’au tăcut, cum 
cțic ei, de cătră „Valachi" și Sașii 
vercjl, „vechii dușmani ai maghia
rismului, cari în forma acâsta (de 
interpelări) au arangiat cea mai mur
dară demonstrațiune contra națiunii 
maghiare". Se prăpădesc de necaz 
asupritorii erei de față, când ved, că 
naționalitățile își aperă naționalismul 
lor și dreptul de limbă cu energia 
cuvenită, fără a se terî și umili. Cu 
tote astea raporturile amintite spun, 
că cel mai mare scandal l’a prici
nuit cunoscuta hotărîre, ca numele 
oficial al orașului se fiă „Kronstadt".

Va se cjiea, ceea-ce s’a petrecut 
în tâtă ordinea în representanțele 
comunei și al comitatului, la indi
carea legii și la provocarea minis
trului, a fost un scandal pentru 
acești omeni, cari înafară de fana
tismul lor, care în cele mai multe 
cașuri este fârte calculat și specu
lativ, nu vor se mai cunâscă nici o 
margine impusă de ordinea de stat.

Apoi, dâcă a fost scandal ceea 
ce s’a petrecut aici, ce a fost atunci 
hotărîrea luată de dietă de a se re- 
boteza cu busuiocul maghiarisării 
tâte comunele din țâră?

Nu ved cei ce se dedau la 
ast-fel de practică desprețuitâre chiar 
a renduelei, ce esistă actualmente 
în stat, că prin astea submi- 
neză direct instituțiunile lui și tâte 
basele, pe care este construit. Se 
nu crâdă cumva acești omeni, că 
utopia statului unitar maghiar pâte 
sS scuze și se depărteze urmările 
rele ale unei purtări asiatice ca 
acâsta.

Tâte merg pănă la un loc și 
deci și îndrăsnâla și obrăznicia șo
vinistă își va afla lecui ei. Numai se 
nu fiă prea târețiu.

Congregația comitatului Brașov
ținută în 1 Octomvrie a. c.

(Urmare.)

luterpelatorul Dr. Mureșianu, după-ce 
șl-a terminat vorbirea sa în limba română, 
ijise, oă pentru importanța obieotului vră 
să redea pe sourt textul punetelor inter
pelării și în limba germană, oa să fiă cu 
atât mai bine înțeles.

Atunci se aucjiră voci din tdte păr
țile: „Wir haben Sie .verstanden!" (V’am 
înțeles.)

Dr. Mureșianu: „Mă bucur, că am 
fost înțeles și. nu-mi rămâne, decât să pre- 
sentez onor, presidiu interpelarea mea scrisă 
în limba română".

Fișpanul-președinte: „Onoratul membru 
trebue să aibă în vedere însă, că mai sunt 
și eu aici și că neînțelegend limba romănă 
se reoere să tălmăcâsoă într’o limbă în- 
țelâsă de mine cuprinsul interpelării d sale".

Dr. Mureșianu nu pote reounosce nici 
un fel de îndatorire în privința acâsta și 
după-ce adunarea prin vooile ce s’au aucjit 
a deolarat, că a priceput declararea sa, 
regretă fdrte mult, că nu pâte satisfaoe 
cererei d-lui președinte, căol recunoscând 
cât de puțin o îndatorire de a tălmăoi, fiă. 
adunărei, fiă presidiului oeeâ-oe a vor
bit în puterea dreptului ce i-1 dă legea,, 
s’ar faoe ridicul cu tot dreptul de limbă..

La insistența președintelui de a-i face 
pe voiă, interpelantul declară din nou, că 
e trăba presidiului să înțelăgă pe vorbitorii 
din adunare și dâcă el din întâmplare nu 
înțelege limba, oeea-ce e în sine destul de 
regretabil, trebue să caute “a delătura pe 
cât se pâte acâstă scădere tot din oficiu, 
ceea-oe d-1 fișpan a mai făout’o și altă
dată, lăsând să i-se tălmăcâsoă oele de 
lipsă de oătră unii din funcționarii comi
tatului. In fine Dr. Mureșianu predă inter
pelația sa la presidiu.

In urma aoâsta președintele s’a adresat 
la d-1 protonotar Panozel, însăroinându-1 
cu tălmăoirea textului interpelării.

FOILETONUL .GAZ. TRAN8".

(19'

Antropomorfism și antiantropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)

Subțiori1'). Partea de dedesubt a 
umărului sub încheietura brațului (Achsel- 
hohle) ne-am obicinuit s’o numim româ- 
nesce subțioră, pl. subțiori, cu articol sub- 
țiorile. Cuventul deci îl concepem adl și-l 
pronunțăm, ca o formă simplă și ne face 
impresiunea, că am avâ de a face cu o 
formă diminutivală a adjectivului subțire; 
ba unii din scriitorii noștri așa au și in
terpretat „subțiorile", derivându-le direct 
din adjectivul subțire.2) E evident însă, că 
forma subțioră nu e decât o simplă etimo- 
logisare poporală a formei subsuoră (pro
nunțat și subțuoră), ce se aude pe alo
carea.

*) Să se vadă în detdiiî articolul meu: Câte-va 
etim. pop. rom. în „Gaz. Trans. 1899 Nr. 37.

2) Așa d. e. D-1 Quintescu, într’un studiu 
al său din tinerețe asupra diminutivelor Jimbei 
române.

*) Suptus obvine deja în limba latină ca 
preposițiune în loc de sub (Dosith. 94, 9. K.)

Fantasticele etimologii propuse pentru 
originea acestui cuvânt să se vadă la G. 
Meyer, Albanische Studien pg. 16 — 17.

Oare să fiă adevărata origine, așa- 
dâră adevărata etimologiă a formei etimo- 
logisate „subțioră?"

Vechile nostre cărți bisericescl ne 
vor lumina pe deplin, căci aici cuvântul 
îl întâlnim aprope consecuent sub for
ma „subt suară*,  așa d. e. în psaltirea 
lui Coresi 97,1: „Cântați domnului cântece 
nouă, că minune face domnul: spăși el 
derâpta lui, sub tu suara sfânta lui".

Lexiconul de Buda (1825) se esprimă 
și mai clar în punctul acesta: sudră, axilla, 
honaly, Achsel; suptu sudră, cavum infra 
axilla (subalare), Achselhble, honalyalatt; 
vocabularul rom.-nemț. al lui Andreas Isser, 
Brașov 1850 să esprimă în același chip: 
suoară, die Achsel; supt suoară, die Achsel- 
hohle.

E clar deci, că forma subsudră nu 
pdte fi decât o formă contrasă din com- 
posițiunea „supt suoră", care la rândul său 
nu e decât o determinațiune locală și 
anume compusă’din „suptu*  (sub) și „suară*.

Ce e însă „suară*,  căci „suoră" nu e 
decât o formă secundară transformată din 
„suară?"

E erășl evident, că „suară" nu pote 
fi alt-ceva, decât composițiunea latinâscă 
„sub-ala*,  care la rândul său asemenea e o 
determinațiune locală, și din care după le

gile fonologice, cari au presidat la înche
garea limbei românescl, a trebuit să resulte 
forma românescă „suară*.  Și că deja în 
limba latină determinațiunea locală „sub 
ala" (Ne forte sub ala fasciculum portes 
librorum, ut rusticus agnum, Hor. Ep. 1, 
13, 12.) se preface în substantivul compus 
„subala", dovadă destul de eclatantă este 
între altele adjectivul „subalaris", (Nep. 
Aleib. 10), care nu pote fi alt-ceva decât 
o derivațiune din substantivul „subala".

Deci cuvântul românesc „subțioră", 
născut prin etimologisare poporală din 
„sub suoră", resp. din „subt-suară", după 
etimologia sa sciențifică e o duplă compo- 
sițiune, și anume „suptu(s)') + sub ala."

Ala însă, cu care Romanii indicau 
partea de deasupra a umărului său și sub- 
suorile, după sensul său etimologic (aripă}, 
nu e decât un cas de antiantropomorfism 
al limbei latine, păstrat apoi și în limba 
română în composițiunile suoră (sub - ala) 
și subsuoră (subtu[s]-sub - ala). Ala, adecă 
ripă s’a numit la om partea de deasupra 

a umerilor, după analogia aripei, care are 
cam aceeași posițiune la corpul paserilor, 
ca și umerii la corpul human.

Cuvântul esistă și in graiul fraților 
noștri Aromâni din Peninsula balcanică 
sub forma „sumsuară*  (G. Weigand, Die 
Aromunen II, 330.) Forma acâsta esclusiv 
cunoscută la Aromâni, așa o întâlnim deja 
în glosarul lui Cnvallioti. La Românii din 
Balcani deci consciința adevăratei origini 
a cuvântului asemenea s’a perdut; cuvântul 
s’a închegat într’o singură formă compusă, 
numai cât ei au rămas pe lângă forma mai 
originală, pe când graiul nostru a eti- 
mologisat’o în „subțidră".

*
Paralel cu antiantropomorfismele vom 

distinge și antizoomorfisme, întocmai 
precum am făcut distincțiune între antro- 
pomorfisme și zoomorfisme.

Ca (antizoomorfisme vom considera 
espresiunl ca: forfecele seu cleștele racului, 
indicând ghiarele; cdnciă la paseri indicând 
moțul; guler la animale în genere, 'indicând 
o fășiă colorată în jurul gâtului, d. e. câne 
gulerat. Cu aceeași rațiune ca antibotano- 
morfisme vom privi espresiunl, ca: corona 
unui arbore; vine la plante; creștet la ar
bori etc.

(Va urma.) * Nicolae Sulică.
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După tălmăoire, fișpanul-președinte dă 
cuvânt vice-șpanului să răspunndă la in
terpelară.

Vioeșpanul Dr. Fried, lekel ijise, 
nu pâte răspunde meritorie, deâre-ce casu,^ 
rile amintite de interpelant nu-i sunt cu
noscute, nu ’i-s’au raportat șiîniol n’a aflat 
despre ele, pe calea recursului. Deâre-ce 
persânele pedepsite n’au înaintat reours în 
timpul recerut. In ce privesoe ordonanța 
ministerială, ea opresce în genere „purta
rea colorilor statului român" și deci întâte 
cașurile, în care se constată aoâstă purtare, 
trebue să urmeze pedâpsa conform ordo
nanței ministeriale. Deja mai de multe-orl 
s’au ivit cașuri, în care s’au dictat pedepse, 
el (vioeșpanul) însă, totdâuna s’a nisuit ca 
în asemeni cașuri, unde nu era intențiunea 
de-a demonstra și unde împrejurările ate
nuante o admiteau, măsura pedepsei să fiă 
redusă.

Vioeșpanul arată în fine din nou, oă 
dâoă părțile nu reourg la densul, el nu pâte 
interveni în direcțiunea acesta. ț)ice, în 
fine, oă va cere dela oficiul polițieneso da
tele de lipsă și în viitârea ședință a oomi- 
tatului va da răspunsul meritorio.

Dr. Mureșianu:. După-ce d-1 viceșpan 
declară, oă n’are nici o cunosoință de ca
șurile produse de densul, deolară, că tre
bue să ia la ounosoință răspunsul formal 
al d-sale. încât pentru interpretarea, oe o 
dă ordonanței ministeriale relativ la pur
tarea colorilor, i-se pare prea de tot laxă, 
însă se va prenunța la timpul său în oes- 
tiunea meritorică. In ce se atinge de fap
tul, oă âmenii nu fac reours la timp, e re
gretabil, dâr e adevărat, de aceea vorbito
rul întot-dâuna s’a nisuit de-a informa pe 
omeni, oă trebue să useze de dreptul lor 
și să apeleze contra sentințelor vexatorie.

Viceșpan Dr. leitei: D-1 interpelant 
trece cu vederea, oă oficiul, care pronunță 
pedepsele, în cașul aoesta poliția, infor- 
mâză întot-dâuna pe părți despre dreptul 
lor de reours în timpul anumit.

Dr. Mureșianu: Pâte fi și așa este 
presoris, dâr omenii la noi, în urma ne
curmatelor terorisărl și prigoniri șoviuiste 
au ajuns să aibă o groză de sentințele au
torităților în cașuri penale și nu fao reours 
numai de temere, oă în istanțele superidre 
vor fi pedepsiți eventual și mai aspru. De 
aoeea vede neoesitatea, oa âmenii să fiă 
instruițl prin foi volante, ca în interesul 
apărării lor să se folosâscă tot-dâuna de 
reours, ce li-le dă legea.

Fișpanul-președinte întrâbă adunarea, 
dâcă ia la cunosoință răspunsul vice-șpa- 
nului și după-ce constată, că l’a luat la 
ounosoință adauge: Mai aflu de lipsă a 
asigura în modul cel mai hotărît pe d-1 
Mureșianu, oă voiii porni fără amânare în 
contra sa prooedura pănală pentru agita
țiuni, dâcă într’adevăr îșl va realisa inten- 
țiunea, de care a vorbit.

Dr. Mureșianu: Asta este trâba pro
curorului, âr nu a d-vâstră.

După aoâsta se dă cuvântul d-lui Dr. 
Fleohtenmacher pentru a faoe interpelările 
ce le-a anunțat în oestiunea dreptului de 
limbă.

(Va urma.)

Din România.
M. S. Regele Carol, împreună cu Prin

cipele Ferdinand și oasele lor civile și mi
litare, au pleoat în 17 Septemvrie v. dela 
oastelul Weinburg la Muncheu, unde au 
ajuns Luni, 18 Septemvrie, spre a asista 
la căsătoria prinoipelui moștenitor al Bel
giei, Nepotul Regelui Carol, cu principesa 
Elisabeta de Bavaria. M. S. Regele a fost 
primit în mod oficial și a fost âspele prin
oipelui Leopold, Regent al Bavariei.

Nunta s’a făout Marți, 19 Septemvrie 
(2 Ootomvrie), și M. S. Regele României a 
fost Naș.

Astăfll 20 Septemvrie v., M. S. Regele 
va pleoa din Miinchen și va ajunge la 21 
Septemvrie la Viena, unde se va întâlni cu 
M. S. Regina, care se află aoum la Neu- 
wied, âr din Viena Suveranii se vor în- 
toroe direct în țâră.

Astă sâră miniștfii români vor pleca 
c’un tren special la Sinaia, de unde mâne, 
Joi diminâța, se vor duce la Predeal întru 
întâmpinarea Regelui și Reginei.

Corpurile legiuitore vor fi deschise în 
(jiua de 25 Septemvrie, conform progra
mului obiolnuit la desohiderea sesiunilor 
estra-odinare.

Luni, 25 Septemvrie, la orele 11 și 
jumătate dimineța un „Te-deum“ se va 
oficia la Metropoliă, în fața d-lor senatori 
și deputațl.

La ârele 12 d-nii senatori și deputațl 
vor trece în sala ședințelor, unde d-1 Pe
tre Carp, președintele consiliului de miniș
tri, va da cetire Mesagiului M. S. Regelui 
și va declara sesiunea deschisă.

După amiadl, în aoeeașl di, Corpurile 
legiuitâre îșl vor începe lucrările, cari vor 
fi sesizate de guvern.

Convocarea Corpurilor legiuitâre în 
sesiune estra-ordinară pentru fliua de 25 
Septemvrie se va faoe fără termin fixat.

*
Misiunea regală italiană, oompusă din 

d-nii general Parravioino și major Balieri, 
însăroinată de a notifica M. S. Regelui ur
carea pe tron a M. S. Regelui Victor 
Emanuel al III-lea, va fi primită de M. S. 
Regele Carol la oastelul Peleș în <jiua de 
24 Septemvrie.

*
Cetim în „Timpul" :
„Adevărul" într’o telegramă din Viena 

spune, oă „Neue Freie Presse a publicat 
scirea, că d-1 N. Mișu, agentul nostru di
plomatic din Sofia, a părăsit acel oraș 
rămânând un însăroinat de afaceri în lo
cul său.

Nu seim, dâcă „Neue Freie Press" a 
publicat într’adevăr o asemenea soire ; în 
tot cașul, ea este inexactă.

*
D-1 N. Filipescu, ministrul domeniilor, 

s’a întors în țâră, din străinătate, și a re
luat conduoerea departamentului său.

D-1 Alex. Marghiloman, ministrul afa
cerilor străine, oare se află la Carlsbad, va 
sosi în țâră pănă Duminecă, 24 Septem
vrie v.

D-na și d-1 Take Ioneseu, fostul mi
nistru de finanțe, au plecat din Aixles- 
Bains, spre a-se reîntâroe în țâră.

*
Terminul pentru eliberarea la străini 

a biletelor de liberă petrecere în țâră va fi 
prelungit și peste 22 Septemvrie.

*
Este vorba — scrie „Timpul", — oa 

M. S. Șahul Persiei, după visita dela Con- 
stantinopole, să vie în Bucuresol pentru 
două dile.

Misterul visitei iui Milan.
La multele versiuni, oe s’au lățit asu

pra scopului visitei, oe a făcut’o ex-regele 
Milan la Bucuresol, „România-Jună" adauge 
una nouă, care ar părâ ceva mai plau- 
sibilă. Etă ce sorie numita foiă:

Suntem în măsură de-a da informa 
țiunl precise în privința visitei făoută în 
România de cătră fostul Rege al Serbiei.

Negreșit venirea sa, pe neașteptate, 
în România a dat loo la o mulțime de co
mentarii și de versiuni: unii au spus, oă 
ex-regele a venit pentru-oa să se împaoe 
cu regina Natalia, alții au vorbit de sori- 
sârea lui Sarafoff și de complicitatea lui 
Milan în proieotatul atentat împotriva re
gelui Alexandru eto. Negreșit, tâte aceBte 
versiuni sunt de pură fantasiă, âr adevărul 
este cu totul altul.

Ex-regele Milan a venit în România 
cu un soop politic fârte serios, anume ca 
să sondeze oercurile nostre politice, dâcă 
ar fi dispuse să-l ajute ca șă stabilâsoă în 
România centrul aoțiunei sale împotriva 
regelui Alexandru, și eventual, să-l ajute 
ca să trâcă în Serbia și să-și recapete 
tronul.

Milan a pus astfel oestiunea :
In urma loviturei operată la Belgrad 

ou căsătoria regelui Alexandru, Serbia a 
intrat definitiv sub influența rusâsoă, deol, 
în cașul unui răsboiîi româno-bulgar, Ser
bia nu va da niol un ajutor României, ba 
pâte dimpotrivă. Fostul rege a susținut, că 
numai dânsul pâte readuce Serbia în apele 
triplei alianțe, deol să devie din nou un 
pericol pentru Bulgaria. In consecință a 
propus, prin intermediarii săi, oa România 
să-l ajute în întreprinderea sa, âr în schimb, 
se oferă, ca prin anticipațâă să iscălâscă un 
tractat de alianță serbo-română, în virtutea 
oăreia Serbia să fiă obligată a da ajutor
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Majlatli la Bistriță. Episcopul rom. 
oat. al Ardealului, oonte August Majlath, 
a fost cailele aoestea la Bistriță pentru a 
împărți sacramentul confirmațiunei credin
cioșilor săi. Intre deputațiunile, cari au fe
licitat pe episcop, a fost și una din partea 
bisericei române gr. cat. de acolo. La bine- 
ventarea rostită în limba română din par
tea representantului bisericei românescl, 
episcopul — după o telegramă a lui „Bud. 
Hirlap" — a dat în limba maghiară urmă
torul curios și caraoteristio răspuns: „ Să 
rugăm împreună pe buuul Dumnefleu, oa 
puținul contrast, care dâoă acjl mai esistă 
încă (sie!) între bisericile nâstre, să dispară 
cu toiul în iubirea lui Christos11. — Nu-i 
vorbă, modestă dorință arePreaSfințiaSa dela 
Alba-Iulia față de Românii uniți! Să-i vadă 
contopiți în sînul bisericei sale și nimic 
mai mult. înțelegeți, Românilor uuițl ?

României, adecă a deolara răsboiîî Bulga
riei și în oașul când provooațiunea ar veni 
din partea principatului și în cașul când 
ar veni din partea regatului român.

Bine înțeles, oercurile nostre guverna
mentale nici n’au voit să stea de vorbă, ci 
au respins oategoric propunerile fostului 
rege al Serbiei.

România, chiar dâcă ar fi dispusă, oa 
să încheiă un tratat militar cu Serbia, în 
nici un cas nu pote turbura liniștea rega
tului veoin, nici conspira împotriva rege
lui lui.

Pe de altă parte impresiunea lăsată 
de Milan în oercurile nâstre politice a fost 
urîtă pentru densul. Milan are înfățișarea 
unui om sfîrșit fisioesoe, deci un om lipsit 
de vigârea indispensabilă unei energice 
acțiuni politice. *

Ex-regele Milan a plecat alaltăerl di- 
minâță la Sinaia. Regele este ospele d-lui 
Aleou Gatargi.

Marți cu trenul de Predeal Regele a 
părăsit țâra.

Oin M ac e clon ia.
Cetim în „Peninsula Balcanică" :
Săptămâna trecută s’au dus la Agen

ția bulgară mai mulțl Români din GopeșI 
ca să-<I vizeze pa-japârtele pentru Bulgaria. 
Care n’a fost spaima lor când au vătjut pe 
agentul bulgar Mihailoff răstindu-se la ei 
ou furie și amenințându-i, că Românii ma- 
oedonenl sunt mai miserabill de cât Grecii 
și Sârbii, că trebue să fiă omorîțl ou toții: 
vie vlasdi iscate peceni, adecă voi Românii 

| trebue să fiți puși la frigare. Inurmaaoes- 
tei amenințări, Românii au adresat o plân
gere la valid, de insultele și amenințarea 
agentului bulgar, ca și cum ar fi în Bul
garia.

*
Bulgarii nu înoetâză eu omorurile. 

De năcaz, că planul lor de răscâlă s’a com
promis așa de rău, omâră fără nici o deo
sebire de neam și religie. Victimele căzute 
în timpul din urmă sunt mai mulțl Bulgari 
de cât Români.

Noroo, că în Macedonia pedepsirea 
celor vinovațl se face după cum merită.

*
De când s’a aflat, oă Grecii sunt pen

tru o împăcare ou Românii, a întratspai
ma în Bulgari. Acordarea unui episcopat 
românesc din partea Patriarchiei, ar fi sin
gura și cea mai străluoită dovadă, că Greoii 
doreso sincer prietenia nâstră. Și fără ei 
noi tot o să avem Episcopat, dâr pâte mai 
târcjiu și pote mai ou greu. Singura înda
torare ce o pot face Greoii Românilor este 
ca să-l aibă mai de vreme și mai ușor, 
pentru oa să nu dea răgaz dușmanului 
să-și pue în lucrare tâte planurile sale in
fernale, deopotrivă amenințătâre pentru 
Români și pentru Greoi.

*
E pâte de necrecjut, dâr e adevărat. 

Scâlele bulgare din Macedonia treo printr’o 
orisă așa de mare, încât amenință să fiă 
închise. Mai multe școli primare s’au des
ființat. E vorba, oă și liceul bulgar din Sa
lonic, oei ou 400 de bursieri, să fiă înohișl. 
Speranța ce aveau profesorii și institutorii 
bulgari într’o răsturnare fundamentală de 
lucruri, s’a dus și au rămas cu disoreditul 
și miseria.

0 revoltă. Din Mehadia se scrie, că 
■ în comuna Cornereva din oomitatul Caraș- 

Severin poporul, într’o amărăciune a sa, 
s’a revoltat și gendarmii au tras foc'pușcând 
patru omeni. Luorul s’a petrecut adecă 
așa, că âmenii înțelegând, oă li-s’ar fi făcut 
pagubă cu pășunea, s’au dus Dumineca 
trecută la casa comunală, oa să afle cine 
și pentru ce a trimis pe inginer la măsu
rare? In loo de răspuns slujbașii primăriei 
li-au 4’s omeniior în batjocură, oă nu este 
trăba lor dea sci pentru-ce măsură inginerul? 
Se cjice, că încă o trupă de 25 gendarml 
s’a dus în acea oomună. — Curat ca între 
sălbatici!

Societatea Tinerimea Română. So- 
oietatea soiențifioă-literară „Tinerimea Ro
mână" îșl va desohide seria ședințelor din 
al XXIV-lea an sooietar Joi 21 Septem
vrie a. o. Cu aoâstă ooasiune d-1 Nioolae 
S. Dumitrescu, președinte al sooietății va 
ținâ o ouventare de deschidere, după oare 
distinsul profesor universitar și academi
cian, d-1 Grigore G. Tocilescu, va vorbi 
despre Românismul la Dunărea de jos. Cu
noscând uneltirile viclene ale dușmanilor 
neamului româneso, de a încerca să ducă 
în erore pe necunosoătorl, d-1 Gr. G. Toci
lescu va dovedi ou acest prilej prin dovecjl 
soiențifice drepturile României asupra Do- 
brogei. De alt-fel seria conferințelor la nu
mita sooietate va continua în tot oursul 
anului societar de câte 2 ori pe lună, în
scriși fiind deja ou conferințe soiențifice, 
literare și mai ales patriotioe cea mai mare 
parte dintre valoroșii săi membri, oa d-nii: 
Delavrancea, (Dr. Minoviol, P. Cantili, V. 
A. Drechiă, N. S. Dumitrescu, G. O. Gâr- 
bea, B. Alimăneșteanu, V. D. Păun, Dr. G. 
Spinean etc. eto.

Meetingul din PIoesci. Duminecă 
s’a ținut la PIoesci un meeting de protes
tare contra comploturilor bulgăresol. La 
ârele 2 p. m. publicul, societățile și cor- 
porațiunile orașului, preoum și elevii școlei 
secundare s’au întrunit în curtea bisericei 
Sf. loan, unde s’a oelebrat un servioiu re
ligios pentru odihna sufletului regretatului 
Mihăileanu. După servioiul religios, preotul 
Pârvulescu a ținut o frumâsă ouventare 
patriotică. In urmă mulțimea, mai multe 
mii la număr, a pornit în manifestațiune 
ou musioa în frunte pe stradele orașului. 
La statua Libertății a vorbit d-1 Popescu. 
La șcâla oomeroială profesorii Spirescu și 
Georgescu. La liceu d-1 Andronesou și la 
statua vânătorilor d-nii Popesou și Cor- 
beanu. Manifestanții s’au răspândit la ârele 
5 sâra.

In amintirea eroilor pompieri dela 
1848. Monumentul, ce se ridică, prin sub
scripție publică, din inițiativa Comitetu
lui organisator al serbărei pentru comemo
rarea marei mișcări dela 1848, în aminti
rea eroilor pompieri din 1848, în Dealul 
Spirei (BuourescI) în fața casarmei Alexan
dria, unde s’a petreout vitejâsca lor împo
trivire oontra armatei turoesol, este aprâpe 
gata. Desvălirea acestui grandios monument 
se va face cu mare solemnitate.

Dela Esposiția din Paris. „La Re
vue Philanthropique" din Paris publică re
compensele distribuite la Esposiția univer
sală clasei 112 (Asistența publică). Sforță
rile făcute în România în aoâstă privință, 
din inițiativă partioulară au fost cu drept 
cuvânt recompensate. Așa Leagănului Eli
sabeta (Materna) i-s’a oonferit medalia de 
aur și Leagănului Sf. Ecaterina medalia de 
argint. Dâmnele Dr. Crătunesou și Eoate- 
rina G. Gr. Cantacuzino pot fi mândre de 
recompensele, ce au obținut și cari le vor 
îndemna de sigur să duoă și mai departe 
opera înoepută.

Nici un Bulgar, scrie „Drap.“, nu 
s’a însoris anul acesta la șcâla de soiințe 
de stat, âr cei cari sunt însoriși, au înce
put a-șl retrage actele.

Otrava tuicei. D-1 farmaoist Urbeanu 
presentând d-lui președinte al Consiliului 
broșura d-sale asupra țuicei, d l Carp l’a fe
licitat pentru luorarea sa și i-a spus, că va 
numi o comisiune, oare să se ocupe în oes- 
tiune. Tot-odată a rugat pe d-l Urbeanu
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ca, la timp, să dea tâte lămuririle trebuin- 
oiose. In lucrarea sa d-1 Dr. Urbeanu do- 
vedesoe, oă țuica, chiar cea mai bine rafinată, 
oonține mari cantități de otrăvuri așa că, 
cu vremea, va produce mari pustiiri în po
pulația română.

La curtea cu juri din Bucuresci 
s’a judeoat erl procesul lui Stoian Petcu, 
acusat că împreună cu un alt complice, 
Vilan, a atras în pădurea BrănescI pe An
ton Andrei, l’aurănit cu un ciomag și i-au 
luat 1500 lei în aur. In instanță nu era 
decât Fetcu, Vilan fiind dispărut. In urma 
desbaterilor urmate jurații au dat un ver
dict afirmativ și Stoian Petou a fost oon- 
damnat la 8 ani reclusiune și 1000 lei des
păgubiri oătră Anton Andreih.

Victima unei mașini infernale. Cha- 
zonost, un sat din arondismentul Lyon din 
Francia, a fost aoum câte-va d>le teatrul 
unui eveniment din oele mai tragice. Un 
oultivator din aoâstă localitate, d. Baujard, 
observă, că de cât-va timp i-se fură epurl 
din șopron. Oa să potă scăpa odată pen
tru tot dăuna de îndrăsnețul hoț fabrică 
o infernală mășină cu o pușcă veohe și o 
aședă ast-fel înoât atunci, când se va des
chide ușa baracei, pușca să se descarce în 
spre ușă. In fie-care diminâță, d-1 Baujard, 
se ducea și scotea pușoa de aoolo pentru 
a o așecja săra din nou. MercurI diminăța, 
nenooitul uită pușca acolo. Nu trecură câ
te-va momente și una din fetițele sale, s’a 
dus să dea de mâncare opurilor. Gând săr
mana copilă deschise ușa o detunătură pu
ternică se aucji și mica copilă cărjil pe 
pământ lovită în inimă. Nenorocitul tată 
alerga ca un desperat, totul însă prea târ- 
diu — inocenta victimă era mortă.

Distrugerea ouălor de lăcuste. Mi
nisterul de domenii a luat disposiția ca să 
distrugă ouăle de lăouste oarl se depun 
acum în pământ. In acest scop va pleca în 
delta Dunării d-1 Druțu, inspecțor dome
niul, oare va proceda la operația distruge- 
rei ouălor împreună ou guarzii silviol ai 
ooolelor Bulina, Tulcea și Nicolițel.

Biserică grecescă prădată. Guver
nul grecesc a adresat o nouă nota guver
nului din Sofia în termeni forte vii prin 
care cere să se dea înapoi oomunei gre- 
oescl Staviniaco din Rumelia orientală bi
serica grecâscă. Aoum 14 luni, acâstă bise
rică a fost prădată și ataoată sub ocrotirea 
autorităților bulgăresol de cătră o bandă 
de Bulgari din comitetul maoedo adriano- 
politan. Agresorii au spart ușile și au stri
cat ferestrile și tâte lucrurile din biserioă. 
Pănă aoum ou tâte protestările guvernului 
greceso, guvernul bulgar n’a dat înapoi bi
serica în stare utilisabilă comunităței gre- 
oesel.

Cerealele în porturile române. Ur- 
mătorele cantități deoereale au sosit în por
turile române pe cjiua de Dumineoă 17 Sep
temvrie v. Galați, 53 vagâne; Brăila, 115 
vagone ; Constanța, 4 vagone; Giurgiîi. 21 
vagâne; Călărași, 5 vagone; Calafat, 22 
vagâne; T.-Severin, 4 vagone; Vîroiorova 
15 vagone ; streinătate, 37 vagâne, total 300.

Concertul Udei. Sâmbătă în 6 Oc- 
tomvrie va fi o serată unică în feliul său 
veselă și umoristică: concertul Udei ou 
concursul virtuosului în pirn, a d-lui Iuliu 
Zayczelc. El se va da în casa de conoerte. 
Numele profesorului Udei, pretutindeni 
agreatul publicului, este prea bine cunos
cut. D-1 Udei este un oomio fin, plin de 
spirit și prioepe de minune a distra pu
blicul său și a-1 transpune în oea mai 
bună disposițiă în deoursul întregei seri de 
producțiune. Bilete ou prețurile obiolnuite 
de teatru se capătă în librăria d-lui W. 
Hiemesch. Interesantul program al aoestui 
conoert îl vom publica în nr. de mâne.

La teatrul Național din Buouresol 
s’a citit și aprobat a se representa în sta
giunea aeâsta o piesă în 3 acte a d-lui 
Mihail A. Nestor, intitulată „Panglicarii11. 
Piesa bicuesoe moravurile politice din Ro
mânia și a făout o frumosă impresia.

Societate evreească. Cetim în „Apăr, 
Națională" : Evreii din Bucuresci, în vede

rea asaltului ce voesc a ne da în tâmna 
aoâsta, au făout o sooietate cjisă, a „Evreilor 
pământeni", ou un oomitet de aoțiune com
pus din d-nii: Weisengrîin (fiul banoheru- 
lui), Kofler și Pradinger.

Șahul Persiei la Constantinopol. 
Din Constantinopol se telegrafâză, că Șa
hul Persiei a sosit alaltăerl acolo ou yach- 
tul împărăteso „Izzedin", fiind anunțată so
sirea lui ou salve de tunuri. Unde Șahul 
a pășit întâiașl dată pe pământ turoeso, a 
fost salutat de autoritățile civile și militare 
In Drinapoly Șahul a fost întâmpinat de o 
deputațiune a Sultanului. De aici Șahul 
s’a dus ou tren speoial pănă la San-Ste- 
fano, aci a fost salutat de ministrul de es- 
terne, Teofio-Pașa. Din Boshame a călăto
rit pe un yaoht pănă la Constantinopol. 
Aci Sultanul și-a primit ospele în ohiosoul 
Jeli, apoi ambii au mers în chiosoul Me- 
razzin, unde va fi Șahul încuartirat, în 
timpul cât va petrece în Constantinopol

0 nouă esperiență aerostatică. O 
nouă și interesantă esperiență aerostatioă 
s’a efeotuat în Germania. Este vorba des
pre esperiență profesorului german Berson 
dela institutul meteorologic din Potsdam, 
care îșl propuse să măsâre spațiul de timp 
în care îi este posibil unui aerostat să stea 
în aer. In acest soop el a plecat Duminecă 
în 23 Sept. în nacela unui gigantic balon 
de o capacitate de 9 mii metri cubiol de 
gaz, (balonul lui Andrâ avfi o capacitate 
numai de 4500 metri cubiol de gaz), fiind 
însoțit de aeronautul Zekely și un amator 
engles Alexander din Bath. AoeștI trei că
lători au luat ou ei provisiunl pentru trei 
săptămâni, preoum și tâte uneltele anepti- 
fioe de lipsă. Balonul a pleoat din parcul 
sporturilor din orașul german Friedenau și 
aerostatul a luat imediat direcțiunea mărei 
baltice și a Suediei, în mijlooul ovațiilor 
mulțimei adunate aoolo. Profesorul Berson 
este unul din savanții cei mai esperimen- 
tațl în arta aerostației, dânsul fiind acela 
oare în Decemvrie 1894 a eseoutat ascen
siunea cea mai ridicată pănă aoum, de 
nouă mii o sută cincl-decl metri, pe bor
dul lui „Phoenix". Despre resultatul aces
tei esperiențe se scrie următârele: Bulonul, 
care era mai înalt decât e casă cu patru 
etagiurl, fu dus de vânt spre marea ostică 
și ajunse peste 6 âre, adecă pe la mecjul 
nopții aprâpe de mare. Spre a nu trece 
însă peste nâpte deasupra mării, aeronauții 
s’au silit a împedeoa iuțâla, cu oare mergea 
balonul, și așa au aruncat odgonul (funia 
lăsată în jos, de 300 metri lungă și de 
500 chilogr. greutate) pentru acest scop. 
Aoâsta însă s’a aoățat de vârfurile arbori
lor din pădurea dela Barnan, âr vântul oe 
de-odată începu a sufla tare smânoea ba
lonul din tâte părțile așa de tare, înoât 
aeronauții se văcjură ou părere de rău si
liți a se coborî pe uscat. Cât va mai dura 
pănă ce va fi ârășl posibil un astfel de es-

Situația în China.
Resboiu ori pace 7

Piarul rus din Petersburg „Novoie 
Vremja" sorie următârele:

Retragerea trupelor rusescl din Peking 
a făcut pe guvernul chines mai concesiv. 
Acum nu se mai pâte dubita, că China do- 
resce și se nisuesoe serios a încheia cât 
mai curând paoe.

Aoum însă (mai mult oa ori și când 
trebue să se aibă înaintea ochilor, că pu
terile n’au purtat răsboiQ ou China în sen
sul adevărat al cuvântului, oă din contră 
tâte operațiunile militare au avut de scop 
a paoifica bandele de Boxeri răsvrătite și 
trupele regulate, oare li-s’au alăturat.

AoelașI caraoter, cjiee foia rusâscă, îl 
au și în momentele acestea operațiunile mi
litare ale aliaților în China.

*

Corespondentul din Berlin al lui „Le 
Temps'1 telegrafiază, oă din convorbirile 
sale cu unele personagii politice i-a rămas 
impresia, oă o neliniște crescândă dom- 
nesce aoolo asupra desvoltărei ulteriore a 
afacerei chinese; chiar dâoă tote Puterile, 
ou esoepția Statelor-Unite, ar aocepta pro

gramul Germaniei, tot ar rămâne să se în- 
țelâgă asupra eseouției. Va persista ore 
concertul european în refusul său de a în
cepe negocierile înainte de predarea prin
cipalilor vinovațl în măoelăririle străinilor? 
Dâoă China va refusa să predea pe autorii 
responsabili ai acestor măoelurl, e temere 
aoi, că Germania va fi silită să facă sin
gură răsboiă Chinei. Chiar dâcă slabele 
oontingente ale Austriei și Italiei i-ar da 
ajutor, Germania n’ar dispune decât de 
24,000 de âmenl, ceea-ce ar fi probabil 
insuficient să țină piept numărului forțelor 
inimice. Și apoi, chiar dâcă campania ar 
avea un resultat fericit, ar căpăta âre im
periul german cheltuelile de răsboiti?

Pănă acum guvernul german a închi
riat 14 vapâre ale companiilor din Ham
burg și Bremen. Afară de acâsta, vapârele 
liniilor Estremului Orient au transportat și 
ele trupe, cai și material de răsboiti.

„Novosti"- oritică atitudinea șovăitâre 
și contradictorie a Statelor-Unite în oestiu- 
nea ohinesă.

piarului „Lobai-Anzeiger*  i-se anunță 
din Petersburg, oă intre guvernul rusesc și 
cel german esistă o înțelegere cordială și că 
guvernul rusesc crede, că va pută eseouta 
cu miol schimbări propunerea germană din 
nota circulară a oontelui Billow.

Principele Uohtomsky se află pe oale 
spre Peking, pentru ca, împreună ou am
basadorul de Giers, să inițieze în oalitate 
de comisar general negooierile asupra oon- 
dițiunilor de paoe și oompensațiunilor. Pre- 
sența principelui Uchtomsky în Peking se 
cjiee, oă a fost mult dorită mai ales de Li- 
Hung-Ciang.

*
O telegramă din New-York a (jiarului 

„Globe" din 28 Septemvrie spune, că la 
departamentul de stat au sosit raporturi 
de încurngiare dela ambasada americană 
din Petersburg, după care s’a ajuns la o 
perfectă înțelegere cu guvernul rusesc în oe 
privesoe măsurile pentru retragerea trupe
lor și pentru o aoțiune comună ulteriâră.

Generalul Chaffee are mână liberă de 
acțiune pentru a prooeda, în înțelegere cu 
comandantul ruseso din Peking în ceea-oe 
privesoe trupele ce sunt a se lăsa în Pe
king pentru paza legațiunei și punctele 
strategice între Peking și Tien-Cin, oe sunt 
a se ocupa pănă la timpul când negocie
rile de pace vor fi făcut progrese suficiente. 
Aoeste nouă desvoltărl nu împiedecă câtuși 
de puțin instrucțiunile trimise generalului 
Chaffe relativ la retragerea grosului trupe
lor federale în timpul cât se pâte de apro
piat. Contingentul de sub comandamentul 
său va fi redus la 1500 omeni, dintre care 
200 pănă la 300 âmenl vor forma trupa 
de gardă pentru legațiunea din Peking, 
pe când restul va fi staționat la Yangtsun 
și Tien-CiD. Planurile guvernului ruseso 
sunt aceleași. Sub aceste împrejurări gu
vernul uniunei simte, oă nu mai rămâne 
isolată în politica chinesă.

*
Ministrul rus a adresat un memoriil 

împărătesei cerendu-i să se întârcă la Pe
king și promițându i protecția trupelor 
rusesol.

La Londra s’a primit o telegramă 
din Peking, cu data de 21, spunând, că 
Yang-Tsun a fost alee ca câmp interme
diar de cătră AmerioanI. Yang-l'sun va 
deveni probabil câmpul intermediar al for
țelor aliate din causa apropierei sale d- 
drumul de fer și de fluviu.

Pănă acum s’au debarcat la Taku ur- 
mătârele trupe: 494 ofițeri și soldați aus- 
triacl ; 8,178 germani, 8,353 engl.-sl, 5,608 
americani, 6,575 franoesl, 2,542 italieni, 
20,934 japonesl, 15,570 ruși. Totalul tru
pelor debarcate pănă acum e de 60,075 
omeni.

După o depeșă a cjiarului „Times", 
din Petersburg, statul-major al marinei ar 
fi anunțat, că în urma atitudinei ostile a 
flotei chinese, care ar fi plecat din Shan
ghai, îșl propune să blooheze tâte portu
rile chinese și să trimită îucrucișătorl re
peal, ca să proteagă transporturile eu
ropene.

Amiralul oomandant al flotei inter
naționale i-a măsuri pentru protecția va
selor, care transportă trupe aliate.

Tâte posturile de răsboiti chineze, 
mai ales Fu-Ceu și Canton, sunt blocate.

Se anunță din Peking, oă tâte trupele 
rusesol au pleoat din Tien-Cin, afară de 
detașamentul înBăroinat ou paza d-lui de 
Giers și ou escortarea lui pănă la cartierul 
general ruseso.

Se telegrafâză din Taku, că Rușii ur- 
mâză cu activitate reparațiile drumului de 
fier spre Tong-fu. Ei prepară o mișcare 
imediată asupra Tong-Chaului. Englesii ur- 
măreso îngrijațl operațiile Rușilor. Ei se 
tem, ca nu cum-va carbonajele și clădirile 
drumului de fier engles la Tong-Chau să 
fiă distruse fiă de Ruși, fiă de ChinesI, 
și oer o fermă declarațiă din partea An
gliei, oasănu isbutâscăinițiativa rusâsoă.

Dare ie seină și mulțămită publică.
Budapesta, la 21 Septemvrie 1900.

Societatea de leotură „Petru Maior" din 
incidentul seratei literare-musicale arangiat 
în 5 Maiii a. c. îșl esprimă sentimentele de 
recunoscință față de St. d-re Virginia Gall 
și Clotilda Oltean, cari și-au dat concursul 
lor la acâstă serată, âr marinimoșilor do
natori și oontribuențl aduce oele mai sin
cere mulțămite și în deosebi St. D șâre, 
Dâmne și Domni, cari prin interesul, ce-1 
au față de societatea nâstră, au contribuit 
la încassarea unei sume destul de frumose.

Cu ocasiunea seratei au incurs urmă- 
torele sume:

Din Budapesta: Ilustra familiă Mo- 
csonyi 200 oor., Dr. Iuliu de Pușcariu 
jud. reg. 60 cor., familia Babeș, Dr. Iosif 
Gali și Andreiîi Frâncu jude de curie câte 
20 corâne; loan Mezei jude de curie 14 
cor; Iosif Pop jude de curie, Al. Onaciu, 
jude de ourie, Dr. Dumitrean medio, Dr 
Silviu de Pușcariu oonsul, Familia Murnu, 
ț)r. G. Bilaseo medio, familia Pop, Dr. |I. 
Erdâlyi, familia Surdu, Atanasiu Cimpone- 
riu jude la tabla pens., familia Frușa, G. 
BogoiovicI, Dr. G. Alexiol, Viotor Cuoiu- 
rean, N. N. câte 10 cor., — N. N. 8 cor; 
Cosmuța (pl. 3 persone â 4 oor.) 12 oor.; 
Dr. Liviu Tămăsdan 6 oor.; C. Mesaroș 
ing. 6 oor.; Leontin Pop jude de curie 5 
cor; d-ra Elena Grama, d-ra Catinoa Bog
dan câte 4 oor., Drd. C. Sotir, Drd. V. Po- 
ruțiu câte 6 oor.; N. Terhetea, Avram E., 
E. Tharrand, loo. Bența, subl. Anton, Fa- 
biu, Petru Mihalyi de Apșa, Moldovan, 
Popoviol, G. Tirgu, Cosmuța, Aurel Po
pescu, N. N., I. Poruțiu, G. Rațiu oâte 4 
oor; Drd, Aurel Popescu 6 cor.

Din Beiuș: Coleotantă Angela Butean, 
Nușa Fabian și VeturiaPop, Maria Valtner 
Vasile Ignat și Paul Pop oâte 10 cor.; 
Dr. Gavril Coama 4 cor.; Teodor Bule 4T0 
oor.; Vasile Erdâlyi, d-na Biri Gera, I. 
Butean, Dr. Const. Popovieî, d-ra Veturia 
Papp, Terențiu Popoviol, Cornelia Nicola, 
Cot. Stolojan, Dem. Negrean, Al. Gavra 
câte 4 cor.; Nușa Fabian, V. Dumbravă 
oâte 2 cor.

(Va urma.)

NECROLOG. D-nul Dr. Aurel Halic, 
medio oomunal, în numele său și al numă- 
râselor rudenii anunță, că prea iubita sa 
soțiă, respective mamă, soră, bună, noră, 
cumnată și sâcră Natalia Halic năso. Bog
dan, în al 48-lea an al etății și în al 14-lea 
al fericitei căsătorii, după un morb lung 
și plin de suferințe, șl-a dat nobilul său 
suflet în manile Creatorului, Luni în 1 Oct. 
st. n. la ârele 5 a. m.

ULTIME SC1B1.
Berlin, 2 Oetomvrie. împăratul 

Wilhelm a telegrafat împăratului 
Chinei: Eu ca împărat german și 
creștin nu pot privi uciderea amba
sadorului meu ca resbunată printr’o 
jertfă de libațiune. Consiliarii vino
vațl trebue se-șl ispășâscă faptele lor 
scelerate și dâcă împăratul Chinei 
va da acestora pedăpsa meritată, eu 
voiri se consider acesta, ca o ispă
șire, cu care se îndestulesc națiu
nile creștine.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregor iu Marcr.
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Din 2 Octomvrie. 1900.
Renta ung, de aur 4°/0......................113.60
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.50
Impr. căii. fer. ung. în atu- 41/2°/0 ■ 120.50 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2°/0 97.60 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 89.50 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii......................163.25
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 136.50 
Renta de argint austr........................... 96.85
Renta de hârtie austr........................... 96.65
Renta de aur austr.............................. 114.80
Losurl din 1860.................................  132.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.95
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 662.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 648.—
NapoleondorI..............................19.27
Mărci imperiale......................... 118.35
London vista................................. 242.05
Paris vista.................................. 96.27‘/,
Rente de corone austr. 4% . . . 96.95
Note italiene...............................90.40

Cursul pieței Brașov.
Din 3 Octombrie 1900.

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

Nr. 8345 -1900.

PUBLICAȚIU'NE
în causa inducerii dărilor din 

acest an,
Fiind-că tbte soiurile de dar6 

pe anul curent sunt deja fixate și 
prescrise, de aceea în puterea emi
sului Direcțiunei reg. financiare din 
loc Nr. 308—900, provocăm pe p. t. 
cuntribuenți de dare a se prerenta 
în termin de 8 fiile. adecă dela 3 Oc- 
tomvre pănă la 10 Octomvre 1900 în 
localul perceptoratului orășenesc adu
când câlele de dare cu sine spre a. 
l’-se induce într'ensele datoria dă
rilor.

Brașov, în 29 Sept. 1900.

(1108,1—3.) Perceptoratul orășenesc.

Cursul la bursa din Vîena.

Filiala „Albina™
Vsnde, în condiții favora
bile, casa cu grădină 
de „pe Tocile“ nr.

1111.1-4.

Mutare de local
Am ondrea a aduce la cunos 

cința Onor, public, că mi-am mutat 

Atelierul de croitorie 
din Strada Vămei nr. 23, 

hi Tergwl botelor sir. $•*,  
(unde este și Albina), intrarea vis- 
a-vis de portă.

Despre dexteritatea mea în acâs- 
ta branșă dovedesce o esperiență de 
22 anî.

Me rog de sprijinul On. public, 
asigurând că ori și ce lucru de hai
ne bărbătescl execut prompt și solid.

Cu totă stima 

Uagy Aron, 
1103 1—3 croitor.

D
1107.1—3.

EJUN Hachâ> Pastete• ’cu carne, ă O cr. 
Păinâșore cw icre, Sar

dine, Șuncă etc. ă IO cb*.

COFETERIA SEIDEL.
A O ȚI

Subsemnatul am onore a aduce 
la cunoștință Onor, public, că cu I 
Octomvre a. c. mi-am strămutat 
prâvălsa(bolta) de pescărie care am 
avut’o în Strada Hirscher visavi de 
Cocoșul alb în tîrgul Straelor visavi 
de farmacia D-lui Roth sâu visavi 
de Casiua Română.

cu stima
Vashe N. Bidu.

Sz. 455—1900.
bvâgrh.

Ărveresi hirdetmeny.
Alulirt birosâgi vegrebaito az 1.831 âvi LX. t. cz. 102 §-sa er- 

trlmeben ezennel kozhirrâ teszi, hogy a brassdi kir. târvânyszek 1900 
â.vi 6263. szâmu vegzese kovetkezteben Puscariu Jozsef brassdi iigyvâd 
âltal kepviselt Parsimonia takarâk es hitel intâzet javâra Feștila N. Ion 
es târsai predeili lakdsok ellen 440 koroua s jâr. erejeig 1900. evi Au
gustus h<5 10-ân foganatositott kielâgitesi vegrehajtâs utjân lefoglalt ăs 
760 kor. becsult kovetkezâ ingosâgok u. m. loeak, tehenek, borjak, szena 
stb. nyilvânos ârveresen eladatnak.

Mely ârveresnek a zernesti kir. jârâsbirbsâg 1900. evi V. 241/2 
szâmu vegzese folytân 440 kor. — fii. tokekoveteiâs, ennek 1900. evi 
januâr ho 1-sd napjâtâl jâro 6% kamatai es eddig osszesen 123 kor. 
80 fillben birbilag mâr megâllapitott kâltsegek erejeig Predeâlon Feș
tila Nicolae es Feștila Ion hâzâban leendb eszkozlâsâre 1900. evi Okto- 
ber ho 15-ik napjănak deleiott 9 orâja batâridâiil kitfizetik es ahhoz a venni 
ezândâkozâk oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy az erintett ingdsâgok 
az 1881. evi LX. t.-cz. 107. ea 108. §-sa ârtelmeben keszpenzfizetes mel- 
lett, a legtobbet igerfinek szuksâg eseten becsâron aiul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elârverezendâ ingosâgokat mâsok is le es feliilfog- 
laltattâk s azokra kielegitesi jogot nyertek volna, ozen ârveres az 1881. 
evi LX. t.-cz. 102 §. ârtelmâben ezek jâvâra is elrendeltetik.

Kelt Zernesten 19C0 âvi Szeptbr. ho 27-ik napjân.

Huszâr Vilmos,
1104.1—1 kir. birosâgi vegrehajto.

Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se p'otti face și reînoi 
ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 
c â espedarea se li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se abondză din nou s6 binevoiască a scrie adresa

11 aurit și se arate și posta ultimă. Administrat. „Gaz. Trans.*
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Subsemnatul are ondre a aduce la cunoscința onor, 

public, că dela 1 Octomvre st. n. voi deschide sub firma 

â Otpățhă 

o prăvălie de carne și cărnățărie 
îss Strada fflrsclier saah podtai ^ătaașiSor, 

unde se va află în tot timpul și pbte servi onor, public și 
clientelei sale cu tot-feliul de carne ȘÎ Cămătarii prbspete 
de prima calitate, precum: Salam, unsbre topită de porc, 
slănină pârlită, afumată și neafumată, șunculițe mici și mari, | 
șuncă fiertă, cărnațî cu hrean, limbi afumate, precum și tot 
felul de cărnați reci și pentru fript, forte bine pregătiți.

Cis preț«sB’BSe cele saeaî moderate.
Comandele voi esecuta prompt și espedtz pachete cu 

posta ori și unde.
Prețuri curente la cerere trimit gratis.

Sper că onor, public Brașovean și strein, ca prim 
începător român, mi-va da sprijinul cuvenit,

cu totă stima

Dwmîtraa W. Că patină, 
11C0.2—5 măcelar și fabricant de cărnățărie. |

C-i-

£2^ 
e» 

te
l-iu 
CtJ
Ui
CT>

CU>1

B c—
1 fâlî'

II
1
r

M 
irttc

L— 
CIS 

te
o

te

C«2 
C2J
S£
O

1

Prima cărnățărie română în Brașov.
ta

X

X

X

*

e

X x: XX x: zx &

Aducem la cunoscința Onor, public, că cu începerea dela
Octombre am predat O-lui FRAi^Z FO.L^KIEK. 

Restaurația din Hotelul „Orient“ 
care îți va da tdtă silința se mulțumeseă pe onor, ospețl, cu 
mâncări toe și brutari veritabile, cu deosebire 
renumita Bere
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Recomandăm pe D-l Polanek on. bspeți, rugându-1 al 
onora cu încrederea D-lor, și cu o cercetare numerosă.

Cu tdtă stima

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

public atât civil cât și militar

care din nou am arangiat’o cu tot comfortu). — In fie-care [|i 
se va servi diferite mâncări cu prețuri moderate, atât în 
Restaurație, cât și afaiă, care conform alegerii se vor socoti 
ieftin

Asigurând on. public, că-ml voi da totă silința al mulțumi 
în tdte privințele, corespundând încrederii și bunăvoinței ce-mi 
va acorda, me rog de o cercetare numerâse.

Cu t<5tă stima

Fraux
X~~x: X XX X

Oelo xxxeii

Pianuri și Pianinuri 
din cel mai bun material, solid lucrate și cu gust adiustate, 
c’un ton admirabil, durabile în acordare, având un al treilea 
pedal (registru de harpă specialitate) prin care se pot dobândi 
efecte dulci-delicate ale tonului, (de es. echoul),

lifereză fabricanții de pianuri c. și reg. ai curții

proprietarii celor mai mari fabrici de Pianuri în monarchia austro- 
ung., posesori de 33 de distincțiuni, doue ordine etc.

Pentru fie care instrument cumpărat dela acesta fabrică 
se dă o garanțiă de ijece anî. Esemplare alesese găsesc și pot 
fi încercate la Domnul

IUL!U JASCHIK, director de musică, 
Strada Orfanilor nr. 6, elaghil S.

Nici un amator de piano și pianist se nu îutârițic sfi vadă și se încerce aceste 
instrumente. y—*

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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