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Crisa în Austria.
De-odată cu venirea împăratului X

dela Ischl la Schonbrunn, palatul 
seu de vară din Viena, foile cehice 
au răspândit soirea, că va isbucni o 
crisă ministerială, er foile vienese 
au pus venirea monarcbului în legă
tură cu apropiata disolvare a came
rei deputaților.

Soirile despre demisiunea cabi
netului au fost desmințite de cătră 
foile oficibse. Cu tote acestea fiia- 
rele boeme continuă a afirma esis- 
tența unei crise ministeriale (picând, 
că încă din luna lui Iunie s’au ivit 
grave deosebiri de vederi în sînul 
cabinetului, cari acum, când va tre
bui se se ia decisiunea, vor aduce 
cu sine demisiunea întregului cabi
net. Din contră foile germane susțin 
părerea, că nu păte fi vorba de-o 
crisă, ci numai de disolvarea came
rei. O schimbare de guvern nici de 
aceea n’o pot admite, pentru-că ar 
însemna, că este o urmare a învin- 
gerei obstrucțiunei cehice.

Ori cum ar fi, fapt este și o 
recunosc cu toții, că Austria se află 
în ajunul unei grave decisiuni. Du
minecă ministru-președinte Koerber 
a avut o lungă audiență la împăra
tul. Se asigură, că în acesta audiență 
a raportat Majestății Sale amănun
țit despre resultatul încercărilor sale 
de a face posibilă funcționarea re
gulată a parlamentului. A arătat, că 
Cehii tineri fac dependentă părăsi
rea obstrucțiunei de nisce condițiunl, 
pe cari guvernul nu le păte primi. 
In urma acăsta, se fiice, ministru- 
președinte a propus împăratului di
solvarea camerei deputaților, precum 
și un sir de măsuri, ce va avă să le 
ia guvernul, pănă ce se vor pută 
face nouele alegeri. împăratul nu a 
decis încă și se crede, că va decide 
în decursul acestei săptămâni, pro
babil însă că numai după reîntorce- 
rea sa dela manevrele din Galiția.

Intr’aceea a sosit pe neaștep

tate la Viena erl după amiafil și 
ministru-președinte Szell, semn că 
în adevăr se tractăză acolo de-o de- 
cisiune gravă și care este de natură, 
încât pretinde și ascultarea primului 
ministru unguresc.

Se scie, că Szell stă pe basa 
vederilor dietei ungare, ca în Aus
tria să fiă susținut principiul consti
tuțional. Dăcă deci ar fi vorba în 
Austria numai de-o disolvare a ca
merei, după tăte prescrierile consti
tuționale, nu mai era de lipsă a-se 
solicita și părerea ministrului-preșe- 
dinte unguresc. Se vede însă, că e 
vorba de luarea unor măsuri, cum 
este și disolvarea camerei, în condi- 
țiunî estra-ordinare, și de aceea a 
fost chemat și Szell la marele sfat 
din Viena.

Este mult colportată versiunea, 
că dăcă se va disolva camera aus
triacă nu vor urma curend nouele 
alegeri, ci va urma o pausă mai 
lungă, în care se va guverna și se 
vor resolva așa fiisele necesități ale 
statului numai pe basa faimosului 
paragraf 14. Acest period fără par
lament, cred unii, s’ar pută estinde 
pănă în tomna viitore înainte de 
întrunirea delegațiunilor, căci chel- 
tuelile comune pentru anul 1901 au 
fost deja stabilite de delegațiunea 
trecută.

Coloman Szell s’a împrietinit 
deja cu paragraful austriac 14 și 
neavând încătrău, se va împrietini 
și cu functionarea lui mai îndelun
gată. Unul din semiofîcioșii săi s’a 
și grăbit a accentua, în legătură cu 
mergerea lui la Viena, că a guverna 
cu paragraful 14 nu însămnă încă 
încetarea constituționalismului în 
Austria.

Dtă dăr, că se și grăbesc a afla 
cheia, cum să potă trece Szell Ru- 
biconul.

Dăr se mai fiice, că Koerber, 
dăcă se va adeveri, că monarchul 
vră să-l țină la guvern, — are de 
gând ca disolvând parlamentul să 

octroeze un nou regulament al ca
merei. In cașul acesta mai mulțl 
dintre miniștri i-se vor opune și crisa 
ministerială va fi neînlăturabilă.

Se va vedă încurend, cari au 
dreptate : foile cehice ori cele ger
mane, său păte vor ave dreptate și 
unele și altele urmând și crisa mi
nisterială și disolvarea parlamentului.

Este caracteristic pentru situa- 
țiunea de față din Austria, că Cehii 
tineiă continuă a serba marea vic- 
toriă a obstrucțiunei lor în meetin- 
gurile, ce le aranjăză. Așa s’a în
tâmplat și Dumineca trecută în mee- 
tingul de pe dealul dela Hohenmauth 
la care au fost întrunite peste cinci- 
spre-fiece mii de persăne și în care 
s’au îndreptat atacurile cele mai ve
hemente în contra constituției cen
traliste și s’a cerut restabilirea drep
tului public al Boemiei,

Crisa actuală acută se datăză 
încă dela anul 1897. Ea a înghițit 
deja trei ministerii. Cine păte afil 
prevedă cât va mai trebui să dureze 
și câte ministerii îi vor mai cădă 
jertfă, pănă-ce să fig, resolvată în 
Austria cestiunea naționalităților și 
cestiunea boemă, care o mai și înăs- 
presce?

Din Bucovina.
Reluarea luptei naționale.
„Deșteptarea11 din Cernăuți, nu

mărul dela 2 Septemvrie, publică la 
loc de frunte, următorul comunicat:

„Un număr mai maro de bărbați de 
încredere ai poporului român s’au adunat 
săptămâna trecută la Cernăuți și au hotă- 
rît înființeze un nou partid politic.

„Partidul nou oreat se numesce par
tidul poporal național. Acest partid a 
declarat programul publicat îu întâiul nu
măr al „Patriei14 de programul său, și drept 
aceea a deois să lucre din răsputeri întru 
împlinirea acestui program.

„Partidul poporal național are drept 
țintă: dobândirea drepturilor poporului 

român din Bucovina pe tote terenele 
vieții publice.

„Aderenții partidului s’au grupat în 
jurul fiiarului poporal „Deșteptarea*,  oare 
de acuma înainte este a-se privi ca organ 
al partidului poporal român. „Deșteptarea14 
va înlocui în viitor și pe fostul cjiar „Pa
tria44.

„Lipsa de puteri fiiaristioe probate 
face ou neputință edarea din nou a „Pa
triei44. E sigur, că îndată ce-am aduoe din 
Transilvania seu România un redactor nou, 
guvernul țării ni-1 espulsâză pănă în 24 6re.

„Pe lângă acâstă considerația am avut 
în vedere și un lucru de tot vajnic : voim 
s& nu mai facem deosebire intre Românii mai 
culțl, pe cari pănă aouma ne plăcea a-i 
numi „inteligența română14, și între poporenii 
noștri. Voim să apropiem cât se păte de mult 
clasele societății române din acâstă țâră, să 
surpăm păreții, cari ne despart în mulțime de 
caste, și să nu mai promovăm chiar și prin 
cțiare deosebirea acăsta. Ne vom întrepunecu 
t6te puterile să conservăm unitatea națiunei 
nostre, și deopotrivă voim să fiă informați 
toți Românii bucovineni.

„Deșteptarea*  va fi scrisă într’o limbă, 
care va fi înțelâsă de tot Românul. Ca să 
purtăm însă grijă și de păturile cele mai 
largi ale națiunei române, adaugem fiiaru- 
lui un supliment, care va cuprinde materii 
menite anume pentru creșcerea politică a 
sătenilor noștri44.

In același numer „Deșteptarea44 
publică în Supliment un articul în
titulat „Planurile guvernelor aus
triaco cu noi Românii bucovineni44, 
din care censura a eliminat câte-va 
pasage și numărul fiiarului a fost 
confiscat. In acest articul se fiice în
tre altele :

„Suntem departe de-a ne încrede ou 
orbie într’un guvern, a oărui țîntă este 
stîrpirea Românilor de pe aceste plaiuri. 
De aceea suntem hotărîțl a duce lupta mai 
departe.

„S’a trecut ou șaga. Ajuns e la os 
cuțitul și nu mai avem voiă să stăm eu 
manile în sîn. Mulțămită ceriului, ni-au ră
mas bărbați întregi și neadormițl și ne vom 
strînge cu toții rândurile în jurul aoestora. 
Partidul poporal noțional este alcătuit acuma.

FOILETONUL „GAZ. TRANS44.

Antropomorfism și antiantropomor- 
fism în limba română*).

rcâvTav XgppăTcov 
uetqov ăv&Qajtog.

Protagoras.

I.

Voii! începe cu un esemplu din cele 
mai cunoscute, dâr destul de caracteristic 
pentru cestiunea, ce ne preocupă.

Pe-un picior de plaid 
Pe-o gură de raid...

Acestea sunt versurile, cari rupte din 
grandiosul tablou poetic, ce ni-1 presentă 
„Miorița44, sunt de regulă citate ca un 

esemplu - tip al metaforei, podoba pre
dilectă a poesiei nostre poporale. Oa sens 
însă și ca mod specific de esprimare cele 
2 versuri, judecate din punct de vedere 
etnopsichologic, nu sunt altceva decât un 
tipic specimen de antropomorfism în 
limba română.

Poesia nostră artistică încă abundă, 
în astfel de espresiunl metaforice, cari ca 
împrumuturi din graiul nostru poporal și 
prin urmare ca manifestațiunl caracteris
tice ale psihologiei poporului român, le 
vom numi tot antropomorfisme.

Un esemplu cunoscut din Eminescu 
avem în versurile:

Acolo ’n ochi de pădure 
Lângă bolta cea senină 
Și sub trestia cea lină 
Vom ședea în foi de mure.

(„Flore albastră41,)

lalte limbi, în special limbile romanice. — Cestiu
nea e în general și deci forte pe scurt tractată la 
H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle 
1898 pg. 80, și la Dr. R. Kleinpaul, Das Leben der 
Spracbe, Lipsea 1893 vol. III, pag. 153 sq. Câte-va 
esemple privitore la limba română, tractate însă 
sub altă formă, aflăm la L. Șăineanu, Semas. 1. 
rom. BucurescI, 1837, pag. 102.

seu
Ajuns’a el la pâla de codru’n munții vechi.

Din iniină-i pământul la morțl să dee viață.

Străbateți voi pământul și a lui măruntaie. 
(„Strigoii14).

seu
Visul apelor adânce și a stâncelor cărunte
Visul selbelor bătrâne de pe umerii de deal. 

(„Epigonii11).
Ce este antropomorfismul, acâsta ni-o 

spune însuși sensul, însăși etimologia cu
vântului. Sub antropomorfism să înțelege 
peste tot tendința omului de a înzestra cu 
forma sa omenescă întrega lume, ce să des
fășură înaintea ochilor săi trupeșei, ca și 
sufletescl. Religiunea vechilor Elini, spre 
esemplu, este religiune per eminentiam an- 
tropomorfistă, întrucât întregul imperiu 
al Olimpului elin era imaginat ca impopulat 
cu fieitățl învestite, fără escepțiune, cu 
făptură omenâscă.

Omul ca cea mai desăvîrșită ființă între 
vietăți, în urma unei transpuneri psihologice 
din cele mai naturale, va concepe divinitatea, 
acăstă întrupare a perfecțiunei, tot sub 
formă omenăscă, numai cât într’un grad 

mai superior: după cum la unii prevalâză 
ca calitate corporală superidră mărimea, 
secundată de o forță deosebită, ăr la alții 
armonia organismului, așa și deii sunt 
imaginați său ca nisce coloși imposanțl 
(la Indieni), seu ca nisce făpturi de o ti
pică armonii! și frumsețe (la vechii Elini.) 

Tendința antropomorfistă a omului 
nu se validiteză numai în închegarea con- 
cepțiunilor sale metafîsice-religiose, ci 
și în alte direcțiuni; în primul rând însă și 
cu o forță superioră o vedem manifestân- 
du-se în închegarea espresiunilor sale lim- 
bistice, așaderă în limbă, în gratii. Psicho- 
logia antropomorfismului, așa precum apare 
el în complexul graiului poporal, constitue 
unul din cele mai interesante capitole ale 
etnopsichologiei, ale psichologiei poporale.

OrI-ce raport, ce se pote imagina 
între două obiecte a fost conceput la început 
de mintea primitivă a omului ca raport de 
loc, și ca atare a și fost esprimat în grăit!. 
Acest mod original de esprimare e cunos
cut adl sub numele de localism.

Localismul ca fenomen limbistic pre- 
sintă în istoria desvoltării graiului omenesc 
un stadiu din cele mai primordiale. In ce 
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Toți oâțl au inimă și simțire românâsoă 
adevărată și oinstită, sunt și trebue să fiă 
lipașl oredinoioșl ai partidului poporal ro
mân. Gazeta „Deșteptarea11 va înlocui de
ocamdată și pe „Patria11.

„Țînta ndstră este sfântă. Voim mân
tuirea de t6te primejdiile, ce ne amenință. 
Voim apropierea tuturor sufletelor românesci, 
închegarea tuturor puterilor nâstre națio
nale, ca contopind durerile și buouriile, 
nevoile și plăcerile, din tote ale nostre să 
ridicăm zidiri puternioe oontra năvălirilor 
dușmane, să turnăm clopote de alarmă, tu
nuri și obuze, ca sS stăm neolintițl în fața 
ori cărei primejdii, oa stânca mării, și s6 
înfruntăm ori-ce vijeliă, ce s’ar descărca 
vre-odată peste oapetele nostre.

„Soim, oă suntem înțeleși de toți Ro
mânii de bine. Etă, am înălțat stâgul nos
tru național. Cei oe au încredere în virtu
tea stegarilor și generalilor noștri, să-și 
înalțe fruntea și sâ urmeze. Cei ce n’au 
pierdut oredința în sfințenia causei româ- 
nesol, să pășâscă împreună cu noi. Nimeni 
nu este silit. Conducătorii partidului nos
tru poporal fac ca Hanibal, când a treout 
Alpii. Cei friooșl, slabi de ânger și lipsiți 
de oredință în sfințenia causei române și 
în viitorul poporului nostru, rămână nepă
sători; cei ce simțesc însă o inimă română 
bătând în piepturile lor și nu pot privi cu 
ochi nepăsători la cele oe se petrec în 
aoâstă țâră —între ou grăbire în câtands- 
tră și urmeze steagului, oe am ridioatu.

Ne bucurăm din inimă de acest 
nou și salutar pas al fraților noștri 
din Bucovina. Dea Dumnecjeu, ca 
el se-i unâscă pe toți într’o falangă 
puternică și se-i îmbărbăteze pentru 
a duce la isbendă lupta pentru sfânta 
causă națională.

Cestiunea viitorelor alegeri die- 
tale formâză aprâpe tj'lnic obiect de dis- 
cusiune în pressa maghiară. Atât în Buda
pesta, cât și prin provinoiă s’a răspândit 
faima, oă în Ootomvrie a. c. se va începe 
campania electorală. „Budapesti Hirlap“, 
cjiar apropiat de guvern, orede însă a soi, 
că anul acesta nu vor fi alegeri. După tdtă 
probabilitatea, <|ice „B. H.“, alegerile ge
nerale se vor dispune în Aprilie 1901 și se 
vor țină din 1—10 Iunie 1901. De părerea 
acâsta este și ofioibsa „Magyar Nemzet“, 
apoi „Budapester Tagblatt“, tiszaistul 
„Pești Hirlap“ și szellistul „Budapesti Na- 
pl6“. Acesta din urmă învită și pe națio
nalități în parlament, dâr se bate în piept 
ca un farisău, și printre rânduri ține să 
declare, că Coloman Szell nu va da loc 
naționalităților în partida liberală. La acâsta 
observă „Alkotmany“ (jieend, că chiar de 
ar voi Szell, naționalitățile nu vor întră în 
partida guvernului.

Din Austria. Oficiosa „Fremden- 
blatt*  comunică, pe basă de informațiunl 
autorisate, că soirile despre orisa cabinetu
lui Koerber sunt lipsite de temeiti. In ace
lași număr însă „Fremdenblattu se ocupă 
la loo de frunte ou situațiunea din Austria 
și face atențl pe Cehi la marea gravi

*) V. Conta. încercări de metafisică mate
rialistă p. 19—20. Compară și articulul meu: „Din 
etiologia poporală română11. „Gaz. Trans.“ 1900. 
Nr. 12—25.

constă esența localismului în forma sa ori
ginală, despre acesta ne vom forma o clară 
ideiă, îndată ce vom cerca, să ne aprofun- 
dăm cât de puțin în psichologia omului 
primitiv fără deosebire de timp și loc.

„Atențiunea omului primitiv fiind 
atrasă aprope esclusiv de trebuințele tru
pului său și de mișcările, ce le face pentru 
satisfacerea acelor trebuințe, cele dintâi 
cunoscințe vagi, ce el capătă, se raportă 
la persona sa. Aceste cunoscințe devin apoi 
din ce în ce mai lămurite și sunt în tot 
timpul viitor cele mai lămurite din tote, 
fiind-că resultă totdeuna din cea mai mare 
sumă de esperiențe, ce face omul 'vre-odată. 
Cunoștința de sine fiind cea dintâi formată și 
cea mai lămurită in urmă, devine basa de 
comparațiune și punctul de plecare pentru tote 
celelalte cunoștințe. De aceea omul atri
buie prin anologie și inducțiune ca
racterele sale mai întâiu celorlalți 
6meni, apoi animalelor și in sfârșit 
tuturor lucrurilor din lume. Acâstă 
tendință a omului do a împrumuta tuturor 
lucrurilor chipul și asemănarea sa, să nu- 
mesce antropomorfism și s’a manifestat 

tate a deoisiunei lor, de-a continua obstruo- 
țiunea. Articulul sfîrșesoe cjioend, oă după 
esperiențele de pănă acum, nu se pote pune 
mare speranță în desfășurarea ulteridră a lu
crurilor, fiind-oă parlamentul numai atunci 
pâte să trăesoă, dâoă are voință de-a trăi, 
âr la viață — oa și la amor — nu poți 
sili pe nimeni. — „Reichswehr*  oomunioă 
soirea din sorginte bine informată, că di- 
solvarea „Reichsraih*-ului  este lucru deja 
hotărît.

Misiunea română laConstantinopole.
Vineri, 31 August, Abdul Rezak-bey, 

măestru de ceremonii, și E. S. Turkhan- 
pașa, consilier de stat, fost ambasador și 
fost ministru al afacerilor streine, au fost 
pe rând la Terapia, ca să ureze din par
tea M. S. Sultanului bună-venire d-lui Mar
ghiloman.

Sâmbătă, la 2 drejum. d. trimis estra- 
ordinar al M. S. Regelui, însoțit de gene
ralul de diviziă Djelall-pașa, atașat la per- 
sâna sa, de d. Alexandru Ghica, ministrul 
României pe lângă sublima Pârtă, cu per
sonalul misiunei și de personalul legațiu- 
nei Regale, a mers la palatul Imperial dela 
Yldiz, in trăsurile curței escortate de un esca- 
dron de lăncerl.

D. Marghiloman a fost primit ou ce
remonialul obicinuit pentru ambasadorii esira- 
ordivarl', d-sa a avut onbrea de a înmâna 
M. S. Sultanului sorisorile de felioitare ale 
M. S. Regelui Carol, esprimând urările Au
gustului Suveran al României pentru feri- 
oirea Majestăței Sale Imperiale Abdul Ha 
mid Khan și pentru prosperitatea imperiu
lui său. D. Marghiloman a mai arătat, ter
minând, speranța că relațiunile între am
bele state vor deveni din ce în ce mai 
pline de o adevărată amiciția.

M. S. Sultanul a mulțumit și a însăr- 
oinat pe d. Marghiloman de a fi pe lâugă 
M. S. Regele Carol interpretul sentimente
lor de stimă și de sinceră amioițiă a Ma- 
jestăței Imperiale. Sultanul a esprimat do
rința ca relațiunile de amioițiă, ce lâgă 
pe ambele țări, să devie din ce în oe mai 
cordiale.

Săra, misiunea română a asistat din- 
tr’un hotel special la iluminațiunile de pe 
Bosfor.

Astăsâră, Duminecă, mare prântj de 
gală la palatul dela Yldiz.

Căpitanul Kadry Bey a însoțit de ase
menea pe d. Marghiloman, împreună cu 
Djelall Pașa, când misiunea română s’a dus 
la Yldiz. Onorurile militare au fost date mi
siunei române la Yldiz, la sosirea și la eși- 
rea dela Merassim Kiosk, unde recepția a 
avut loo, musica militară a cântat imnul 
național român.

Prânzul de gală, care a avut loc astă 
seră la Yldiz, a fost forte somtuos. Șâse- 
cjeol de invitați erau, printre cari membrii 
misiunei speciale române, d. Ghica, minis
trul României, d. Derussi secretar și pri
mul dragoman al legațiunei. M. S. Sultanul 
a ținut cerc înainte și după prâncj. S’a ob
servat mult lunga convorbire ce Majestatea Sa 
a avut’o cu d. Marghiloman. Exc. Sa Tewfic 
Pașa, ministrul afacerilor streine, a ridicat 
în numele Sultanului un toast Suveranilor 
si șefilor statelor, cari erau represeutațl. 
Decanul corpului diplomatic, ambasadorul 
baronul de Calice, a răspuns urând Majes- 
tăței Sale fericire și domniă gloriâsă. In 

necontenit și pretutindeni dela începutul 
omenirii și pănă astă<jl.u*)

Antropomorfismul este așadâr esența 
localismului. în forma sa originală, așa pre-, 
cum resultă din psichologia omului pri
mitiv. Devisa sofiștilor păstrată în cuvin
tele lui Protagoras, că omul este măsura tu
turor lucrurilor, este un principiu psicho- 
logic, care dominâză întrâga judecată a 
omului în stadiul său primitiv de desvol- 
tare, în tâte timpurile și în tâte locurile. 
In sensul acesta omul este un adevărat 
Narcis al mitologiei grecescl, care peste tot 
să vede, se reoglindăză pe sine însuși.

Omul primitiv, pornind dela sine în
suși, printr’o necesitate psihologică neîncun- 
jurabilă, transpune întrâga sa ființă asupra 
lumei ce-1 înconjâră, și voind să determine 
orl-ce posițiune, orl-ce loc, orl-ce parte a 
vre-unui obiect, ce cade afară de sine, de
terminarea o va faoe după părțile cunos
cute ale corpului său. In chipul acesta omul 

timpul prânzului musica a cântat și imnul 
național român.

M. S. Regele Carol a trimis astă-sâră 
o depeșă de felicitare M. S. Sultanului.

*
D. Al. Marghiloman, ministru de es- 

terne, oare se află acum la Constantinopole 
se va întbrce Joi în țâră.

Conflictul României cu Bulgaria.
Din Sofia i-se serie clarului „Patrio

tul, că în acest oraș n’au rămas decât 
două regimente, unul de infanterie și altul 
de cavalerie, tâte celelalte au fost trimise 
pe grauița din spre România.

Șoselele, cari oonduo dela graniță spre 
orașele din apropiere, fiind cu totul inprao- 
ticabile, statul-major al armatei bulgare a 
dat ordin să se construâscă 5 șosele, oarî 
să lege granița cu prinoipalele orașe din 
apropierea graniței.

Pe totă granița, Bulgarii au înființat 
telegraf militar, oare este în legătură di
rectă ou Sofia.

*
Foile din Budapesta primesc din Bu- 

ourescl următbrele soiri telegrafice:
Bulgarii se pregătesc cu iuțâlă febrilă 

în Rusoiuc, Varna, Șumla și Vidm. Partea 
nord-ostică a Bulgariei, renumitul quadri- 
later de-alungul Dobrogei, s’a transformat 
în adevărată tabără. In Rusoiuc și Sofia 
guvernamentalii, ofițerii și conduoătorii co
mitetului revoluționar sunt deplin pătrunși 
de spirit revoluționar. ‘

Colonelul Drandarevslci, oomandantul 
diviziei din Rusoiuc, a ținut o mare revistă 
asupra trupelor de-alungul Dunării dela 
Rusoiuc pănă la Silistra.

Agentul bulgar Dr. Theodorov din Bu- 
curescl a ridicat, pe cale telegrafică, plân
geri la guvernul bulgar contra ambasado
rului turcesc din BuourescI Kiazim bey, a 
oărui atitudine este ostentativ anti-bulgară. 
Agentul rogă pe guvernul său, să ridioe 
reclamațiunl Ja Pbrtă și să mijlocâsoă re
chemarea ambasadorului turcesc.

Soiri din Sofia anunță, că comitetul 
revoluționar a pornit o mare mișcare contra 
principelui Ferdinand și printr’o circulară 
trimisă filialelor din provincie, deolară pe 
prinoipe de trădător, fiind-că nu se reîn- 
tdrce în țâră.

*
In cerourile nbstre înalte politioe — 

scrie „Drapelul11 — se discută posibilitatea 
unui atac din partea Bulgariei, cailele acestea.

După părerea aoestor oercurl, dâcă 
ataoul nu se produoe pănă Joi, orl-ce răs- 
boiă între Bulgaria și România este înlă
turat.

*
Măsurile luate de cătră autoritățile 

bulgare în contra personalului serviciului 
român fluvial, cari au provooat ounosoutele 
incidente dela Rusoiuc, au fost ridicate pe 
tjiua de 20 Aug. v.

primitiv său în colectivitatea sa poporul 
de rând peste tot va vorbi de creștetul 
dâlului, de piciorul unui plaiil, de coma 
muntelui, de gura unei peșteri și să di- 
cem și de gura raiului, nu din cine scie 
ce exuberanță a fantasiei, ci din absolută 
necesitate psichologică.

Pe calea unei analogii, unei asocia- 
țiunl forte naturale de idei, partea cea mai 
înaltă a dălului îșl va împrumuta numirea 
dela partea corespuncfătore a corpului ome
nesc, și în sensul acesta să va vorbi de 
creștetul dâlului, ăr partea cea mai de jos 
a dâlului sâu plaiului să va numi după 
partea cea mai de jos a corpului human : 
piciorul, polele, talpa dâlului seu a plaiului. 
Tot în urma aceluiași proces psichologic, 
se va vorbi de fruntea mesii, capul mesii, 
coda mesii, dosul cuptorului, spatele jețului, 
piciorele scaunului, umărul casei, inima mă
rului, creerii munților, buricul pământului 
etc. etc.

(Va urma.) . Nicolae SuLICĂ.

Acâsta a fost adusă la ounoscința gu
vernului român.

Sâmbătă a sosit în Galați Ghiță Marcu 
din Sulina, care venise din Rusoiuc, unde 
aflându-se că e Român, a fost dus la în- 
chisâre, schingiuit de autoritățile din acel 
oraș. In timpul aoestor schingiuiri, d-nul 
Marcu, a fost despoiat de tot oe avea asu
pra sa: un ceas de aur, nisce inele și banii 
din busunare.

*
Ministerul român de interne a comu

nicat la biroul pressei următârea notă:
țliarele „Orientul11 și „Galați11 din Ga

lați au dat o informațiune cu privire la un 
iuoident petreout între poliția portului Ga
lați și 25 studențl bulgari aflațl pe vapo
rul „Rossia“.

Informația este forte esagerată.
Faptul s’a întâmplat astfel: CâțI-va 

studențl din cei 25 voind să între în oraș, 
poliția portului văcjend, că pașpârtele lor 
nu sunt vizate de consulatul român le-a 
interzis debarcarea. Nici o alteroație n’a 
avut loc.

Instrucția complotului bulgar.
In „Monitorul Oficial*  de Duminecă, 

au apărut mandatele de aducere contra indi
vizilor Boris Sarafoff, Vladimir Kovaceff, D. 
Davidoff, Dimitrie Troleff, Dimitrie Iconomoff 
și Alexandru Burlacoff, Implicați în complo
tul Bulgarilor din România.

Mandatul contra lui Boris Sarafoff are 
cuprinderea următâre:

„In numele legei și al M. S. Regelui!
„Noi, Ioan T. Elorescu, judecător de 

„instruoție pe lângă tribunalul Ilfov, cabi
netul Nr. 4, mandărn și ordonăm tuturor 
„portăreilor și agenților forței publice, să 
„aducă înaintea nășiră, de îndată, conformân- 
„du-se legei, pe Boris Sarafoff, cu domici
liul necunoscut, ca să fie ascultat asupra 
„inculpărilor ce i-se aduc pentru faptul pre- 
„vă^ut și penat de art. 47, combinat ou 
„226 și 232 din Codul penal;

„Cerem dela toți depositorii forței pu- 
„blice de a da ajutor, în cas de trebuință 
„pentru esecutarea mandatului de față.

„Dat la 19 August 1900“.
Pentru același fapt e urmărit și Du

mitru Troleff, pe când Vladimir Kovaceff 
și D. Davidoff sunt urmăriți pentru faptul 
prevăzut în art. 47, combinat ou 225 și 
232 din Codul penal, âr ceilalți doi, Dimi
trie Ioonomoff și Alexandru Burlaooff sunt 
urmăriți pentru faptul prevăfiut în art. 47, 
oombinat cu 225 și 226 din Codul penal.

Etă textele tuturor acestor articole 
din Codul penal:

Art. 47. — Sunt agențl provocatori 
aoei oarî, prin daruri, promisiuni, amenin
țări, abuz de autoritate sâu de putere, unel
tiri culpabile, vor fi provooat la aoâstă in
fracțiune sâu vor fi dat instruoțiunl spre a 
o oomite,

AoeștI agențl se pedepsesc întocmai 
oa autorii.

Art. 225. — Omuciderea săvîrșită ou 
voință se numesce omor.

Art. 226. — Omorul comis cu precu- 
getare sâu pândire se numesce asasinat.

Art. 232. — Tot culpabilul de omor 
cu precugetare, de părintucidere, pruncuci
dere și de otrăvire se va pedepsi ou muncă 
silnică pe viață.

*
In urma unui denunț, cjice „ Universul* , 

raportorul consiliului de răsboiâ al corpu
lui 4 de armată, d-1 căpitan Cujbă s’a dus 
în orașul Bârlad pentru a cerceta o afa
cere menită a face cea mai mare sensațiune 
în tote cercurile în legătură ou oonfliotul 
bulgaro-român.

Sosit Joi la drele 12,40 uâptea, la 6 
a doua cj>i întovărășit de d-1 oolonel Po- 
pesou, comandantul ad interim al diviziei 
8-a a infanteriei și cu polițaiul M. G. Po- 
povioi, a făcut o desoindere la d-1 căpitan 
Pavel Chisimoff, locțiitorul comandantului 
batalion. 8 vînătorl, și a secvestrat întrâga 
corespondență a acestuia, o gazetă, tele
grame cifrate etc.

Căpitanul Chisimoff de origină bul
gar, e pus sub pază, ancheta continuă. Pănă 
aoum n’a transpirat nimio, totul ținându-se 
sub cel mai mare secret. ErI i-s’a luat in
terogatorul la poliția looală.

Căpitanul Chisimoff are un frate ma
ior în armata bulgară și altul loc.-colonel 
în marina rusă. Se vorbesce, oă sunt grave 
bănuell, oă ar fi amesteoat în oonfliotul 
bulgaro-român.
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Erl nâpte au fost arestați în Bucu- 
resol, în urma; unei perohisiții, Bulgarii 
Nicola Cristof și Ilief. Asupra lor s’au gă
sit un mare număr de scrisori bulgăresol 
și diferite notițe. Ei au sosit în țâră de 
oâte-va dile și căutase a întră în relații cu 
Bulgarii de aci. Dânșii au deolarat, că nu 
au pașport.

Voci asupra conflictului cu Bulgaria.
Foile grecesol și sârbescl continuă a 

publica articull aspri la adresa Bulgariei.
„Hestia" din Atena scrie: „Nuvorbim 

despre arma luată de armata bulgară, ci 
despre arma, care este întruparea politicei 
naționale a Bulgariei. Nu despre Mauser seu 
Manlicher este vorba, oi despre cuțit, pum
nal, secure și otravă. Tote acestea sunt pe 
masa judelui de instrucția din Buouresol și 
vorbesc elocuent despre politica națională 
bulgară: asasinatul. Tot acâstă armă sefo- 
losesce în politica internă. In străinătate 
însă numai noi am simțit pănă acum aoâsta 
politică națională a Bulgarilor, fiind-oă în 
decurs de 3 ani faimosul comitet revoluți
onar din Sofia a asasinat 37 Greoi frun
tași în Macedonia1*.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

„Neologos" scrie între altele: „La no
mele României, ce le-a adresat puterilor, 
am avă și noi multe de adaus. Trebue să 
adaugem pe martirii noștri, oarl au fost 
jertfele anarhiștilor angajați de stat. Și nu
mărul acestora e forte mare. Să scie Europa, 
că purtarea hordelor bulgare, cari se bu
cură de grația guvernului bulgar, este un 
isvor permanent al ațîțării fooului în Pe- 
ninsula-balcanică".

„Szlt'-ipi" 4io0-’ „Vom pedepsi pe vino
vății așa a răspuns guvernul bulgar la nota 
guvernului român. Dâr pe ce fel de vino- 
vațl? Pe comitetul revoluționar maoedonăn, 
•care e însuși guvernul? Pe miniștrii, cari 
sunt membrii acelui comitet? Pe ofițerii 
mai înalțl bulgari, oarl cu trup și suflet 
sunt legați de oomitet? Răspunsul guver
nului bulgar nu este alt-oeva, decât abate
rea unui poltron miserabil ou scop de a 
evita isbucnirea răsboiului".

— 22 August v.

Consistorul metropolitan gr. or. 
-șî-a început erl ședințele în Sibiiu. Au so
sit, pentru a partioipa la ședințe, următorii 
■membrii esternl: Dr. Alexandru Mocsonyi, 
Vinoențiu Bebaș, Nicolau Zigre, arohiman- 
driții A. Hamsea și Filaret Musta, protopop 
Mihail Popovicl și alții.!

, „Deșteptarea". Cunoscuta gazetă po
porală „Deșteptarea'1, organ al partidului 
poporal național din Bucovina, aduce în 
numărul său, oe nl-a sosit astăcjl (dela 
'2 Septemvre n.) îmbucurătâre'a soire, oă 
de-acum înainte a înoeput să apară de 2-orl 
pe s&ptimană, anume Joia și Duminecă. 
Sohimbarea aoâsta s’a făcut în urma hotă- 
rîrei comitetului partidului poporal națio
nal, care a deolarat „Deșteptarea" ca or
gan al său. Prețul aoestui <j’ar va fi de 
acum înainte 8 fl. sâu 16 cor. pe an pen
tru Românii cu dare de mână, âr pentru 
cei lipsiți și îndeosebi pentru plugarii ro
mâni 4 fl. sâu 8 cor. pe an.

D-l profesor dr. Babeș, direotorul 
institutului de baoteriologie, s’a întors dela 
Paris, unde, preoum se soie, a avut însăr
cinarea speoială de a raporta oougresului 
internațional de medicină asupra histoge- 
nese epitetiomului și asupra nevrogliei. D-sa 
a mai făout la institutul Pasteur o comu
nicare asupra leprei. Oestiunea leprei a fost 
ou deosebire studiată de d-l profesor dr. 
Babeș în anul din urmă, preparând un mare 
manual asupra aoestei bâle din punctul de 
vedere istoric, geografic, olinio, anatomo
patologii Cartea d-lui profesor Babeș asu
pra leprei apare la Viena, făoând parte din 
marea enciclopedia de patologiă și terapiă 
de sub direoțiunea d-lui profesor dr. Noth- 
nagel. D. profesor Babeș a fost sărbătorit 
pentru lucrările sale sciențifice atât la con
gresul medical, cât și la Aoademia de soi- 
ințe, Academia de medicină preoum și la 

institutul Pasteur, dirigeat de d. profesor 
Duolaux.

Renta. Cetim în „Timpul": In 4>ua 
de 7 (20) August Eforia șcâlelor române 
din Brașov a încassat dela administrația 
financiară din looalitate renta ouvenită 
șoâlelor pe trei ani din urmă în sumă de 
115,500 lei.

In memoria lui V. Alexandri. A41 
se împlinesc 46Ce ani dela mârtea poetului 
V. Alexandri. „Familia" de Dumineoă de- 
dioă întreg numărul ei memoriei marelui 
poet.

A doua emisiune de acții ale Ora- 
vițanei. „Oravițana" institut de credit și 
economii sooietate pe acții în Oravița a 
fiosat pe 27 Octomvre a. o. terminul ultim 
pentru subscrierile la acțiile sale emisiunea 
Il-a cu prețul de cor. 132 din cari s» plă- 
teso oor. 42 pănă la 27 Ootomvre 1900; 
cor. 45 pănă la 27 Octomvre 1901 și cor. 
45 pănă la 27 Octomvre 1902. Resultatul 
favorabil al subscripțiilor de pănă aouma, 
cari au întrecut cifra contemplată în art. 
I al Prospectului emis, a îndemnat direc
țiunea institutului a se folosi de disposiția 
art. VII spre a întregi capitalul social la 
cor. 600,000 și ridioarea fondului de re- 
servă la peste cor. 200.000.

Recensemântul poporațiunei. In 
virtutea articulului de lege 43 din 1899 la 
finea anului curent se va faoe recensă
mântul poporațiunei țărilor de sub oorâna 
Sf. Stefan. Ministrul de oomerciii a dat 
deja autorităților îndrumările necesare. 
Recensământul va dura 10 41!0-

Proces de pressă. De astă-dată nu 
e vorba de un proces intentat vr’unei foi 
române, ci de un proces, ce i-s’a intentat 
lui „Alkotmâny", organul partidei poporale. 
In numărul dela 25 August „Alkotmany" 
a publicat soirea, că în GinoI-bisericI și 
Eger s’a făcut un nou atentat asupra cru- 
cei și a emblemei ungare, și a adaus ob
servarea, că de s’ar fi întâmplat scâsta în 
altă țâră, de sigur, oă opinia publioă re
voltată și-ar fi răsbunat asupra atentatori
lor sâu părtinitorilor. In urma acesta pressa 
jidovită din Pasta a strigat după procuror, 
pe motiv, oă „Alkotmâny" ar fi agitat și 
ațîțat contra unei confesiuni. Proouratura 
supremă din Budapesta a și intentat prooes 
oontra lui „Alkotmâny".

Tricolorul român în Bistrița. Sub 
titlul acesta „Tribuna" din Sibiiu sorie: 
Sâpte tineri români din Bucovina absol
venți ai șoâlei de sculptură și lemnărit din 
Câmpulung, cari fao fruntarul biserioei gr. 
or. din Prundul-Bărgăului, la 28 August ou 
ooasiunea tîrgului de țâră au oercetat și 
orașul Bistrița îmbrăcațl în oostume națio
nale și brâne trioolor național. Căpitanul 
de poliție însă cre4end, că va face sâmă 
de merite patriotice a trimis pe urma lor 
un cârd de polițiști, cari să-i ia la răspun
dere oum de îndrăsnesc a purta colori 
oprite? Tinerii în cel mai resolut mod au 
răspuns atât româuesoe, cât și nemțesce, 
oă colorile rușu-vâuăt-galbin sunt colori 
românescl și în Bucovina nu numai Ro
mânii le pârtă, ci chiar și Rușniecii și Po- 
lecii. Mai departe tot acești tineri fiind 
întrebați au răspuns : e adevărat, că la în
ceput și noi Bucovinenii am fost persecu
tați pentru tricolorul nostru româneso, dâr 
nu am cedat, și când unul a fost pedepsit, 
sute și mii s’au împodobit ou mândrul nos
tru tricolor, și astă4l nu numai țăranii, oi 
și inteligențl români din Bucovina toți 
pârtă tricolorul, âr guvernul țârii nâstre 
nici nu mai îndrăsnesce a-i opri purtarea.

Grindină îngrozitore. Din oomitatul 
Solnoo-Dăbâca se scrie, oă în oomuna Boe- 
renl s’a desoărcat 41!0!0 acestea o grindină 
căreia au că4ut victimă și șdse vieți omenescl. 
Grindina a fost însoțită și ou rupere de 
nor, așa oă a nimicit total întrâga recoltă, 
a distrus 62 clădiri, a omorit 10 vite, 6 
cai, 47 rîmătorl, 15 oi, tot atâtea capre 
219 alte animale de casă (gâsce, găini etc.). 
Pagubele sunt fârte mari.

Revărsarea Jiului. In urma ploilor 
din cjilele trecute apele Jiului au venit cu 

atâta furiă, cum nu s’a mai pomenit. Rîul 
a rupt tot ce a întâlnit în cale. Trei po
duri au fost luate cu totul de ape și târîte 
Ia distanțe colosal de mari. Podul metalio 
dela Târgu-JiQ a rămas isolat, digurile din 
prejurul lui și șoseaua au fost distruse și 
luate de ape. Șosâua Cârligu-Capri-Fran- 
tura este distrusă de ape pe o întindere 
de 611 metri. Șosâua (Băiulesol-Cârligl-Ca- 
pri este distrusă complect pe o întindere 
de 6 chilometri. Astfel a fost distrusă aoâstă 
șosea, oă nu se mai pâte umbla nici ou pi
ciorul. De asemenea au fost luate o mul
țime de vite, cari păsceau prin apropiere, 
și au fost înecate și mai multe locuri ou 
sămănătură. D. Ionel Grădișteanu ministru 
lucrărilor publice, s’a dus la fața locului 
și a evaluat pagubele causate de acâstă te
ribilă catastrofă la 600,000 lei.

Raporturile vamale româno-tur- 
cescl. Cu începere de Sâmbătă 19 Au
gust a întrat în vigore noul aranjament va
mal dintre România și Turcia. Prin urmare 
de astădl înainte tariful taxelor majorate, 
oe se aplicau mărfurilor turcesol, este des
ființat. Certificatele de proveniență pentru 
mărfuri au fost desființate și aoâsta s’a 00- 
municat legațiunilor streine.

Teatrul de varietăți „Orfeu". Sub 
direcțiunea lui Carol Fiilop de câte-va 4il0 
o trupă oompusă din 8 persone, dame și 
bărbați, dă în fiă-care sâră representațiunl 
de varietăți în sala dela „Grand Hotel". 
Programul constătător din oântărl, cuplete, 
predări comioe, musică, mid comedii eto. 
e mult variat și deoent.

Concert. Joi săra va oânta musica 
orășenâscă la otel „Europa".

Rectificare. In nr. de erl (186) al 
fâiei nâstre la „Soirile r^ilei" pagina a doua, 
colâua a treia, soirea a 3-a, rândul 17 : în 
loo de „port al mărei Negre" este a-se oeti 
„port al mărei Baltice".

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îsl recomandă amatorilor de 
fotografaTe, articolele sale necesare pentrua fo
tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți 
nend prețurile. Deposite în Brașov la F. Jekelius, 
F. Kelemen, Victor Both farmaciști. Teutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți.

In vilegiatură la Seliște.
Primăria oomunei urbane din Seliște 

(distr. Sibiiului) a publicat prin 4lar0> Pe 
la începutul sesonului de vară, pentru prima 
dată un anunț, prin oare îuvită publicul, 
ca să visiteze acâstă looalitate, unde are 
să inspire un aer de munte, să guste o 
apă bună, să facă băi în apă de munte, să 
se preumble în locuri muntâse, să vadă oa- 
sină modernă și în afară de tâte aceste să 
vadă și un pavilion helvețian.

Invitațiunea primăriei n’a rămas fără 
resultat, deși nu tocmai după dorințele ei, 
căci a fost primul ei apel de acâstă natură.

Intre visitatorl am notat persâne dis
tinse din neamul nostru. Din Ardeal voiii 
aminti pe d-l consilier judecătoresc al tribuna
lului reg. dinSegbedin, Alexă Oniț cu familia, 
în care și fiiul său, d-l Virgil, director al gim- 
nasiului român din Brașov; pe d-l loc-co- 
lonelul Paul Munteanu ou familia, din Si
biiu; d-l protop al Mercurei I. Droo ou 
familia; instructorul de cântări bis, la Se
minarul pedapogio teologio din Sibiiu 
preotul Cunțan cu familia; tînărnl pro
topop al Mediașului Mircea cu familia; 
întâlnii și doi frați italieni, al căror nume 
regret, că nu-l putui reține în memoria, 
unul căpitan în armata comună domiciliat 
în Sibiiu, celalalt un fost cassier al socie- 
tăței de economiă a urbei Fiurne. Ambii 
petreo din predileețiune la Săliste între 
frații lor de viță latină și acâstă predi- 
leoțiune o manifesteză și prin fapte; pri
mul îșl pârtă pe oele două fiice, mărgări
tare desprinse din colanul Italiei, aprâpe 
numai în sprintenul și frumosul port na
țional seliștenesc ; al doilea este abonent 
al unui 4iar român și a început deja a în
văța și a ne pricepe limba nâstră.

Din plaiurile Dunărei am vădut între 
visitatorl pe neobositul întru luminarea ge- 
nerațiunei soolare, Nic. Droo-Baroianu, 

profesor-director al lioeului „Maioresou" din 
Giurgiu ou familia, și pe funoționarul su
perior din Direcț. gen. a oăilor ferate ro
mâne din Buouresol, Gh. Brăteanu ou fa
milia. Acești doi de sigur purtațl de do
rul de a-șl revedâ patria Ardealului, ai că
rei fiii sunt și de a mai asoulta din graiîî 
viu păsurile fraților lor de pe acest pământ 
strămoșesc. Impresiunile primite și oonvinc- 
țiunea formată, ored, că le vor transmite 
la înapoiere nealterate fraților de același 
neam și sânge. întreținerea sentimentelor 
naționale între frați, reînoirea, oultivarea 
și conservarea neîntreruptă a aspirațiunilor 
nâstre, sunt cel mai puternic lanț al idea
lului național.

*
Acum, în fuga oondeiului, las să ur

meze o prea scurtă monografia a Săliștei.
Comuna e situată sub colinele pădu- 

râse, cari sunt o continuare a Carpaților 
sudiol ai Ardealului. N’am avut de unde’ml 
procura ounoscințe topografice, dâr prin 
analogiă presupun, oă înălțimea ei d’asupra 
nivelului mărei trebue să fie de 400 m. 
Posițiune climaterică destul de avantagiâsă. 
Ocolită de aprâpe în spre sud, vest și nord 
de dealuri, are o temperatură constantă și 
astfel lipsită de vânturi. Are aproximativ, 
6000 locuitori, Români curați, oăol câțl-va 
meșteșugari străini pripășiți aid (oărora 
statul 11-a și făcut o șcâlă) nu pâte să 
sohimbe oaraoterul pur românesc al comu
nei. Bărbații vioi, sobrii și munoitorl, pre
dominați însă de un spirit prea mercantil, 
oalitate proprie mărginenilor de sub pla
iurile sudice ale Carpaților transilvăneni, 
calitate de altmintrea potrivită cu relațiile 
materiale aotuale, dâr aceeași oalitate ne
potrivită și în contradioțiă cu proverbialul 
și strămoșesoul sentiment de ospitalitate al 
întregului neam româneso. Femeile sunt 
deștepte, îmbrăoate cu îngrijire și majori
tatea sănătose și frumâse.

Comuna are o escelentă șcâlă primară 
superiâră cu 5 clase atât pentru băieți, oât 
și pentru fetițe. Șoâla se întreține din fon
duri proprii de aprâpe o jumătate de veac; 
personalul didactio, atât învățătorii oât și 
institutârele, posed studii speciale pentru 
misiunea lor de apostoli ai soâlei.

In comună e reședința subprefectu- 
rei; prin o rarissimă escepțiune subprefec
tul (aici numit pretor suprem) e Român. 
Dâoă stăpânirea ungurăsoă nu s’ar supăra 
pe acest funoționar al său, eu l’așl lăuda, 
căol merită, dâr așa trec mai departe. E 
reședința judeoătoriei de oerc (ocol) fără 
nici un funoționar român; e sediul unui 
servioiu silvio, care ârășl prin esoepțiune 
are un amploiat român ; are apoi și ine
vitabilele posturi de finanțl și gendarml, 
acești din urmă cei mai strașnici apără
tori ai ooârmuirei unguresol în oontră „nă
bădăioșilor naționaliști români.

ULTIME SC1BL
Viena, 3 Septemvrie. T6te foile 

se ocupă cu situația gravă interioră. 
Ele accentubză aprope unisone pă
rerea, că „Reichsraih“-ul va fi disolvat 
deja în decursul acestei săptămâni. 
Se mai 4i°e, că alegeri nouă nu se 
vor prescrie curend, nici un nou 
parlament nu se va întruni. — Co- 
loman Szell a sosit ac}! aici. (Călă
toria lui se aduce în legătură cu 
crisa.

Londra, 3 Septemvrie. Foile sunt 
de acord a susțină, că pasul Rusiei 
privitor la evacuarea Pekingului, va 
provoca o mare crisă. Corespondentul 
berlines al lui „Central News" tele- 
grafeză, că Germania a respins propu
nerea Rusiei și a propus dinpotrivă, 
ca celelalte puteri se procedeze după 
propriile convingeri.

Londra, 3 Septemvrie. Se anunță, 
că lord Roberts a dat Sâmbătă din 
Belfast o proclamațiă, prin care de
clară anectarea formală a Transvaalului.
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Dela „Tipografia A. Mureșiann“ 
din ISrasov, 

se pot procura următârele cărți:

Scrieri economice.
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia său cultura, generală și specială a 
Vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din Bucurescl. 
„Zootechniaa este partea a treia din „Ma
nual de agricultură^ al d-lui Maior, care a 
fost atât de călduros aprețiat din partea 
întregei presse române și premiat și din 
partea Academiei Române; ea cuprinde 
779 pag. format mare 4°, cu 225 figuri și 
costă 8 cor. (cu posta recom. 8 cor. 50 b.)

PARTEA I. a Manualului: Agro- 
logia seu „Agricultura generală*  524 pag. 
Prețul ă 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 b.)

PARTEA II. „Fitotechnia“ seu „cul- 
tnra specială af planteloru cu 611 pag. și 202 
figuri. Pr. 8 cor., (cu posta rec. 8 cor. 50 b.)

„Cartea Plugarilor11 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vite)or“ etc. scrisă de Z<mm 
Georgescu. Form. 8° 90 pag. costă 25 cr. 
( -|- 3 cr. porto).

„Stupăritul* , întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Const. Dimian, preot în Brețcu. 0 carte 
de 154 pag. format mare 8°. Prețul 80 cr. 
(cu posta 85 or.)

Cartea stup arii or săteni de Romul 
Simu. Ou mai multe ilustrațiunl in text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comit. Sibiiului. Prețul francat 40 cr.

Grădina de legume, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor în Blașiîi. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dinebee e 
singura scriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

Vinuri din pome, de Gr. Halip. 
prof. Este o carte de 96 pagine, în care se 
dau esplicații și învățături amănunțite asu
pra modului, cum este a-se face tot feliul 
de vin și must din felurite pome; cum 
este a-se manipula vinul pentru a ave 
gust bun etc. Prețul 20, (cu poșta 23 cr.) 

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viien, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. costă 80 cr. (-(- porto 10).

bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, pbte ori 
și cine să învețe ținerea socotelelor în eco
nomia proprie și în afacerile comerciale. 
Prețul 60 cr. 5 cr. porto.

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

Cursul la bursa din¥îena.
Din 3 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0. . . . . 115.05 
Renta de corone ung. 4°/0- - • • 90.65 
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/ 2°/0 • 120.10 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2% 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.25 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii................... 160.—
Losurlpentru reg. Tisei și Seghedin . 140.— 
Renta 
Renta 
Renta 
Losuri
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
NapoleondorI..................................
Mărci imperiale ...... 
London vista.................................
Paris vista..................................
Rente de corone austr. 4°/0 . . .
Note italiene...................................

de argint austr. . 
de hârtie austr.- . 
de aur austr. . .
din 1860. . . .

Cursul pieței Brașov,
Din 4 Septembre 1900.

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

Bancnota rom. Oump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5%

19.08
18.80
19.24
11.20

127.—
59.-
10.78

100.—

0
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Instrucțiunea în

la Domna Leontine și Domnișori Julie Hessliaimer 
se începe l'a l-a Septemvre n. c.

infonnațiuni mai de-aprope: Strada Orfanilor nr. 43.

Prafurile-Seidlitz ale lui loll 
Veritabile, MumnS, <Seeă liăeare exatift este pirov&fțută eu marea de 

apărare a Iui A. Moli r.8 eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor rnai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corâne 2.— 

Falsificațiile se vor ‘urmări pe cale judecăwrdscă.

Franxbrairaniwein și sare a lui WolL
rmmm dăcă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu wmidmiu numai, piumbui iui a. moji.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cordoe 1.80.

/

Cărții pentru comercsanți
și funcționari de bancă:

Idei fundamentale in economia 
politică de loan Socaciu, vechitt profesor 
la scolele corn. r. din Brașov. Prețul 65 cr.

Procent, Promil, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. G. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
4ile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit. Prețul 40 cr.

3 cr. porto.)
„Curs complet de corespondența 

comercială" de /. C. Ponțn. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și spedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupbne etc. Prețul 1 fi. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea du
plă de 1. C. Panțu, prof, la școla comerc. 
superioră din loc. Tracteză principiile oonta-

gcola privată de musîcă 
„KAISER“

concesionată de înalta autoritate școlară ces. r. 
Viena, districtul 7,8și 11. —Anul școlar al 27-lea.

Are anual cam la 3-10 frequentanț.l din țeră 
și străinătate; 26 profesori, între cari artiști de 
primul rang. — CANTUL (operă, concert, biseri
cesc și cor CLAVIR, și în ori-ce specie de ins
trumente musicale cu corde seu metalice, tote 
ramurile teoretice, cor mixt, orchestră, cursuri 
paralele pentru diletanțl, cursuri de cântări bi
sericesc! pentru copil. — Curs de 2 ani pentru 
învățători de cântări. —Curs de 7 luni pentru pre
gătire la esamenul de stat ces reg. pentru pos
tul înv. de cant la școlele medii și preparandii, 
precum și pentru conducerea școlelor de cant 
private, (54 candidați au depus acest esamen, o 
parte dintre ei cu distincțiune). — Curs pentru 
orchestră și măestru de musică (civile și milita
re). — Secțiă pentru instrucțiă teoretică pe cale 
de corespondență. — Curs special pentru instruc
țiă superiâră. — Curs ferial și special de 2 luni 
(Octombre— Novembre. Iulie—Septetubre).

—r— JFauteri didactice.   — 
Dr. Max Dietz, profes. universitar și membru al 
comisiunii esaminătore de srat ces. reg., M. Kup- 
fer-Berger, cântăreț em. la opera de curte ces. 
reg.; Max Jensch, Rosa Kahlig măestrii de mus., 
C. Kaiser, Dir. R. Kaiser, Stef. Wahl musician 

de curte etc.
Prospecte precum ori și ce informațiunl se dă de 

cățră 'biroul institutului VII/1, Zieglergasse 29.

19.12
18.90
19.30
11.30

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii’ este provețlută cu marca 
de apărare A, Moli.____________________

'STi-lmiitereM. jprissefipală prin
Farmacistul A. MOIA,

c, și r. fnrnisor al curții imperiale Viena, TnciiiauDeii 9 
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se ceră anumit preparatele provSdute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la 
0. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _*
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A. Muresiano

SI
Mrașav, TTergtal fiiaulufi jW. 3®.

Acest stabiliment este provefjut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂEȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATUTE.

foi pWdice.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRĂME_ELEGĂNTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AMUȚIRI.
Comandele eventuale 

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

$

a pute esecuta ori-ce 
și acurateța, precum: 

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî

*

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

in lolă maiimea.
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„Gazeta Transilvaniei*
cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la Eremias Nepoții.
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Deschidere de magazin.
sub firma protoeolată

»aj©s
Bîir,

If l
Am onore a aduce la cunoscința ou, public, că ameSescSuBS 
piața acesta, sUir.

K
ra ir

ira
macgazsai de mode pentru Dame și Domni' de

Plagifeuri fi alMtoL

Ccnoscințe și esperiențe suficiente în ramura acesta m3 
pune în plăcuta posiție de a corespunde tuturor cerințelor în 
consonanță cu spiritul timpului.

Recomand întreprinderea mea

10713.-3

bunăvoinței on. public. 
Cu totă stima

K£ i r â I y & aj o s
ilifi

■>

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREțW-CUBENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTARI.

se primesc în biuroul

(taerț» și reclame) 
sunt a se adresa subscrisei 

xsJmîiraâstFS.tissna. ia? casuil gm*

blâcârii unui lamaaswiss mai mult 
de Ksdaată se face scădement, 
«are cresce os cât publicară® 1 
®e fac© mas sâ® muSte-esri.

AAmi ist a «Gazetei Trans-u
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


