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Rissia, puterile și China.
Rusia a pregătit în cestiunea 

chinesă cea mai mare surprindere 
diplomației europene prin propune
rea sa, de a-se retrage trupele inter
naționale din Peking, sub cu vent, 
ca astfel se se ușureze și se se gră- 
bescă încheierea păcii.

Cea mai penibilă situațiune se 
creeză Germaniei când, — în con
tra asigurărilor date prin cuvintele 
cele mai tari de cătră împăratul 
Wilhelm, că trebue se fiă pedepsiți 
în mod esemplar ucigașii și tăciu- 
narii chinesl — guvernul rusesc de
clară prin organul său oficial, că 
afacerea chinesă s’a resolvat prin li
berarea ambasadorilor și că acum 
interesele Rusiei pretind a-se în
cheia pace cu Chinesii, redându le 
Pekingul și punend capăt cât mai 
curend espedițiunei în contra lor.

Cum rămâne atunci cu satis
facția esemplară, ce a cerut’o mai 
ales Germania și după ea Englitera, 
și ce situatiă militară se creeză tru
pelor internaționale, când Chinesii 
se vor vedă încurajați prin retrage
rea lor?

In Germania propunerea guver
nului din Petersburg — prin care 
Rusia se pune fățiș în contradicțiă 
cu interesele generale europene — 
a făcut cea mai rea impresiune. 
Foile germane independente nu se 
sfiesc a-o spune pe față, pe când 
organele guvernului imperial ger
man își impun mare reservă (jicend, 
că interesele rusesci în Mandsuria 
pot pretinde ca Rusia să-și concen
treze tbte trupele disponibile la Nord, 
că de aici însă nu urmâză ca și ce
lelalte puteri să-și retragă trupele 
din Peking înainte de a-se restabili 
ordinea în China.

Dăr și Francia a rămas nedume
rită asupra propunerii rusesci pen
tru care, cu totă legătura de alianță 

ce o are cu imperiul Țarului, nu se 
pbte însufleți. Foile francese tractăză. 
cestiunea cu mare delicateță, dăr se 
vede, că nu aprobă propunerea ru- 
sâscă și mai ales nu înțeleg, că ar 
fi în interesul Franciei să părăsăscă 
principiul șolidarității cu celelalte 
puteri europene.

încât pentru Englitera ea se 
opune hotărît și energic propunerei 
Rusiei, pe care tote foile englese o 
combat aspru flicend, că singurul 
scop al Angliei a fost de a asigura 
persona și averea, supușilor săi nu 
numai în Peking, ci în întrâga Chină, 
și că de aceea Englesii vor rămâne 
în Peking, căci numai de aici se 
pote dicta o pace durabilă. Purtarea 
Țarului, adaugă fliarele englese, nu 
numai că distrugă solidaritatea pu
terilor, ci face ca tdtă situațiunea 
aliaților să fiă de batjocură înaintea 
Chinesilor. cari, când se va reîntorce 
triumfător împărătesaîn Peking, vor 
ajunge la conclusiunea, că ei au 
gonit pe străinii urgisiți.

In cercurile diplomatice se crede, 
că acțiunei Rusiei i-a premers o în
țelegere a ei cu Japonia si cu Sta
tele Unite, căci aceste două puteri 
sunt favorabile proiectului de retra
gere a trupelor din Peking.

Japoniei i-a făcut Rusia promi
siuni privitbre la viitorea evacuarea 
Mandsuriei, ăr Statele-Unite s’au fo
losit de ocasiune a părtini poli
tica la părere mai pacinică a Ru
siei, deore-ce Americanii nu văd cu 
ochi buni noua aventură în China, 
căci au destul cu Cuba și cu Filipinele.

Care este în definitiv ținta Ru
siei ? Mai toți se unesc în părerea, 
că Rusia vră să se despartă de cele
lalte puteri, fiind-că mai întâiîi vre 
să dea Chinesilor o nouă dovadă, 
că numai ea este amica binevoitbre 
a lor; al doilea, vre să evite de a 
fi împiedecată în urmărirea proprii
lor sale interese prin considerațiunl 

de solidaritate față cu celelalte pu
teri. Nu-i convine, în fine, ca prin 
garanțiile, ce le vor cere puterile, 
să se întărăscă ordinea și siguranța 
în China. Intereselor sale convine 
ma bine, ca China să rămână slabă 
și în descompunere, ca să nu p6ta 
contrasta planurilor de cucerire 
rusesci în Mandsuria etc.

La punctul acesta a ajuns dăr 
mult lăudata înțelegere dintre pu
teri. Se susține încă părerea, că ne
înțelegerile din China nu trebue să 
producă un conflict european între 
puteri. îndeosebi Germania, se flice, 
își va păstra sângele rece, căci sus
ținerea raporturilor amicabile cu 
Rusia este un interes de viață al 
politicei germane.

Situațiunea pote fi acjl astfel și 
se pdte ca tratările, ce urmeză între 
puteri, să se sfîrșăscă c’un compromis 
vremelnic între interesele speciale 
ale Rusiei și „interesele generale" 
ale puterilor europene. Dăr ce va fi 
mâne și poimâne, când aceste inte
rese divergente vor produce efectele 
lor reale?

Conflictul Homâniei cu Bulgaria.
Cetim în organele autorisate 

ale guvernului român următorul 
scurt comunicat:

D-l Naciovicl, ministru de externe ad- 
interim al Bulgariei, a făcut declarațiune for
mală d-lui Mișu, agentul României la Sofia, 
că guvernul princiar este decis a în
cepe urmăriri în contra membrilor 
comitetului macedo-adrianopolitan, 
implicați in omorul lui Stefan JMLi- 
hăileanu, pe basa ordonanței ju
decătorului de instrucție, ccui'e a ins
truit acestă afacere, și a scrisorilor 
găsite.

Guvernul princiar revine ast-fel asu
pra declarațiunei sale anteriore, că aceste 
urmăriri nu vor începe, decât după pro
nunțarea sentinței definitive.

Din acest comunicat se vede, 
că guvernul bulgar a părăsit punc
tul său de vedere de mai înainte, de 
a începe1 urmărirea cerută de gu
vernul român contra membrilor co
mitetului macedonean, implicați în 
asasinatul Mihăileanu, numai după 
ce va ave dovezile din sentințele de
finitive judecătoresc!, și se arată 
acum gata a începe urmărirea indi
vizilor amintiți și numai pe basa 
ordonanței judecătorului de instruc- 
țiă din Bucurescl.

Faptul acesta e privit în cercu
rile guvernamentale române, ca un 
semn de reviriment în opiniunea 
guvernului bulgar în sens mai con
ciliant și mai concesiv.

Misiunea română la Constantinople.
M. S. Sultanul a conferit d-lui Al. 

Marghiloman marele cordon al ^Osmaniei* ou 
plaoa de briliante.

D-nii looot.-colonel Georgescu și But- 
culescu au primit „Osmania" de olasa II, d-l 
Dr. Uaralamb a primit clasa III a aoeluiașl 
ordin.

D-l Al. Marghiloman a făout Dumi
necă visită tuturor ambasadorilor și a avut 
o lungă întrevedere cu marele-vizir. A vi- 
sitat Luni diminăță pe Tewfik-pașa, minis
trul afacerilor străine.

D-l Marghiloman a oferit un dejun 
demnitarilor otomani atașați personei sale. 
A visitat după amlarjl curiositățile Stam- 
bulului.

D-l Al. Ghica, ministrul României, 
a dat Luni săra un prântj în ondrea mi- 
siunei; demnitarii otomani atașați pe lângă 
trimisul Regelui Carol, membrii legațiunei 
și notabilii coloniei române au luat parte 
la aoest prâncj.

Misiunea a plâoat din Constantinopole 
erl-sdră ou vaporul „Regele Carol" ; ea va 
fi însoțită pănă la vapor de servioiul de 
ondre, de ministrul României și de per
sonalul legațiunei.

FOILETONUL „GAJi. TRAN8".

Antropomorfism și antiantropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)

Pentru-ca să avem un ciclu complet 
și unitar de antropomorfisme în limba ro
mână, etă imaginea antropomorfă a unui 
ddl seu munte în întregimea sa, așa pre
cum resultă din graiul metaforic al popo
rului nostru. In închipuirea poporului ro
mân orl-ce munte îmbracă făptura unui 
colos asemenea miticului Atlas, care sus
ținea pe umerii săi bolta cerescă, er acăstă 
imagine o vedem reflectându-se peste tot 
și în graiul viu. Românul distinge la orl-ce 
munte, întocmai ca și la organismul ome
nesc, următdrele organe principale: cap, 
creeri, colți, crestă seu creștet, față, gene, 
sprânceue, ochi (ochiu de pădure), grumazi, 
comă, umeri, spate seu dos, piept, coste, vine, 
sin, inimă, măruntae, brațe seu craci (râmi 
ficatiunl), pole seu picior seu talpă, căl
câi# etc.

Acdstă detaiată antropomorfosă a 
muntelui la poporul nostru coincide deci cu 

felul, cum își imaginau cei vechi muntele 
Atlas drept un colos, care sprijinesce pe 
puternicii săi umeri cerul:
Etă, că vede din sbor piedișele eâste și coma 
Naltului Atlas, acela ce ’nfulică cerul pe creștet, 
Atlas, al căruia vîrf încingat de vuite brădeturl 
Vecinie bătut e de ploi, și de vent și de negru 

[’ntunerec. 
Umerii-i zac învălițl în zăpadă, și-i rîură rîurl 
Repedi pe-obrazul bătrân, și ’n barba-i urîtă fac 

[ghețuri.
(Verg. Aeneis. IV, 246—251 trad, de Coșbuc.) 

Să se compare splendida personificare 
a Codrului la Coșbuc:

Atunci bătrânul Codru de hohot deșteptat, 
încet deschide ochii, ca două săbii crunte 
Și pletele-i cu freamăt îi tremură pe frunte 
Și-i tremură ’n mâniă sprâncenele cărunte;
El mii de brațe g61e le ’ntinde tremurat

Și când clătesce Codrul pletosul cap al său, 
Năvalnic dintre plete-i vuind răsare ventul.

(„Somnul Codrilor.11) 
său la Eminescu:

Imperat slăvit e Codrul,
Nemuri mii îi cresc sub pâle,
Tote înflorind din mila
Codrului Măriei sale.

(„Povestea Codrului11.)
Tote acestea întocmai ca și „gina 

cjilei" seu „pe gena câmpului albiu" la 

Alexandri, sunt esemple de localisme an
tropomorfe, așa precum le întâlnim în 
graiul poporului nostru. Localismul deci, 
seu mai precis antropomorfismul ca termin 
limbistic, după definițiunea sa cea mai 
simplă, nu este decât întrebuințarea metafo
rică a membrelor corpului omenesc pentru de
terminarea anumitelor raporturi locale la di
feritele obiecte seu și la noțiuni abstracte (d. e. 
inima verii.)

Etă dâr esența psichologică a acelor 
plastice alcătuiri de cuvinte, ce poetica le 
cunosce sub numele de tropi, și etă dintre 
tropi mai ales splendida metaforă redusă 
într’o însemnată parte a sa, la cel mai rea
listic antropomorfism, isvorît din primiti
vitatea psichicului și a graiului omenesc. 
Ceea-ce în judecata încărcată pănă la sa- 
turațiune de abstracțiuni a omului cult, 
apare în cele mai strălucitore colori ale 
poesiei, la popor în cele mai multe cașuri 
nu e decât o transpunere forte realistă, o 
schimbare cu totul neforțată de idei, pro
venită din simplicitatea psichicului omului 
primitiv, pornită din necesitatea lui de a 
concretisa, de-a sensibilisa totul. E inte
resant în punctul acesta să se scie, că la 
vechiul popor al Elinilor, — la cari poesia 
ca și limba literară fiind per eminentiam 

poporală, nu era încă cunoscută clasifica- 
țiunea de limbă și literatură cultă și po
porală, — metafora însăși după sensul său 
etimologic nu însămnă decât simplu trans
punere, (psra-cpEocf, întocmai ca și tropul 
(pQsmn întorc, sohimb).

Antropomorfismul așa-dâră nu este 
decât o metaforă în sensul etimologic ori
ginal al cuvântului, și în sensul acesta l’am 
pute numi metaforă reală, în oposițiune cu 
metafora ireală, înțelegând sub acesta din 
urmă cașul acela psichologic-limbistic, când 
sunt înzestrate cu însușiri materiale ale 
obiectelor concrete noțiuni abstracte seu 
preste tot nepotrivite prin firea lor pentru 
așa ceva. Când Eminescu dice :
Rîul sfânt ne povestește cu-ale undelor lui gure

seu:
Glasul din trecut străbate l’a presentului ureche, 

(„Egipetul11.) 

avem 2 metafore ireale, pe când din contră 
espresiuni ca pântecile urciorului, seu inima 
arborelui sunt metafore reale, de ore-ce 
aici transpunerea se basâză pe o asemă
nare concretă, pe o analogiă formală forte 
distinctă a două obiecte concrete (corpul 
omenesc și urciorul, corpul omenesc și ar
borele.)
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D-l Al. Marghiloman, ministrul afa
cerilor streine, și misiunea română au ple
cat Marți, din Oonstantinopole cu „Regele 
Carolu și a sosit MerourI înainte de amiacjl 
la Constanța. Marea a fost fdrte agitată. 
La drele 12 d. Marghiloman a plecat din 
Constanța ou un tren special și a sosit în 
BucurescI la orele 5 și 25 d. a.

Instrucția complotului bulgar.
Precum am anunțat, e vorba să se 

fi desooperit dooumente importante despre 
esistența unui complot bulgar în contra Re
gelui Carol.

Acum se lansâză soirea, oă instrucția 
asasinatului va trebui să fiă întregită din 
oausa descoperirei acestui complot urcjit de 
Sarafoff.

Foile autorisate ale guvernului însă 
nu amintesc nimic pănă acum despre des
coperirea acestui complot.

După versiunea publioată în mai multe 
foi, luorul s’ar ti petrecut astfel:

Sarafoff, președintele comitetului re
voluționar executiv din Sofia, a scris acum 
câte-va luni lui Marou Bosneacoff urmă- 
tdrea scrisdre:

„Eu, presidentul Sarafoff, scriu lui 
Marcu Bosneacoff, ordonându-i omorîrea Re
gelui României*

Trifanoff a cetit acâstă scrisdre și a 
mărturisit d-iui I. Th. Florescu că erau în 
aceeași scrisdre dre-carl note explicative și 
anume, că M. S. Regele ese la plimbare 
fără esoortă, oă prin mortea Regelui nostru 
se va produce în România o adevărată ză
păceală și că atunci Bulgarii vor pute nă
văli în Macedonia, spre a o anexa.

Sarafoff mai spunea în sorisdre:
„Regele Carol trebue sâ fia mort in 

primăvara acesta*.
Banditul Sarafoff a venit în BucurescI 

tomna trecută și a descins la otelul „Uni
rea11. Aoolo a chemat pe Trifanoff și pe 
Bogdanoff și după-ce i-a îndemnat ca să 
omore pe M. S. Regele, i-a întrebat:.

„Spuneți-ml, sunteți hotărîțl să-l omo- 
rîțl, oăcl dâcă nu aveți curagiul, atunci îl 
voi omorî eu“.

Nicola Bogdanoff, întrebat de judele 
de instruoțiă despre oele de mai sus, a 
negat cu totul faptul. Pe când d-l Flo
rescu stetea lângă el, căutând să-i smulgă 
mărturisiri, deodată, din odaia de alături, 
apăru Trifanoff, oare striga lui Bogdanoff:

„Nu fii mișel 1 Spune dâcă la otelul 
„Unireau, în luna Deoemvrie, Sarafoff nu 
„ne-a îndemnat pe amândoi ca să omorîm 
„pe regele Carol !u

Bogdanoff nu putu să mai resiste și 
mărturisi totul. Aoeste mărturisiri sunt în 
legătură și cu o scrisdre care se află în 
dosarul instruoției.

Acâstă gravă descoperire, care înco- 
ronâză ultimul aot al instrucției, a fost te- 
legrafiată M. S. Regelui și s’a oomunicat 
în aoelașl timp, d-lui Al. Marghiloman, 
ministru afacerilor străine.

*
Relativ la arestarea căpitanului din 

garn <dna Botoșani de origine bulgar, de
nunțat că întreține corespondență ou per-

Escepțiune în. privința acesta între 
antropomorfismele poporale române se pare, 
că face numai usul cuvântului inimă. Așa 
se vorbesce d. e. de inima ernii, inima târ
gului etc. Dâr și aici ârna și târgul sunt 
concepute ca ceva concret, deore-ce în 
ambele cașuri poporul nostru înțelege sub 
inimă toiul, punctul de culminațiune al 
acțiunilor, cari se petrec la târg său ârna. 
Când vândarea seu cumpărarea sunt în 
apogeul, în toiul lor și anume tocmai în 
mijlocul târgului, atunci este inima târ
gului; când gerul și înghețul e maximal, 
când e gerul proverbial al^Bobotezii, toc
mai în partea centrală a anotimpului, atunci 
dice poporul român că este inima erniij 
er inima verii va fi, când căldura e mai 
mare și când munca e mai intensivă: în 
luna lui Cuptor. Cumpăratul însă, vândarea, 
gerul, înghețul, munca câmpului, cocerea 
bucatelor etc. sunt tdte noțiuni concrete. 
Tendința spre concretism e propria și carac
teristică pentru omul de rând.

II.

Antropomorfismul nu-șl are numai im
portanța sa estetică ca isvor și esență a 

sone din Bulgaria, „Timpul11 și „Constituți
onalul spun, oă pănă a<jl încă nu se pdte 
caracterisa inculparea acestui ofioer și tre
bue așteptat, ca din traducerea corespon
denței, ce a fost găsită la el, să se dove- 
dâsoă vinovăția sâu nevinovăția lui.

*
Bulgarii fără căpătâiîi și fără pașa- 

porte sâu aote de legitimația, sunt ținuți 
în striotă evidență de poliția din Bucuresol 
și provinoiă. Prefectura poliției capitalei a 
înaintat ministeriului de interne o nouă listă 
de Bulgari, a căror espulsare o cere.

Parchetul a făcut Luni ârășl mai multe 
descinderi la nisoe Bulgari în afacere de 
comploturi, după care au urmat mai multe 
arestări nouă.

Nota rusescă în cestiunea chinesă.
Ca un trăsnet din senin a isbit nota 

guvernului din Petersburg în faimosul 
concert al marilor puteri privitor la ao- 
țiunea contra Chinei. Nota rusescă, pe care 
am reprodus’o în resumat, propune evacu
area Pekingului și inițiarea negocierilor de 
pace, ba mai mult, Rusia îșl impune așa 
(jicând proieotul său prin faptul, că Țarul 
Nicolae a ordonat deja trupelor rusescl să 
părăsâscă Pekingul.

Atitudinea Rusiei este . cu atât mai 
surprintjătdre, cu cât în 15 August ea ac
centua încă puternic, că e pe deplin înțe- 
lesă cu hotărîrile celorlalte puteri, ba în
suși Țarul Nicolae a propus numirea ma
reșalului german Waldersee de comandant 
suprem peste trupele internaționale.

Schimbarea de front a guvernului dela 
Neva a produs cea mai rea impresiune în 
Germania și în special împăratul Wilhelm 
este nespus de turburat, fiind-că el s’a es- 
pu8 mai tare în mult oomplicata oestiune 
chinesă. Ce va face Germania, decăs’arîn
tâmpla ca puterile să primescă propunerea 
rusescă? In ce posițiune va ajunge ea, vă- 
cjându-se rămasă singură? Se pdteeagâudi 
să evacueze de asemenea Pekingul și a-se 
espune ast-fel să fiă ridiculisată ? — Etă 
tot atâtea întrebări de oea mai gravă im
portanță politică. O foia din Berlin comu
nică, pe basa de informațiun’, ce le nu- 
mesce autentice, oă împăratul Wilhelm ar 
fi declarat cu ooasia revistei militare de 
Sâmbătă, oă la nici o întâmplare trupele 
germane nu vor fi retrase din Peking, mă
car de ar mobilisa Germania tote corpurile ei 
de armată. Dâcă soirea acâsta ar fi adevărată 
atunci n’ar mai încape îndoială, că între 
Rusia și Germania s’au ivit cele mai mari 
neînțelegeri și că raporturile bune, ce au 
esistat între ele, au căpătat prin nota ru
sâscă cea mai puternică lovitură.

Ori ce s’ar <jice însă din o parte seu 
alta, un lucru pare nedubitabil. Rusia și-a 
cumpănit de mult și bine pasul, care oo- 
răspunde perfect intereselor sale. In pro- 

metaforei antropomorfe, ci în același timp 
are deosebită însemnătate sciențifică-lim- 
bistică și ca fenomen caracteristic pentru 
stadiul mai primitiv în evoluțiunea graiului 
omenesc. In limbile mai desvoltate de acjl, 
în special în limbile flexionare terenul lo- 
calismului apare forte redus, de ore-ce pe 
deoparte diferitele raporturi nu mai sunt tot- 
dâuna concepute ca raporturi strict locale, 
ăr pe de altă parte aceste limbi pentru 
esprimarea multiplelor raporturi dintre 
obiecte, dispun de un bogat contingent de 
sufixe, preposițiuni și adverbe. Der e forte 
interesant să se scie, că și limbile mai 
desvoltate numai la aparență au ajuns să 
substitue vechiul localism antropomorfic prin 
sufixe și preposițiunl, deore-ee tote acestea 
după originea lor în forte multe cașuri nu 
sunt decât forme tocite și prin urmare mai 
greu de recunoscut ale vechilor localisme. 
Momentul acesta limbistic mai ușor să pdte 
ilustra printr’o limbă aglutinativă, de ore-ce 
aici sufixele nefiind cu totul tocite și con
topite cu trupina, analisa este cu mult mai 
evidentă.

(Va urma.) Nicolae Sulică. 

vinoia ohinesă Pecili, ea are concentrată 
cea mai mare forță armată, ăr în Mandsu- 
ria și la frontierele acesteia dispune acjl de 
aprdpe 100,000 de soldați. De va încheia 
Rusia paoe ou China, tdtă armata acâsta 
devine liberă și pdte s’o folosâscă la mo
mentul oportun pentru realisarea scopuri
lor sale de ouoerire în China, cu tdte că 
nota rusâscă dice, că Rusia nu urmăresce 
politică de cucerire, ba promite ohiar, că-șl 
va retrage trupele și din Niuclvang.

Dâr și asupra Angliei a produs cea 
mai rea impresiune nota din Petersburg. 
Anglia ofioială nu e’a pronunțat înoă. Se 
pronunță însă ou atât mai mult pressa en- 
glesă, oare e de părere, că nota Rusiei va 
provooa o crlsă forte gravă, și pe când în 
Germania propunerea rusâscă este consi
derată ca un desastru moral, pe atunci în 
Anglia e privită ca o colosală păgubire a in
tereselor englese. „Standard* din Londra 
dice, că nota Rusiei pune pe Anglia îna
intea unui fapt îndeplinit, care nu se pote 
de loc numi prevenitor. Supărarea Angliei 
e forte esplicabilă. Ea se vede sodsă așa 
dieând din China, și nu pdte face nimic, 
fiind-oă mânile îi sunt legate în Africa su- 
dioă, unde prin răsboiul ei de ouoerire s’a 
făcut așa de mult vinovată, răsboitt, care 
acum se răsbună cumplit.

încât despre sentimentul cu care au 
primit celelalte puteri nota rusâscă, lipsesc 
pănă acum detalii positive. Se dice însă, 
că nici Amerioa n’ar fi pe deplin învoită ou 
Rusia, âr Francia nu se grăbesce de loo 
a-șl da aprobarea din parte-i

*
Etă aoum informațiunile unui (Țar german 

asupra efectului, ce l’a produs propunerea 
Rusiei în Germania și Anglia, și o te
legramă a lui „Newyork-Herald“ despre 
aceea, cum a fost primită în Shanghai:

„Milnchener Neueste Nachrichten* pri- 
mesce din Londra următorea telegramă im
portantă :

„Cercurile bine informate de aci asi
gură, oă împăratul Germaniei consideră pro
punerea Rusiei 'pentru evacuarea Pekingului, 
înainte de sosirea contelui de Waldersee în 
China, ca o ofensă personală și națională. 
Părerea acâsta a fost comunioată verde ca
binetului engles. Aici se crede, oă situația 
creată printr'o astfel de stare de lucruri n’ar 
fi, lipsită de primejdii. Toți miniștri și-au în
trerupt oonoediile și s’au întors la postu
rile lor, la Londra. Tdte 4lar0l0 mari de
clară, că propunerea rusă pentru imediata 
evaouare a Pekingului este nepraotică și 
greșită și îșl esprimă speranța, că Anglia 
o va respinge.

„Li-Hung-Ciang, ca să bată ferul pănă 
e cald, telegrafâză cjiarul „Tribune11 din 
New-York, oă retragerea trupelor străine 
din Peking ar înlesni tratările de pace; 
oă guvernul ohines ar proceda, fără îndo
ială ou energiă, spre a restabili ordinea și 
a apăra pe streini, preoum și de a pe
depsi pe Boxeri și ai nimici. In zelul ce 
se pune întru lăudarea lui Li-Hung-Ciang, 
noi vedem oea mai nimic bre condamnare 
a propunerii11.

„New-York Herald* află din Shanghai, oă 
sc’rea despre hotărîrea Rusiei de a părăsi 
Pekingul, a pricinuit o mare mirare în oraș. 
Se relevâză faptul, că prin calea sa ferată 
Rusia deține cheia situațiunei, când portul 
va fi închis de ghețuri; în acest cas apro- 
visionarea trupelor celorlalte puteri, în gar- 
nisbnă la Peking, ar depinde ou totul de 
Rusia. Se crede, că acâstă hotărîre a fost 
dictată de considerațiunl de ordine finan
ciară, Rusia întâmpinând difi mltățl pentru 
întreținerea trupelor sale.

*
Din Shanghai se telegrafeză, că tru

pele internaționale, în primul rând Japo- 
nesil, au jefuit total [Pekingul. Stradele au 
înfățișarea unei devastări îngrozitore. Unul 
din cartierele Pekingului a ars total. Pre
tutindeni în oraș zăpăcâla e mare și lip- 
sesoe cu totul siguranța personală.

Anectarea Transvaal ului.
Paralel ou deruta, ce o sufere acjl 

Anglia în China, politica oelor dela Tamisa 
ține să se recompenseze măcar în formă 
acolo, unde pbte.

Telegrame din Londra vestesc ou em- 
fasă, că lord Rorberts a dat Sâmbătă din 
Belfast o proclamația, prin oare declară, că 
aneclâză republica Transvaal la imperiul bri
tanic.

Așa-dâr pentru EuglesI n’ar mai 
esista de aiol înainte, în mod oficial, sta
tul Transvaal, ci oa și Oranje, îl oonsideră 
de coloniă englesă.

Minunat! Insă, ori esistă, ori nu 
Transvaalul, Anglia e silită totuși a con
tinua răsboiul cu Burii, a jertfi înoă sânge 
și bani, fiind-oă Burii sunt deoișl a lupta 
pănă la ultimul om, numai ca să-și recâș
tige libertatea, ce li-se răpesoe ou atâta 
sălbătăoiă. Roberts se tot bate cu Burii, 
aceștia îl „infestâzău mereu ba iol, ba colo și 
nu dă Dumnezeu să se mai sfîrșâscă odată 
acâstă luptă neegală.

Soirile din urmă anunță, oă nisoe 
spioni au stricat linia ferată lângă Klippri- 
ver și au aprins un tren engles din 28 
vagâne. Tot la Klippriver, spre sud-ost 
dela Johannesburg, 500 de Buri au liberat 
pe prinsonierii închiși și înarmându-i i-au 
înrolat din nou. Se mai anunță, oă Buller 
înoă are mereu de luoru cu Burii, ba oă 
într’un loc i-ar fi ohiar bătut și între cei 
căcjuțl ar fi și comandantul bur Pretorius. 
Buller a plecat din satul Helveția spre 
Lydenburg și a tăbărît la malul nordic al 
rîului Crocodil.

Și tot așa merge: cu încăerărl, ou 
pierderi și „surprinderi11, așa oă se va îm
plini anul și Anglia tot nu va ajunge să 
răpună definitiv pe eroioul popor, ale oă- 
rui lupte pentru libertate și neatârnare șl-au 
asigurat deja oea mai strălucită pagină în 
istoria lumei.

*
Organul guvernului republioei sud- 

africane, publicat la Lydenburg din mo
mentul evaouărei Pretoriei, oonține formula 
jurământului impus burgherilor. Cetirea 
acestui document va arăta, de ce pacea nu 
esistă și nu va esista niol-odată pa terito
riile ocupate de cătră EnglesI :

„Sub-semnatul jură și declară în mod 
solemn prin presenta, oă am în mânile mele 
tote armele și munițiunile, pe oarl trupele 
englese descurajate le-au pretins dela mine, 
în special tdte armele și munițiunile de tot 
soiul, pe cari mi-le-am putut prooura. Jur 
o’am lăsat în urmă un număr bre-oare de 
pusei și de munițiunl și oă soiu, că arme 
și munițiunl au fost asounse și lăsate în 
urmă de alte persone. Jur, pe lângă asta, 
oă mă voii! servi de aceste arme oontra 
guvernului britanic în timpul duratei ac
tualului răsboifi. In orl-ce oas, la orl-ce 
luptător republican, voiii da tot ajutorul, 
de orl-ce natură ar fi el. Ii voiii procura 
tdte amănuntele, pe cari le voiii putâ sci 
în ceea-ce privesce numărul, mișcările tru
pelor englese și altă particularitate. Pro
mit și jur înoă, cum că nu voiii sta aoasă 
la mine în tot timpul cât va ține răsboiul 
și că nu voiii înoeta să lupt contra puterei 
britanioe. Reounoso, oă, dâoă voiii călca 
jurământul, așa oum l’am depus mai sus, 
mă voiii espune, din partea guvernului re- 
publicei sud-africane, la penalitățile su
preme. Astfel Dumnezeu Atot-puternic 
să-mi fiă în ajutor!11

SUIRILE DILEI.
— 23 August v.

„Sociatatea de cultură macedo
română11 prin președintele ei, a felioitat 
telegrafio . pe ambasadorul otoman din 
Buouresol Ex. S. Kiazim-bey pentru jubi
leu de 25 ani de domniă al M. S. Abdul 
Hamid Chan al ll-lea, protectorul Româ
nilor din Turcia. Colonia macedo-română 
din BuourescI și profesorii școlelor româ- 
nesol din Turcia aflațl în BucurescI, au de
pus cărțile lor la legațiunea otomană din 
BucurescI, pentru aniversarea de 25 ani a 
M. S. Sultanului.
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La tote legațiunile din Bucuresci 
domnesoe o vie activitate în legătură, cu 
aplicarea noului regulament cu privire la 
șederea străinilor în România. Pe fie-oare 
<^i se liberâză sute de certificate. Aceeași 
activitate domnesoe și la consulatele din 
țâră.

Ca în „țera lui Papp Jânos44. Cine 
nu scie oum se trăesoe în „țâra lui Papp 
Jânos44, n’are decât să ia de esemplu tra
iul, oe-1 duc profesorii universității ungu- 
resol din Budapesta. Intre aoeștia se află 
20 de profesori, oarl în primul semestru al 
acestui an nu vor țind prelegeri, dâr pentru 
aceea totuși salarul îl vor ridica în tâtă 
regula, âr titlul de profesori universitari 
îl vor folosi numai pentru a-șl face reolamă 
spre a li-se spori numărul clienților, fiind ei 
toți medici. Intre aoest fel de trântori se află 
și muiți Jidani. Insa-șl foia ungurâscă „Pești 
Naplo44 e scandalisată de acest „hotărît 
abus“, oum îl numesoe ea, și (țioe oă „ar 
trăbui să li-se ia titlul de profesori și pro
fesori privați44. — Etă așa se trăesoe în 
„țâra lui Papp Jânos44 : Plată grasă pen
tru unii și muncă nimio !

„Colonelul și Locotenentul14. Sub 
aoest titțu. am comunicat mai deunăfll, oă 
în tabăra Jde manevre dela Magyar-Cseke 
colonelul de Aulici, comandantul regimen
tului 37 de infanteriă a făcut observația prin
țului Franz Iosef de Braganza, loootenent 
în regimentul 7 husari, pentru-oă a întrat 
fără sabiă și cu ohipiul pe oap în sala 
unde erau adunați ofioeril de infanterie cu 
colonelul lor. In oonseoință prințul pro- 
vooâ pe colonel prin 2 ofițeri de husari, 
dâr colonelul refusă provooațiunea pe motiv, 
că observațiunea s’a făcut în interes de 
serviciu și raportă oașul oorpului de armată. 
— Acuma „ Egyetertes44 dă soirea, că oolo- 
nelul de Aulioh va fi transferat dilele aces
tea la Oradea-mare !| — Relativ la ncestgcas 
„Ostdeutsche Rundshau44 scrie: „In loc de 
a-se veni în ajutorul educației înoă crude, 
a juvenilului loootenent, se pedepsesoe 
un vechiu oolonel, pentru-oă a dojenit pe 
prinț pentru purtarea ea neobiolnuită între 
omeni oulțl. Acăsta nu s’a mai întâmplat 
pănă aouma în armată".

Cum este păzit împeratul Germa
niei! O telegramă din Berlin spune, că 
Germanii portă fbrte mare grijă de împă
ratul lor și se iau ridicale disposiții poliți
enesc! spre a se ținâ departe de persâna 
împăratului lor chiar și umbra pericolului. 
Cu oâtă preoauțiune și îngrijire împlinesoe 
poliția datorința în- privința acâsta, se pbte 
vedâ și din următârele date eșite aoum în 
publioitate: Țilele acestea s’au presentat 
polițiști în restaurantul „Unter den Linden44, 
au visitat biletele âspeților și și-au însem
nat numele âspeților sosiți din străinătate. 
Au visitat și pasporturile, preoum și odăile 
de oătră strade. In Stetting, având în ve
derea, oăînourănd va merge acolo împăra
tul, disposițiunile față cu streinii au deve* 
nit mai aspre și între altele restauratorilor 
li-s’a ordonat, ea pe acei străini, oarl so
sesc dela 7 bre sâra și 6 bre dimineța nea
părat să-i anunțe la polițiă.

Zăpadă. In urma timpului răooros 
din (j’lel0 aceste munții Făgărașului, Pia
tra Graiului și BuoecI sunt acoperițl ou ză
padă. Dela VlădenI am primit soirea, că 
aoolo cătjend o brumă grbsă, a opărit tbte 
cuouruzele și celelalte plante de tbmnă.

„Kulturegylet“-ul ardelean, acâsta 
sooietate de maghiarisare, îșl va ținâ adu
narea generală în 8 Septemvrie n. în Clușiă. 
Foile ungurescl publică un esbras din ra
portul comitetului, din oare se vede, că ave
rea „Kulturegylet“-ului atinge oifra de 3 
milione corone. Membrii are în total 11,139, 
dintre oarl: 78 pe viață, 1989 fundatori, 
7294 ordinari și 1778 ajutători.

Concert. Ni-se oomunică programul 
ooncertului, ce-1 va da MerourI în 12 Sep
temvrie st. n. în casa de concerte oântărâța 
d-șbra M. de Hoohmeister ou ooncursul 
dirigentului de musioă R. Lassel și a ouar- 
tetului R. Maloher. Interesantul program 
conține arii și cântece alese de Johann 
Seb.. Bacii (cu .acompaniarea cuartetului); 

G. Schubert, R. Zchumann, Richard Strauss, 
Sig. Hausegger și Semlinsky, preoum și un 
solo de violină eseoutat de d-1 R. Malcher. 
Bilete se vend la librăria W. Hiemesch.

Programul de mâne sâră al ooncertu- 
lul musioei orășenesol oonstă din 10 puncte 
interesante; între ele și „Florile câmpului11, 
fantasiă de Diniou.

In insula St. Elena. Un redactor 
dela c^iarul parisian „Journal14 s’a putut 
introduce în insula S-ta Elena. El a oons- 
tatat, că loouitorii trăesc fbrte bine cu pri- 
sonierii buri, cari declară, oă dela înce
putul captivităței lor n’au găsit puțin calm 
și liniște a spiritului, deoât la S-ta Elena. 
Mult sunt liberi să umble unde vor; cei 
cari nu sunt liberi, sunt păziți în lagărul 
dela Deadwood. Generalul Cronje nu-i înoă 
considerat ca prisonier pe cuvântul de onbre, 
dâr loouesce o casă numita Ken totctage, 
unde e păzit fliua și noptea; tunurile unui 
fort vecin domină aoea oasă, el se duce 
une-orl în lagărul unde i-se face o primire 
entusiastă, dâr e însoțit pururea de o gardă 
englesă.

Consecințe de ale resboiului. An
glia a plătit un milion 700 mii mărol oom- 
paniei de navigațiă germană oa despăgu
bire pentru seovestrarea vapbrelor bănuite, 
că au transportat oontrabandă în Transvaal.

Naufragiul din portul Constanța. 
Țilele treoute, în urma furtunei care a bân
tuit pe marea Neagră timp de mai multe 
d' e, vasele din portul Constanța au fost 
puse în perioul. Cele mai multe au fost 
salvate, grațiăj ajutorului comandantului por
tului, însă unul, care rămăsese în largul 
mărei și pe care se aflau mai mulți băr
bați, o femeiă și un copil ca de 12 — 13 
ani fiind mai mult espus, la un moment 
dat s’a sfărîmat din prioina valurilor fu
rioso. Sărind îu ajutor un gardian anume 
Popescu, după o luptă titanică, el cade 
sbrobit și marea îl înghite. Femeia a fost 
salvată, âr copilul fu acoperit ca și gardia
nul de valuri.

Imperat și principe. „Birmingham 
Post14 află, că un prinoipe german a soris 
împăratului Wilhelm o epistolă în ton forte 
aspru, condamnând politica chin^să a îm
păratului și vorbirea, ce a ținut’o acesta 
despre răsbunarea asupra Chinesilor. împă
ratul n’a răspuns și voia să tăinuâscă lu
crul, dâr el totuși s’a descoperit.

Un principe, care doria se fiă, Ți
gan. Principele de Wales a istorisit amici
lor săi următorul episod din oopilăria lui: 
„Ca băiat supărarea mea oea mai mare era, 
oă nu sunt decât prinț și nu și Țigan. ’Ml 
aduo înoă bine aminte, oă odată m’am 
jucat ou fratele meu Alfred „de-a Țiganii44. 
Am mers în pădurea de-alăturl, și după-ce 
am furat, ca Țiganii, un puiti, am aprins 
foo și am voit să ne fierbem prada. Der 
morala oe ml-o aplică tatăl meu pentru 
acâsta? Și atjl o simt. Deși de mult m’am 
obicinuit să fiu prinț, totuși este în mine 
ore-care „sentiment țigăneso“.Pe mine mă 
păzesoe lumea întrâgă, nu pot face un 
pas măcar, fără de-a nu mă urma tot felul 
de bmenl. Țiganii o au mai bine, ei nu 
sunt păziți, deoât de polițiă44.

In vilegiatură la Seliște.
— Fine. —

Comuna are și o cassă de eoonomii, 
înființată din inițiativa fruntașilor ei, faoe 
operații de instituția de oredit și soompt. 
Prosperă minunat sub auspiciile și condu- 
oerea oelor mai inteligențl și aleși ai oo- 
munei. Despre actualii ei frunoționarl mi-s’a 
vorbit numai bine; comptabilul mai ales 
este inteligent, simpatio și afabil. Din bi
lanțul anului aspirat results, că depunerile 
ating aproximativ oifra de milion de 
oorone, deși în aoest oolț al țărei spre vest 
(oomuna Poiana), spre nord (comuna Mier- 
ourea) și spre sud-ost (Orlatui), tbte depăr
tate de Săliște cel mult 15 chilm. mai sunt 
trei casse de eoonomii românesol întemeiate 
pe aceleași base de asistență. Etă un zid 
fbrte puternio de tăriă națională, pe oare 
vijeliile dușmane nu-1 vor putâ dărîma!

In oomună mai e și reședința unui 
protopop, în present însă fără titular. După 
informațiile primite, mecanismul constitu
țional e pus în mișoare și în ourând mira- 
oulbsa urnă eleotorală le va scbte la ivâlă 
pe protopopul mult dorit. Tbtă lumea le 
doresoe deplin suoces, căci aobstă fruntașă 
între oomunele românesol fruntașe, de mult, 
fbrte de mult, n’a avut pe protopopul, care 
i-se ouvine să-l aibă. In staulul lui Augias 
e mult de curățit și noul Hercules trebue 
să fiă mai robust oa cel mitologic. Prea 
sfințitul Consistoriu din Sibiiu va soi acâsta 
de sigur, âr alegătorii la timp să-și facă 
datoria morală și națională pe deplin.

Despre preoții din Săliște patru la 
număr (unul unit, dâr fără paroohienl), nu 
am ce raporta. A scrie bine nu am ce, âr 
rău nu-mi convine să vorbeso.

Un venerabil și oucernio unchiaș să- 
liștean îmi povestea următbrele:

„Mai înainte, domnule, aveam preoți 
făouțl. din mijlooul nostru, cu puțină șcblă, 
dâr adevărațl slujbași ai altarului și ai lui 
Dumnecjeu; nu ounosceau altă cale, deoât 
oalea spre biserică și orânduiâla slujbelor 
biserioesol și oreștinesol; astăcjl avem și 
preoți cu mai multă șcblă, dâr ou mai 
puțină rîvnă preoțâsoă.... Și alte multe 
luorurl îmi povestea, plin de mâhnire și 
de creștinâsoă indignare, aoest evlavios 
unohiaș, lucruri, pe oarl condeiul le refusă 
a-le așterne pe hărtiă;— de altă dată însă 
fiind necesitate și împrejurările neîndrep- 
tându-se în spre bine, le vom da în „vileag44 
și încă cu pioante detalii.

Ceva pentru edilii (consilierii comu
nali) ai Săliștei.

Incurând se va da sâu s’a dat deja 
în antreprisă regularea sâu canalisarea rîu- 
lui, care traversâză Săliștea în lungul ei. 
Luorarea va costa aprbpe 50.000 fior., îm
prumutați de comună dela o bancă străină. 
Astfel de luorărl sunt în general utile, dâcă 
sunt absolut necesare, dâcă sunt făcute la 
timp oportun și dâcă sunt esecutate ou 
fonduri proprii, în care oas utilitatea e in
discutabilă.

Tot unchiașul mai sus pomenit, rela
tiv la aoâstă lucrare îmi spunea urmă
târele :

In locul regulărei rîului mai potrivit 
și mai de lipsă ar fi un drum la deal spre 
edeourile economiei nbstre, care ne lipsesoe 
ou totul; ne prăpădim vitele urcând, sco- 
borând și înoărcând numai în spinarea lor 
nutrețul lor și tot ce ne trebue pentru 
casă și gospodăria nbstră; bine ar fi să 
ni-se aducă și o apă bună în comună din 
isvbrele dealurilor, Bă nu fim siliți a bea 
din apa rîului, în oare se sourg atâtea ne
curățenii ; rîul 8’ar putâ oanalisa în urmă, 
căci aoest rîu de veaourl de om nu ni-a 
prioinuit alt rău, decât odată ni-a dus un 
preot....

Tănăsuică.

ULTIML SC1KL
Paris, 4 Septemvrie. Țarul Ru

siei ținând să dea o nouă dovadă 
de amicițiă și alianță cu Francia, a 
trimis președintelui Loubet ordinul 
„St. Andreiti44 însoțindu-1 de-o scri- 
sâre autografă, în care Țice, că se 
bucură nespus, că pote face acâsta 
într’un timp, când între Francia și 
Rusia bună înțelegerea influințeză sus
ținerea păcii universale. Țarul re
gretă, că nu pbte visita esposiția, 
„dâr — d>ce sfîrșind — și din de
părtare și d'H apropiere ne alăturăm la 
tot, ce privesce Francia și cu satisfac- 
țiă luăm la cunosciță tot ce este spre 
gloria Franciei."

Intrâga pressă francesă salută 
cu entusiasm scrisbrea Țarului. „Fi
garo44 (Țice, că Țarul prin acesta a 
întărit în mod puternic alianța franco- 
rusă și Francia va aproba propunerea 
Rusiei privitore la China.

Londra, 4 Septemvrie. Din Pe
king se anunță agenției „Reuter44, că 
palatul imperial este ocupat de tru
pele rusesc! pentru a 1 apăra contra 
jafurilor.

Literatură.
Noțiuni de Economia Vitelor, 

prețibsa scriere eoonomică a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia cu 137 ilustra- 
uii ni ș22 4 pag. Opul acesta nu se ocupă 
numai ou vitele, oi cu tot oe privesce o 
bună gospodăria, începând dela boi, oai, 
oi, capre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puifl de găină, gâsoă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea oum se păstrâză, cari 
sunt mai bune etc. Acest op economic scris 
cu multă ounoscință de oausă și fbrte bo 
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de ministeriul român al cultelo 
și instrucțiunei publice pentru scblele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pbte procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu44 cu 2 cor. 
(plus 10 bani porto.)

Vițel cu doue capete. La stabili
mentul scblei eoonomioe din Sânt-Miolău- 
șul mare, în Ungaria, a venit cjilele aoestea 
pe lume un vițel ou două oapete. S’au mai 
întâmplat să fete o vacă viței ou două ca
pete, dâr vițelul de care vorbim se deose- 
besce de alții prin aceea, că e deplin să
nătos și amândouă gâturile îi sunt bine 
desvoltate. Interesant e, că voind a aplica 
pe acest monstru vițel la vacă să sugă n’a 
sucoee, debrece când un cap apuoa țîța 
vacii și începea să sugă, celalalt cap nu-1 
lăsa și apuca el să sugă. Tot așa se întâm
pla și în cașul contrar, oând celalalt cap 
ajungea la țîță, soțul său nu-1 suferea» 
Acestui neajuns ’i s’a putut ajuta astfel, 
oă unui cap ’i s’a dat pentru hrănire o 
vacă, âr oeluilalt altă vacă. Acum, de când 
vițelul pbte să sugă cu amândouă gurile, 
s’a restabilit paoea între cele două guri.

Gâtlegiu-artistic. Din Australia so- 
sesce o scire numai ca ea. Se spune adeoă, 
că în looalitatea Sydnei de-acolo un om în 
urma unei bble, care i-a atacat gâtul, șl-a 
perdut vooea. A cerut intervenirea unui 
medic, care i-a sciut ajuta admirabil. Prin 
o operațiă i-a scos gâtlegiul original și ’i 
l’a înlocuit ou alt gâtlegiu-artistic de ar
gint, oare nu numai suplinesoe fbrte bine 
pe cel natural, der pbte îl și întrece. Cu 
ajutorul unui nastur (bumb) mio se pbte 
regula după gustul proprietarului său, așa 
ca să dea tonul de tenor, bariton, bas, după 
oum este piesa, oe voesce s’o oânte. — De i 
vorbă, vorbă să fiă, de-i poveste încă este.

O țeră in care bărbații vorbesc 
altă limbă decât femeile. Ori cât ar 
părea de necrecjut, nu-i mai puțin adevărat, 
ne asigură o revistă străină din cele mai 
seribse, oă esistă o țâră, în oare bărbații 
nu vorbesc aoeeașl limbă ou nevestele lor. 
Etă o țâră estra-ordinară în oare certurile 
trebuesc să fiă aprbpe necunoscute în căs
nicia ! Acest raiti se găsesce la sudul Bra- 
siliei și în regiunea limitrofă a Paraguaiu- 
lui. E vorba de tribul înoă număros al Gua- 
ranilor, d’alungul țărmului rîului Parana, 
printre cari un esplorator german a stat 
mai multe luni. La Caraguatay, la 110 chi- 
lometri de Asuncion, capitala republioei 
Paraguay, Guaranii alcătueso o însemnată 
coloniă, și aoolo oălătorul amintit s’a |de- 
dat la fbrte interesante studii etnologice și 
filologice, fapt care l’a isbit mai mult, fiind
că femeile se slugeau pururea între ele de 
dialectul guarani, pe când bărbații nu vor
beau nicl-odată decât spaniolesce.El crede, 
că pricina aoestei ciudățenii e, că Spaniolii, 
cari au întemeiat odinioră Caraguatay, s’au 
însurat cu indiene din ținut, cari urmară 
a se slugi de graiul lor familiar și-l trans
mit cu evlavia copiilor lor, pe oând I ăr- 
bații lor mai civilisațl ar socoti ca o în
frângere, dâcă ar învăța dialeotul guarani.

Abonamente curidse. In orașul Gods- 
haab de pe țărmul vestic al Grdnlandei a 
apărut cJGele trecute o revistă lunară, al 
cărei abonament este: pe trei luni două 
rate, pe un an o piele de nevăstuioă (sa
mur). Un număr singuratec costă o găină.

Proprietar: Dr. Aure! IA u roși ana. 
Redactor responsabil: Gregoriu Mann.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din ffîSrașov, 

se pot procura următârele cărți:

Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 59.50 Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.7,1 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/n 100.— Vend. 101.—

Cărți cu prețuri reduse.
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’au v&ndut până acum.

1) Lascar Viorescu, O icbnă a Mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acbstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cor., cum s’a 
vândut pănă acum, este acjl numai 2 cor- 
(-|- 30 bani porto.)

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

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cw. (~|~ 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sco- 
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de D. Ionescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-{- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă. pentru învățători.

5) Originea, monedelor (a. banilor) de 
G. S'uțu, o interesantă conferență ținută

la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de I<\ M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag", cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-]- 10 b. porto.)

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

Publicare de concurs.
La internatul Pavelian de fete din 

Beiuș împreunat cu șcblă civilă se 
publică concurs pentru un post de 
guvernantă.

Salarul anual e 400 cordne și 
provisiune în internat; va ave drept 
la 2 cuincuenale de câte 100 cor.

Pe.tițiunile instruite cu carte de 
botez, testimoniu de cualificațiune, 
anteriora aplicație sunt de a-se îna
inta la Rectoratul Intern-<tului de 
fete din Beiuș pănă la 7 Sept. n. C.

Se pretinde ca se scie perfect 
croitul albiturilor și hainelor, va fi pre
ferită cine va soi și limba germană 
și, cine va produce atestat despre 
absolvarea cursului de lucru de mână. 
(3—3.) Direcțiunea.

Instrucție în Violină..
Domna Olga Coiillm nasc. Foga- 

rascher a început a da instruc
ție m violină, și se primesc 
încă elevi și eleve.

Informațiunî mai de aprdpe se 
pot lua în Strada nouă de sus nr. 
23, dela drele 9—10 a. m. și de- 
la 2—3 p. m. :io?5,l—3

Cursul ia bursa dmVeena.
Din 4 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4U/0......................115.10
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.85
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 120.30
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2°/0 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.—
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.—
Renta de argint austr...........................97.60
Renta de hârtie austr........................... 97.20

De închiriat.
Sire CăpiianuSui (Scheiu)

BBF. 12/C. ® SocMSBîțâ constată- 
tdre din 4 odăi, bucătărie, cameră, 
pod, pivniță, (stagiul prim).

Informațiunî se pot iua la servi
torul dela „Albina". Loco. 1076.1—2

Renta de aur austr. 116.80
Losurl din 1860. 132.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.02
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 687. —
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 674. -
Napoleondorî ........ 19.28
Mărci imperiale................ 118.10
London vista........................ 242.10
Paris vista............................96.171/.,
Rente de corone austr. 4°/0 . • . 97.90
Note italiene........................... 90.40

în atențiunea Onor. Părinți!
Subscrisul îmi iau voiă a reco

manda

FehWrftttdl meii";
în care se prâmes© 5—6 fete 
pe lângă tdtă întreținerea și CU pre
țul cel mai moderat

Mai departe elevele vor fi in
struite în arta Pianului și limba ger
mană; la dorință vor căpăta instruc
ția în dans și limba francesă.

Brașov, în August 1900.
Cu deosebită stimă:

1061,3—3. Strada Orfanilor nr. 10.

s
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Cursul pâeței Brașov.
Din 5 Seo'embre 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.60 Vând. 19.10
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.84
Napoleond’orî. Cump. 19.20 Vend. 19.28
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la Eremias Nepoții

Brași

George Bucă.
croitor 'toă.r’toătesc 

ou (Sirada Orfanilor Nr 5.)

ii

Oele "bixrxe

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

lifereză fabricanții de pianurî c. și reg. ai curții

ZTxsuțiLi StiXD.g'l,■7 
proprietarii cetor mai mari fabrici de Pianurî în monarchia austro- 
ung., posesori de 33 de distincțiună, doue ordine etc.

Pentru fie-care instrument cumpărat dela acesta fabrică 
ae dă o garanția de (țece ani. Esemplare alese se găsesc și pot 
fi încercate la Domnul

SULIU JASCHIK, director de msisică,
Strada Orfanilor na% ffi, etagiul I.

Nici un amator do piano și pianist se nu întânjie se vadă și se încerce aceste 
instrumente.

Deschidere de atelier nou!
Aduc la cunoscința On. public, că am 

deschis în Strada Vămii nr. 28, vis-a-vis de 
biserica catolică tun 
iteW pubi Corsete 

de Viena și Paris, 
unde se efectueză după măsură tbte 
de Corsete, Ajour, Batist, Seintur, ce 
transpirațiunea, de a se țină drept, 
de casă și de Velociped.

Marc asortiment îm Corsete gata.
Mo rog de o cercetare numerdsă

fasdnele 
absdrbe 
Corsete

Academia comercială din Graz.
Institut public, ce stă sub inspecțiunea directă a înaltului ministeriu 
de Instrucțiune, subvenționat do stat, într’un rang cu celelalte școli medii supe- 

ridre, a cărui absolvenți au dreptul a servi în armată ca voluntari pe un an.
Bn. fi® Septemvre se începe al 38-Sea an scolastic.
Vor fi primiți absolvenți ai șcdlei medie inferiore și civile, cari se 

înscriu în anul 1900 pe cursul prim, vor absolva academia în 3 ani. Oei cu ca- 
lificație mai înfe.ridră vor ave se frecquenteze 0 clasă pregătitore.

De-orece la tote academiile comerciale din când în când cursurile se pre
lungesc. pe câte 4 ani, clasa de pregătire din anul școl. 1900—1901 este astfel 
întocmită, încât corespunde primei clase, ce se va înființa, așa că elevul din 
acâstă clasă pregătitore pote trece în clasa a doua a unei academii comerciale 
cu 4 cursuri.

La acest institut mai este în legătură și un curs de un an (ce se începe 
dela 1 Octomvre) pentru abituriențil școlelor medie sup., carl voesc să se aplice 
pentru întreprinderi comerciale, industriale, său pentru academii (jură). Se țin 
și cursuri de un jumetato de an pentru Domni și Dame separat.

Prospecte și alte informațiunî pentru primirea la academie, se pot capeta dela 
,,lSflrcEita®EsskariKelIei4i in GRAZ. Kaiserfeldgasso Hr. 25.

1023.8—8. .

sa
J. BERGER, director.
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este ultima novitate în fabricația ciasornicilor.
.Aceste oiasornice în miniatură franțuzescl, are lungi

me de 69 cm. — Gastenul este acurat ca desemnul, din 
lemn de nuc natural, luciit, cu sculpturi aurite, și la fiă- 
care oră câiitft cele mai frumosâ marșuri și piese de dans.

Prețul cu ainbalaâiii și espcdat franco numai 9 fi.
Tot acelaș ciasernic fără musics, dar care bate jumă

tățile și orele întregi, pachetat în lădițâ și trimis franco 
mmsaii ® fii. 80 cr.

——— Se garanteză mersul acurat pe minută. —— 
De dre-ce sunt adjustate forte elegant, se p6te con

sidera ca o mobilă frumos ă.
--------- Se trimite numai cu rambursă.

Decă nu convine, se pâte returna și se restitue bani, de aceea nu e nici
— Catalog ilustrat despre lanțuri, inele, ciasornice etc. gratis și

VIEJO., ff. SBes. Fositgasse nr. 2.

un risico,
franco. —

10-,10.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


