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Disolvarea camerei austriace.
După soirile cele mai noue so

site dela Viena, cercurile hotărîtore 
de-acolo s’au decis pentru disolvarea 
parlamentului. Se asigură, că consi
liul de miniștri întrunit astăcfî va 
stabili în mod formal și definitiv di
solvarea.

Așa-der nu va fi c.risă ministe
rială. Cabinetul Koerber va remâne 
în funcțiune și încă. înainte de-a 
pleca la manevrele din Galiția îm
păratul va semna decretul de disol- 
vare.

ErășI au învins considerațiunile 
de oportunitate. Ca nu cumva se fiă 
porvocată o nouă furtună în sînul 
Germanilor și să nu se atingă și 
susceptibilitățile celor din Ungaria, 
guvernul austriac preferă de a con
tinua esperimentările sale cu aju- 
lorul paragrafului 14. Și fiind-că n’a 
putut se delăture obstrucțiunea cehă, 
s’a decis a disolva camera, cu gân
dul și cu intențiunea de a nu o con- 
chema îndată, ci numai după câte va 
luni, în care interval va cârmui cu 
amintitul paragraf.

Speranțele Cehilor, că se va re
trage cabinetul, ori că se va face o 
remaniere esențială a lui, Koerber 
fiind înlocuit la președința consiliului 
de un alt bărbat de stat mai apro
piat vederilor și nisuințelor autono
miste. nu s’au împlinit.

Situația prin urmare nu se va 
schimba de loc îu fond, ci prin di
solvarea camerei cabinetului Koer
ber va câștiga brăș! timp de câte va 
luni pentru tratările lui nesfîrșite cu 
partidele și Koerber va 4ice: quiha- 
bet tempus, habet viiam.

Guvernul actual austriac va trăi 
dăr încă cât-va timp tot așa de ne
turburat, ca dela amânarea „Reichs- 
rath“-ului încdce. El îșl va continua 
munca sa nemulțămitdre și nerodi- 
tdre de a împaca pe Cehi cu Ger
manii și de a mulcomi și liniști cele
lalte popăre.

Se asigură, că la acesta solu- 
țiune a contribuit mult și ministru- 
președinte unguresc Coloman Szell. 
S’a cjis din parte oficiosă, că Szell 
nu s’a dus la Viena, decât în afa
cerile proprii ungurescl. Dăr acesta 
e numai vorbă pentru a păstra de
corul principiului de neamestec.

De fapt ministru-președinte un
guresc s’a sfătuit în totă forma cu 
monarchul și cu bărbații de stat 
austriac! asupra modului de solu- 
țiune a crisei, firesce din punctul de 
vedere cum ar conveni mai bine și 
intereselor Ungariei.

S’a. și vestit în tote părțile prin 
telegraf, că Szell a accentuat la 
Viena neapărata necesitate, de a-se 
păstra în Austria constituționalismul. 
Ceea-ce vră să c|ică, că se mulță- 
mesce, ca cabinetul Koerber să gu
verneze mai departe cu §-ul 14. 
Acest paragraf se cuprinde în ade
văr în constituțiunea austriacă, dăr 
guvernarea cu ordonanțe împărătesei, 
ce o admite, numai constituțională 
nu este în realitate. Despre acăsta 
sunt toți în clar.

Ajunge însă, că forma este păs
trată. și cu atâta se mulțămesce și 
Coloman Sell, numai să nu se facă 
vr’o schimbare în Austria în sens 
federalist.

Ungurii pot fi dăr de-ocamdată 
liniștiți. Pană când însă? Asta, fi
resce, e cu totul altă întrebare.

Miniștri unguresc! la sfat. Alal- 
tăerl s’a ținut în Budapesta un consiliu de 
miniștri, care a durat bre întregi. Pe când 
se ținea consiliul, clubul liberal era înde- 
suit de curioșii, cari așteptau să scie, ce 
anume va eși din sfatul miniștrilor. Abia 
însă înainte de ora 8 săra apăru la club 
și ministru președinte Szell, cu colegii săi 
Fejervary, Wlaseics și Daraoyi. Coloman 
Szell fu asediat îndată de întrebSrile ma- 
melucilor și el ținu imediat să-i liniștescă. 
A spus ministrul, că habar să n’aibă Ma
ghiarii, deore-ce în Austria nu se va în
tâmpla nimic, ce s’ar opune ordinei con

stituționale de acolo. Situația austriacă, 
dise el, se reasumă în aceea, că monarchul 
îșl eseroită Bimplu un drept constituțional 
prin faptul, că va disolva rfReichsrath'i-ui, 
fapt asupra oăruia s’a decis deja și oare 
va urma in timpul cel mai scurt. — Deola- 
rația lui Szell a făcut să se liniștăscă spi
ritele și mamelucii să respire ceva mai li
ber. Cestiunea disolvării nReichsrath“-ului 
a format obiect viu de discusiune în con
siliul ministerial de alaltăerl.

Conflictul Komâniei cu Bulgaria.
Miercuri după amiacjl s’a ținut în Bu- 

ourescl consiliu de miniștri, în care minis
trul afacerilor străine d-1 Alex. Marghilo
man, a arătat modul cum misiunea română 
a fost primită la Sultanul și cum d-sa s’a 
achitat de însărcinarea, ce a avut’o.

Despre întrevederea ministrului de es
terne român Marghiloman cu Tewfcc Pașa, mi
nistrul de esterne al Turoiei la Constanti- 
nopole, se anunță următorele:

D-1 Marghiloman a arătat lui Tewfic- 
Pașa, că guvernul român s’a adresat la 
Sofia numai pentru a cere represiunea ori- 
rnelor de ordine judiciară, și nici decum 
n’a voit să se amestece în. agitările Bulga
rilor. Indată-ce a văijut, că guvernul bul
gar protegă'/ă o asociație, care are de scop 
a nasce o revoluțiă în Peninsula-balcanică, 
guvernul român s’a adresat la Sublima 
Portă. D l Marghiloman șl-a esprimat mi
rarea, că Turcia fiind direot interesată în 
acest conflict, n’a leat înoă nici o măsură. 
Tewfic-Pașa a răspuns, că e în curent cu 
tote ce se petrec în Bulgaria. Turcia oon- 
sideră pe Bulgari ca un element turburător 
și decă n’a luat înoă nici o măsură, causa 
a fost, că n’a voit s& indispună un mare im
periu dela Nord. Ministrul otoman a dat să 
se mai înțelâgă, că Turcia a înscunțat pu
terile de cele ce se petrec în Bulgaria și 
de posibilitatea unei interveniri a ei în oas 
când Bulgarii ar provoca revoluție în Ma
cedonia, său când ar isbuoni un răsboiti 
între Bulgaria și România. A mai declarat 
ministrului român, că Turoia are o mare 
considerația pentru poporul român, oa un 
element de ordine și de civilisațiă. Sultanul, 

spuse Tewfic-Pașa, are multe simpatii pen
tru Românii din Macedonia și va încuragia 
chiar desvoltarea lor. In fine a declarat 
d-lui Marghiloman, că Sublima Pdrtă va 
acorda in curend un berat pentru un metro
pola român în Macedonia.

❖

Agentul diplomatic român la Sofia, 
d-1 Ălișu, a însciințat, după cum spune 
„Patriotul11, pe ministrul afacerilor străine, 
Marghiloman, că autoritățile din Sofia au 
și început urmăririle îu contra lui Sarafofî 
și a oelorlalțl Bulgari din oomitetul revo
luționar, amestecați în afaoerea complotului. 
Sarafoff a și fost citat la parohet. Acăsta 
a produs mare amărăoiune printre Bulgari.

Primul ministru bulgar Ivanoioff, să 
fi arătat prințului Bulgariei Ferdinand, care 
se află în străinătate, că s’au luat măsuri 
contra lui Sarafoff și soți și Bă-1 fi sfătuit 
a se reîntbrce în țâră, unde presența sa 
este urgent reolamată. Acăsta, oa răspuns 
la telegrama, ce se dice, că a adresat’o 
prințul Bulgariei ministrului de interne 
Radoslafoff, dioăud, că nu se va reîntârce 
în țâră, decât numai în oașul, când se va 
da o satisfacția deplină României prin da
rea în judecată a membrilor inoulptațl din 
comitetul maoedo-adrianopolitan.

*
Aceeași foie comunică, privitor la ati

tudinea Turciei față cu conflictul româno- 
bulgar, oă ou ooasia jubileului Sultanului, 
la care din partea Bulgariei au asistat trei 
miniștri, între oarl și ministrul de esterne, 
acesta a avut o convorbire lungă cu Tew- 
fio-Pașa ministrul de esterne turcesc.

Ministrul Turciei a cerut, ca guvernul 
bulgar să retragă imediat trupele dela fron
tiera română. Și că dâoă într’un termin 
anumit de câte-va d’l® trupele bulgare 
nu vor fi retrase, Sublima Pbrtă, oare do- 
resce liniștea în Balcani, se va vedâ oon- 
strinsă a trimite trupe turnesol la granița 
bulgară.

O telegramă particulară sosită în Bu- 
ourescl spune, oă guvernul turcesc văcjănd, 
că Bulgarii oontinuă a trimite trupe la 
frontieră, a dispus mobilisarea diviziei din 
Seres (Macedonia) ou ordinul de a pleca

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Antropomorfism și antiantropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.) 

III.
înainte de a întră în detaiul antropo- 

morfismelor poporale române, mai premit 
câte-va observări prealabile de interes ge
neral pentru cestiunea antropomorfismelor.

Metaforic sunt întrebuințate în graiul 
poporului nu numai părțile corpului ome
nesc, ci și părțile corpului animalic și chiar 
și părțile constitutive ale plantelor. In 
chipul acesta, pe lângă antropomorfisme, 
vom [mai distinge și zoomorfisme, botano- 
morfisme, ba chiar și mineralomorfisme. O 
sprenednă de dâl e antropomorfism, ciocul 
corăbiei său aripa oștirei sunt zoomorfisme, 
scorța la carte său rădăcina la dinți, său fir 
de aur sunt botanomorfisme, ăr rugină la 
grâu va fi mineralomorfism.

Antropomorfismul ca metaforă e con

diționat tot-dăuna de o asemănare ăre-care 
între corpul omenesc și între obiectul, a 
cărui parte respectivă e determinată prin 
aplicarea organului corespundător al cor
pului omenesc. Acăsta asămănare pote fi 
forte multilaterală. Etă câte-va cașuri spe
cificate :

a) Coincidență său asămănare în for
mațiunea esterioră d. e. căpățină de varză, 
său căpățină de usturoid, numite astfel din 
causa rotunejimei bulbului celor două plante. 
Ureche să numesce torta unui vas, d. e. 
urechile olei; tot astfel se dice și urechea 
acului erășl din causa asămănărei formale 
dintre urechea omenescă său animalică și 
partea corespundăwre a celor două obiecte. 
Corn să numesce o specie de chiflă, din 
causa asămănării sale cu cornul unei vite. 
Tot din aceleași motive să vorbesce de 
vine la plante său la pământ, munți (venă 
de apă, venă de aur, venă de argint), de 
potir la flori etc. Ochiii de pădure (luminiș, 
rariște) gene, sprâncene la delurl sunt tot 
antropomorfisme basate pe asămănarea es
terioră. Să se compare - următărele numiri 
de plante românescl, așa precum obvin în 

botanica poporală română: Cresta cocoșului 
(Celosia cristata, său Rhinantus glaber), Pi
ciorul cocoșului (Ranunculus pedatus), Talpa 
gâștii (Chenopodium hybridum), Coda calului 
(Equisetum arvense, său Hippuris vulgaris), 
Coda Icului (Leonurus cardiaca), Barba ca
prei (Tragopogon pratense), Limbă cânelui 
(Kynoglossum officinale); tot asemenea 
Ochiul boului, Laba pisicei, Limba oiei seu 
Barba împăratului (Viola tricolor seu Phri- 
tilaria imperialis), Barba călugărului său 
Barba boierului, său și Chica voinicului (Ni
gella damascena), Părul fetei (Adiantum ca- 
pillus Veneris.1)

b) Alt cas de antropomorfism avem, 
când aămănarea nu o mai constitue for
mațiunea esterioră, ci, tertium comparationis, 
constă în posițiunea, ce ocupă o parte a 
obiectului față de celelalte părți, cari 
constitue întregul. Așa se vorbesce d. e. 
de creștetul dâlului, indicând partea cea mai 
ridicată a dălului, spatele său dosul, coma, 
costele, polele, piciorul său talpa muntelui

’) .St. Orășanu, Botanica pop. în revista „Ti
nerimea română" vol. III. fasc. 3 pg. 414 și 415. 

etc. In același sens se vorbesce de brațele 
unui rîu, de coda unei rochii, său de coda 
smeului. Să se compare espresiunile: în 
fruntea, în capul, în coda oștirii etc.

c) Pe lângă asămănarea său identi
tatea formală, mai pote interveni ca tertium 
comparationis, drept o altă specie a antro
pomorfismului, și identitatea funcțiunii, d. e. 
corn să numesce trâmbița și atunci, când 
nu e făcut din corn animalic, ci din metal, 
ca d. e. în următorul vers de Bolintineanu:

Ștefan să întorce și din cornu-i sună.

Funcțiunea e singură dătătore de 
măsură în următorele antropomorfisme: 
cap în sens de conducător, d. e. cap al fa
miliei, cap al unei țări, cap al conjuraților 
etc., său mână în espresiunea :■ a fi mâna 
drăptă a cuiva etc.

d) Motivele, cari condiționeză antro
pomorfismul, nu sunt tot-dăuna isolate, ci 
de regulă combinate mai multe la un loc, 
așa d. e. în espresiunile: piciorul scaunului, 
piciorul mesii etc. antropomorfismul a fost 
esoperat și prin asămănarea formală și prin 
posițiune. Gura, gâtlegiul pivniții său peș- 
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la granița bulgară. Numărdse munițiunl de 
răsboiii au fost transportate la granița din 
spre Bulgaria.

*
fiarele bulgăresol „Preporefe", al d-lui 

Karaveloff, și „Svei“, al generalului Petroff, 
publioă în ultimele numere câte un lung 
articul în oestiunea oonfliotului dintre Ro
mânia și Bulgaria.

„Preporetz11 o ia mai domol, schimbân- 
du-șl atitudinea, ce a avut’o la începutul 
conflictului.

„Preporeiz* și „Nyetf" spun, că răoâla din
tre România și Bulgaria a început după 
ce Românii au luat măsuri energiae în con
tra Bulgarilor din Dobrogea și a început 
a-i persecuta teribil și a-i maltrata.

Mai spun acele diare, că România este 
gelosă de progresul imens, pe care l’a făout 
Bulgaria, și că Bulgarii trăesc în Macedonia 
în cele mai bune relațiunl cu Țînțarii. 
Vorbă să fiă!

*
Se 4’°e) fotografiile fortului Chi- 

tila aflate la Bulgarul Petcu Alexeff, repre- 
sentă interiorul fortului. Alexeff susține 
morțiș, că le-a primit cadou dela un ofioer 
român.

Trifanoff și Bogdanoff au fost erl din 
nou confruntați în afacerea oomplotului 
oontra Regelui Serbiei.

*

Circulara Bulgariei în conflictul cu 
România.

Din Sofia se anunță, că ministrul de 
comerciti NaoevicI, care ține interimatul de
partamentului afacerilor streine, a trimis 
tuturor agenților diplomatici bulgari în stră
inătate o oirculare, în oare espune atitudi
nea guvernului bulgarîn cestiunea maoedo- 
nână și în conflictul cu România.

Circulara relevâză în deosebi faptul, 
că actualul guvern princiar a căutat ou multă 
grije, oa granițele Macedoniei să rămâie ne
atinse, prin luarea de măsuri potrivite aces
tui scop, măsuri, oarl nu fuseseră luate altă 
dată.

Adaugă apoi, că dela venirea la cârmă 
a actualului guvern bulgar, Macedonia a 
devenit una din cele mai liniștite provincii 
ale imperiului turcesc, și că însăși Sublima 
Pdrtă a răounoscut lealitatea și corectitu
dinea actualului cabinet bulgar în aoâstă 
cestiune.

In privința conflictului cu România, 
care a fost cu totul esagerat, la început 
guvernul român a neglijat din nefericire, 
ca să preoiseze învinuirile aduse comitetu
lui macedonean și mai ales să dea nume ; 
căci imediat oe ar fi făcut aoest lucru, jus
tiția bulgărâscă ar fi început îndată urmă
rile, dedre-oe Bulgaria, ca și celelalte țerl, 
urmăresce pe criminalii politiol oa și pe 
cei de drept comun.

terii, indicând intrarea în pivniță său peș
teră, asemenea sunt isvorîte dintr’o iden
titate și de formă și de funcțiune.

*
Antropomorfismul e o însușire pro

prie graiului poporal, fără deosebire de na
ționalitate și rassă. Antropomorfismele, cari 
împodobesc graiul metaforic al poporului 
nostru-,, le regăsim întocmai aprope la tdte 
poporele, de-orece psihologia omului de 
rend e aceeași peste tot și în tdte tim
purile, fără deosebire.

Ghețarul e numit în graiul Norve
gianului sprâncenă (Brae); Spanionul nu- 
mesce muchia unei păduri său mai bine 
dis muchia unui del acoperit cu pădure: 
sprâncenă muntelui (Ceja der montana); 
Italianul asemenea numesce costele și mar- 
ginele unui platou pur și simplu sprâncene, 
respective sprâncene mari (ciglioni.) In 
același sens vorbesce poporul român de 
sprâncăna muntelui său dălului, înțelegând 
sub ea muchea, culmea dălului; er în graiul 
fraților noștri Aromâni sufrânceao (sprân- 
■cenă) asemenea obvine forte des în sensul 
•de culme de dăl.

Frunte se numia în graiul vechilor

Alarma protestanților unguri.
In 5 Septemvrie s’a deschis în Baia- 

mare adunarea generală a districtului evan- 
ghelio de Bânya la oare au participat nu- 
măroșî membri. Inepeotorul suprem Zsilin- 
szky, seoretar de stat la culte și instrucți
une publică, a ținut cu ooasia aoăsta o vor
bire de desohidere, care s’ar pută dioe, că 
este o alarmă de luptă în contra orato
rilor dela sărbările jubilare catolice.

Oratorul regretă, că protestanții au 
rămas departe dela acele sărbărl, fiind-că 
aranjatorii lor au dorit se dețină esclueiv 
pentru ei dreptul sărbăril maghiarismului și 
creștinismului. Regretă mai departe isbuo- 
nirile contra reformațiunei, și 41°e: Ar fi o 
mare greșălă, dăoă față cu espeotorările 
contrarilor noștri, ne-am deda și noi la 
astfel de espectorărl și sumuțațl de cuvân
tările apostolilor, cari ațîță ura, am ajuta 
prin asemenea ură să se reediteze epooa 
tristă a istoriei patriei ndstre. Seim, că e 
grea eseroitarea abnegăril atunci, când sim
țim și vedem, că cele mai sfinte interese 
ale patriei și biserioei ndstre sunt primej
duite de dmănl cu judeoată medievală. Să 
nu uităm însă, că religia ndstră este reli
gia iubirei, oare pretinde abnegare dela 
noi. Binecuvântările reformațiunei, nu pot fi 
negate, fără de a nu se falsifica pe față is
toria națiunei maghiare și a creștinismului 
maghiar. Cu atât mai puțin se pdte să se 
dețină eselusiv pentru catolicism meritul 
susținerii patriei. Se soie, oă protestantis
mul a avut și în patria ndstră lupte grele, 
der spre gloria lui fiă flts, a soiut să-și 
apere nu numai prinoipiile creștine, dâr și 
libertatea și independența Ungariei! Prin
cipiile, ce le-a vestit dela început protestantis
mul, stau mai aprope de creștinismul regelui 
St. Ștefan, decât acele, pe cari le propagă din 
nou adversarii noștri. Nu odată părinții noș
tri au arătat în decursul vifosorelor diete 
ale țării din vâcurile treoute, că protes
tanți urmâză mai fidel ideile creștine cu
prinse în al doilea decret al primului rege 
maghiar, decât prigonitorii lor.

Zsilinszky sfârși disoursul său îndem
nând pe protestanți la luptă stăruitdre pen
tru evangelia lor.

Episcopul Sarlcany a cetit apoi rapor
tul. El cjiae, că acum și biserioele slovace 
s’au unit în protopopiate și și-au ales pro
topresbyter. Continuând spune: Durere, că 
adeseori trebue să simțim escesele puternicei și 
bogatei biserici catolice. Insă pentru aoâsta 
protestanții nu trebne să-și târnă viitorul 
bisericei lor.

Urmă un inoident, care denotă libe
ralismul cu oare se fălesc protestanții. Pro
topopul Veres se plânge, că protopresbite- 
rul comunității bisericesol din Twocz a re- 
fusat să distribue în limba maghiară deoi- 
siunile autorității superidre; propune dâr, 
ca în contra lui să se porneseă cercetare 
disciplinară. Acusatul protopop răspunde

Elini o față de pământ sâu de dâl, ce întră 
în mare; așa întâlnim d. e. la Pindar es- 
presiunea yalag piranov (fruntea pămân
tului), âr frunte ca antropomorfism în sen
sul acesta s’a păstrat pănă în diua de adl 
în graiul poporului grec în numele celui 
mai sudic colț al peninsulei Morea: Cap 
Matapan.

Un pas de munte, sâu ceea-ce numim 
noi coma muntelui, e numit în graiul mun
tenilor din AlpI de regula grumaz, așa d. e. 
în Alpii italieni colle (din frânt, cole): il 
colle di Tenda seu il colle dell’Argentiera. In 
acelaș sens e întrebuințat și grec, av'/rjv. 
Așa e numită d. e. la Herodot VII, 223 
celebra strâmtore dela Thermopyle. La 
Herodot cuvântul obvine și în sens de 
istm (VI 37), fiind vorba de grumazul 
Chersonesului (peninsula Dardanelelor), ba 
se aplică chiar și la strâmtorl de mare și 
rîurl (IV, 89), înțelegându-se punctul acela, 
în care rîul să desface în mai multe brațe 
și se varsă pe mai multe guri în mare.

Terminologia antropomorfistă, aplicată 
la mare și la părțile mărginașe cu marea, 
este forte bogată la tdte poporele. Așa se 
vorbesce și românesce d. e. de costele 

declarând, că legile biserioescl nu-1 obligă 
la aoâsta. Cuvintele lui au turburat rău spi
ritele „liberalilor" membrii ai adunării, cari 
încep cu amenințările, pănă oând bietul 
protopop îșf reotifioă răspunsul.

*
Din spiritul, se s’a aooentuat în adu

narea aoâsta, se vede olar și lămurit marea 
animositate dintre oatolicil și protestanții 
unguri. Cuvântul de deschidere al lui Zsi
linszky n’a fost altceva, decât o alarmă la 
luptă. El culminăză în declarația, oă prin
cipiile profesate de protestanți stau mai 
aprdpe de creștinismul regelui Sf, Ștefan, 
decât aoele, pe oarl le propagă catolicii 
unguri. Așa dâr la luptă protestanți, pen
tru validit.area „ideilor cuprinse în al doilea 
decret al primului rege maghiar" !

Să nu se uite apoi, că vorbele aces
tea le-a 4’s un secretar de stat, care mai 
mult seu mai puțin representă politica gu
vernului, și că nu fără temeifi 4*oe »Alkot- 
many", organul partidei poporale catolioe, 
că dâoă Zzilinszky vorbesce astfel, atunci 
și Wlassios ougetă așa.

Puterile și China.
Din mulțimea de scirl, oe sosesc des

pre situația încurcată din imperiul ohines 
și despre atitudinea puterilor față de pro
punerea Rusiei, remarcăm următdrele:

O telegramă sosită din Washington la 
Paris spune, că generalul american Chaffe 
trimite din Taku următdrea depeșă:

„Ostilitățile pot fi considerate ca termi
nate. Li-Hung-Clang a primit deplină auto- 
risațiă de a tracta asupra păcii".

Telegramele din sorginte englesă sem- 
nalâză însă mari agitațiuni în diferite pro
vincii ohinese în oontra streinilor.

*
La Berlin a sosit soirea, că împără- 

tâsa văduvă a trimis următorul decret lui 
Li-Hung-Clang:

„ Guvernul chines doresce să încheie pacea 
și alege oa împuternicit și ca garanțl pen
tru înoeperea negooierilor de pace pe Li-Kun 
și Clavg-Ci'i.

Prințul Tuan, continuă telegrama, a 
luat cu sine aot.ele asupra tratărilor secrete 
dintre China și Rusia, în care se promit 
acesteia din urmă unele avantagii, dâcă va 
retrage trupele din Peking și din Mand- 
suria.

*
0 depeșă din Shanghai anunță, că Li- 

Hung-Clang a trimis următorea depeșă am
basadorului chines la Londra:

„Trimisul nostru din Petersburg a în
duplecat pe guvernul rusesc să-și retragă 
trupele sale din Peking. Ai fi un om de 
nimic și ai pută să-ți părăsesol postul, dâoă 
nu vei îndupleca pe guvernul engles să facă 
și el același lucru".

Ambasadorul ohines a declarat cores
pondentului dela „Westminster Gazette", 

mării (țărmurii mării.) In același sens aplică 
și Francesul cuvântul câte din lat.') costa. 
Germanul Fuste, având același sens, încă 
nu e altceva, decât o modificațiune a lat. 
costa.

Cap se numesce, precum se scie, mai 
în tdte limbile orl-ce promontoriu sâu colț 
de pământ întrat în mare, așa este d. e. 
Capul bunei speranțe, său mai sus amin
titul Cap Matapan. In ținuturile nordice 
ale Europei aceeași ideiă se esprimă nu prin 
cap, ci prin nas, d. e. cel mai sudic promo- 
toriu al Norvegiei se numesce: Lindesnăs 
(nasul țării, ținutului.)

Gomparațiunea cu ochiul e forte pre
dilectă mai ales în limbile orientale. Da
mascul d. e. e numit ochiul orientului; în 
special însă isvdrele sunt considerate și 
numite ochiuri ale țării, așa d. e. în limba 
arabică ain însemnâză și ochii și isvor, 
întocmai precum numim și noi suprafața 
unei ape oglindă, âr gemul îl numim ochiți 
de ferâstră.

(Va urma.) NlCOLAE SuLICĂ. 

că într’adevăr a primit o telegramă, în care 
i-se spunea, oă ar fi om fără nici un folos, 
dâoă n’ar pută să oonvingă pe Anglia, că 
trebue să-și retragă și ea trupele din Pe
king. Ambasadorul a mai 4,s> că dâcă An
glia ar face aoâsta, s’ar ușura fdrte mult 
deslegarea cestiuneii ohinese.

*
țliarul berlinez „Lokalanzeiger" anunță, 

că Li-Hung-Clang oălătoresce spre Tien- 
Cin pe un vapor ohines, esoortat de un 
vapor japones.

*
încât despre atitudinea puterilor față 

ou propunerea Rusiei, nu se soie pănă aoum 
nimic mai amănunțit. Se crede, că întâr
zierea răspunsului puterilor la nota rusâscă 
provine din împrejurarea, că între guverne 
se urmâză un viu schimb de păreri, cari 
au de scop a convinge pe Rusia, oă ar fi 
oportun și necesar să-și retragă propunerea. 
America este, oare mai ales lucrâză pentru 
acâsta. Francia nu este oontra Rusiei, dâr 
tace și ea și lasă să se mai cooă lucrurile. 
Despre Japonia încă se flioe, că n’ar fi niol 
ea contra evaouărei Pekingului. Guvernul 
japones crede, că majoritatea puterilor nu 
va respinge propunerea rusâsoă.

SCIRLLE piLEl.
— 25 August v.

Magliiarisarea numelor de comu
ne. Oficiul statistic oentral, spune o foiă 
guvernamentală, lucrâză cu zor la maghia- 
risarea numelor de localități. Lucrările au 
înaintat așa de mult, încât s’au stabilit nu
mirile tuturor comunelor și localităților, 
oarl vor avâ să fiă maghiarisate. Numirile 
acestea se vor comunioa orașelor și oomu- 
nelor, oa eventual să-și faoă observările.

DII. Kalinderu, administratorul 
domeniilor corânei române, a visitat săptă
mâna trecută tote lucrurile demne de vă- 
4ut în Arad, apoi a mers la podgoriă în 
comunele Cuvin, Oovăsinț, Ghioroo și Mi- 
niș. D-l Kalinderu, care nu oruță nici o 
ostenâlă pentru ridicarea țăranului din Ro
mânia la o stare mai bună prin mijldoele 
instruărei și a luminărei pe tâte oăile po
sibile, s’a interesat și de modul de traiă 
al țăranilor români din părțile ungurene. 
La Otvenes a visitat moșia oontelui Zsi
linszky Robert, unul dintre oei mai renu- 
mițl agronomi din Ungaria, apoi moșia 
dela Mezohegyes, unde-i și cea mai vestită 
herghelie de cai din Ungaria. A umblat 
apoi în comunele fruntașe Nădlaoul, Cena
clul, pretutindeni studiind tdte relațiunile 
vieții țărănesol, atât ale marilor, cât și ale 
mioilor proprietari. Dela Arad d-l Kalin
deru s’a dus în Bănat, pentru a oeroeta 
moșia oontelui Naoo dela St. Miolăușul- 
mare, âr la Zsombolya moșia contelui Ce- 
ooniel.

Honvedii la manevrele din Galiția. 
La marile manevre din Galiția ia parte și 
o diviziă de honvezi, fapt, oare a produs 
sânge rău printre kossuthiștl. Se scie, că 
în sensul legii militare, honvezii nu pot 
părăsi granițele Ungariei, fără de preala
bila aprobare a dietei. In oasurl urgente 
ei însă pot fi împărțițl la armata comună 
oa oorpurl de întregire, dâr fiind-că acum 
nu esistă cas de urgență, partida kossuthistă 
a decis să interpeleze în afaoerea aoâsta 
„ilegală".

Ministru Daranyi a plecat Marți din 
Teiuș la Sighișdra și a ceroetat comuna 
înveoinată Bun, unde a fost cumpărată de 
oătră stat o moșiă de 1300 jugăre oatas- 
trale pentru colonisărî. Ministrul a aflat, 
că oomunele Kis-Bun și Nagy-Bun trebue 
să fiă împreunate prin un rând de oase și 
să fiă oolonisate ou Săcui. După visita 
aoâsta ministrul s’a reîntors la Sighișdra, 
de unde a pleoat la Budapesta.

0 erore de tipar, furișată într’o soire 
a cjilei din Nr. dela 4 Sept. n. o. al fdiei 
ndstre, pe oare am și reotifioat’o imediat, 
fiind desooperită ou bucuria unui gimuasist 
de cătră un isousit dela „Kronstădter Ta- 
geblatt", a dat prilej foiței jidano-maghiare 
din loo, de a șl mai vărsa puțin din ve- 
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ninuljce ni-1 păstrâză. Modul cum oaută a 
esploata acea erâre de tipar și lipsa de tact 
și pudâre, ou care o faoe, ne dispensâză de 
orl-oe comentar.

Societatea „Brazda". Duminecă, 27 
August v. 1900, ârele 3 după amia^I, so- 
oietatea „Brazda" înființată deourend îu 
Buouresoi pentru cultivarea zarzavaturilor, 
fructelor și florilor, va ținâ întrunire îu 
casa d-lui deputat D. C. Butculesou, preșe
dintele societății, strada Clemenței Nr. 11 
bis, unde se vor disouta oestiunl privitâre 
la menirea și progresarea societății.

Esportul productelor române. Pe 
<|iua de alaltăerl e’au oerut dela direcțiu
nea căilor ferate române 786 vagâne pen
tru cereale; 14 pentru petroleu; 367 pen
tru lemne; 155 pentru pietriș. In aceeaA 
Zi au intrat în porturi următârele cantități 
de cereale: Galați 126 vagone, Brăila 322, 
Constanța 5, Călărași 33, Giurgiu 4, T.- 
Măgurele 88, Calafat 14, T.-Severin 4.

Ciuma. Din Londra se comunică, că 
lățirea ciumei începe a produoe neliniște. 
In satul Banan, 45 mile depărtare de Glas
gov, a murit alaltăerl un copil de oiumă. 
Medicii au plecat lâ fața locului duoend 
serum. In Glasgov sunt 93 persdne sus
pecte și sunt isolate. Esistă temerea, că se 
va ivi oiuma și în Londra, mai ales în oar- 
tierul săracilor din partea de ost a orașu
lui, unde măsurile sanitare lasă mult de 
dorit. Tote corăbiile, cari vin dela Glas
gov sunt controlate sever, ceea-oe însă nu 
se pâte face în de-ajuns și față cu pasa
gerii, cari vin de-acolo cu drumul de fier. 
De-ocamdată nici în Glasgo? nu este pa- 
nioă între loouitorl. O telegramă din Glas
gov anunță, că toți medicii și ajutorele lor 
de-acolo au fost inooulațl ou serul ami- 
ciumatio al lui Pasteur. Autoritățile din 
acel oraș au ordonat stîrpirea tuturor guz
ganilor și ca gemurile oaselor infectate de 
oiumă să fiă înloouite ou zăbrele, pentru-ca 
să lase liberă intrarea aerului. In Glasgov 
s’au îmbolnăvit alaltăerl de oiumă alte 
două persone. S’a constatat însă, că 2 ca 
suri suspecte nu erau cașuri de ciumă.

Balul Ligei din Bușteni.
Sinaia, August 1900.

Secțiunea Predeal a „Ligei pentru uni
tatea oulturală a tuturor Românilor" a 
aranjat Sâmbătă săra 1 Septemvrie un bal 
în sala Eliseului „Valea Cerbului11 din Buș
teni, pentru sporirea fondurilor sale.

Balul a fost unul dintre oele mai bine 
reușite și mai frumos din câte s'au putut 
vedea vre-odată în romantioa vale a Pra
hovei. Tâtă lumea aflătore în sesonul verei 
prin aceste părți, șl-a dat întâlnire la 
acest bal, întindend cu drag obolul pentru 
8uooe8ul iui moral și material. Un comitet 
de 25 domnișore alăturea ou membrii seo- 
țiunei Ligei, și-au dat totă silința pentru 
a faoe partioipătorilor o plăcută ocasie de 
petreoere românâsoă.

Spațiâsa sală a „Eliseuluiu gemea de 
public și încă la ârele 9 se dovedise, oă e 
prea mioă. Decorată cu drapele naționale, 
ghirlande de flori și brad, sala, pe păreții 
oăreia atârnau tablouri din trecutul de 
măndriă al Românilor și care se scălda în- 
tr’o frumâsă lumină electrică în trei co
lori, îți face o fârte bună și plăcută im
presia.

Musioa militară a Regimentului II de 
Geniu din Sinaia a delectat pănă în Z1 pu
blicul ou oele mai frumâse cântece națio
nale și de dans. Costumul național a fost 
bine representat. Au asistat mai mulțl de
legați ai diferitelor secțiuni ale Ligei din 
țâră, âr Comitetul central eseoutiv a fost 
representat prin d-1 Septimiu B. Mureșan, 
seoretar, și d-1 M. Preda, oomptabil, asis
tați fiind de mai mulțl studențl universi
tari din Buouresoi.

S’a petrecut admirabil. D-nii membrii 
ai Comitetului seoțiunei Predeal, precum și 
domnișorele, oarl au contribuit atât de mult 
la organisarea acestui bal, merită tâtă lauda, 
asemenea și d-1 1. Baboianu Droc, profesor 
din Buouresoi.

Venitul se urcă la peste una miie lei.

Seoțiunea Ligei din Predeal este una din
tre oele mai harnioe și munoa ce desfășură 
îți umple sufletul de buouriă și mândriă. 
S3 irăescâ! B.

Sfințirea de biserică din Cășeiu.

La o distanță de 4 klm. de Deșii! este 
situată comuna Cășeiti (Also-Kosâly), ou o 
populațiune de 1100 suflete. Poporul 
aparține oonfesiunei gr. oat. și se ooupăou 
agricultura. Hăruicia poporului este mult 
lăudată și oea mai bună dovadă pentru 
aoesta este biserica pompâsă, zidită sub 
oonducerea zelosului preot Ilie Centea.

Aoâstă biserică, oare a costat aprâpe 
15.PO0 fl., s’a sfințit în cjiua de 2 Septem
vrie prin delegatul episoopeso Ioan Georgia, 
oanonio din Gherla, asistat de protopopul 
loan Goron și profesorul de teologiă Dr. 
Alexandru Gheție, încunjurațl de preoțimea 
tractuală. Cuvântarea a ținut’o delegatul 
episoopeso, tratând despre subieotul: „Ce 
este Biserica?"

După solemnitatea biserioâsoă, preo
tul local a întrunit inteligența la masa sa 
ospitalieră, la oare a presidat delegatul 
episoopeso și d-na Viorica Dr. Mihali, sub 
patronagiul căreia s’au ținut serbările. 
După toastele oficiale în sănătatea Ponti
ficelui, a Maj. Sale și a episoopului, a ur
mat o serie de alte toaste, oare de care 
mai interesante. Cu încordată atențiune a 
fost asoultat Dr. Ioan Vajda-Voevod, oare 
cu mult avânt oratorio și aprecieri filoso
fice a vorbit despre geniul poporului ro
mân, oapabil de-a opera fapte mari. — La 
urmă a luat cuvântul profesorul Augustin 
Paul, care a pronunțat un discurs mult 
aplaudat despre luptele crâuoene, oe s’au 
desvoltat în cursul seculelor împotriva oru- 
oei și despre triumful oruoei, ca simbol al 
civilisațiunei.

Sera s’a dat o petreoere ou dans, la 
oare au participat o mulțime de domni și 
dame de pe Valea Someșului. Regret, că 
nu le-am putut nota numele, căol erau prea 
mulțl și prea multe.

S’a comentat fârte aspru absența epis
copului dip Gherla, care de 21 de ani, de 
oând e în fruntea acestei vaste dieoese, ce 
numără 489 de parochii, — n’a găsit de 
cuviință a săvîrși decât 2 sfințiri de bise- 
rioă și și acolo s’a dus numai forțat de 
împrejurări.

Someșanul.

Conflict între miliția și gendarmi.
In ținutul Beiușului, unde astăcjl re

gimentul 37 de infanteriă face eseroiții de 
manevre s’ar fi întâmplat — după cum 
anunță „Magyarorszâg^ — un conflict între 
milițiă și gendarmi, în modul următor:

Numitul regiment sosi acum oâte-va 
Zile în satul Hollod. Pentru cancelaria re
gimentului erau în sat numai două localuri 
disponibile, .adecă șoâla și o prăvălia, care 
însă era închiriată de trei neguțători și 
plină de mărfuri. Comandantul regimentu
lui, colonelul de Aulich, se decise a ocupa 
prăvălia pentru scopul arătat și dispuse a 
se transporta mărfurile din ea în localul 
șoolei. Adjutantul regimentului spuse acâsta 
neguțătorilor și îi ruga să golâ.-că prăvălia, 
căci altfel va arunca marfa pe stradă. Ne
guțătorilor nu le conveni acesta și reola- 
mară gendarmeriă; însă în timpul acesta 
veni adjutantul cu soldați având intențiu- 
nea de a sparge ușa și a eseouta ordinul 
colonelului, când neguțătorii se supuseră 
și deschiseră ei prăvălia. Soldații începuse 
a goli localul, câud patru gendarmi, sub 
ordinile unui sergent, veniră la față locului 
și somară pe ofițer în numele legii a nu 
ooupa prăvălia. Adjutantul asculta și in
vita pe sergent și pe neguțători să mârgă 
cu dânsul la oolonel. Comandantul regimen
tului, colonelul Aulich, se răsti cătră ser
gentul de gendarmi cjicendu-i: cum îndrăs- 
nescl d-ta să te opui unui comandant de 
regiment și să armezl gendarmii contra mi
liției? Acuma sunt eu comandantul stațiu- 
nei, eu sunt răspunzător pentru ordine! — 
Pardon, d-le colonel, răspunse sergentul, este 
datoria gendarmeriei să apere persana și ave
rea oetățenilor contr» forței! Colonelul Aulich 
îi striga: Eu nu ounosc nici cetățeni ungu- 
resol, nici gendarmeriă regală ungurâscă 1 Și 
oând sergentul observă: legea nu faoe niol 
o deosebire, colonelul arătă sergentului ușa 
strigându-i: Marș ! Sergentul de gendarmi 
raportă îndată oașul autorității sale supe- 
riâre. Colonelul Aulich se duse, după acest 

incident, în prăvăliă și suspendă golirea ei. 
„Alkotmany" reproduoând aoâsta des- 

oriere Zi°e> on drept ouvânt, că totul i-se 
pare a fi o născooire jidovâsoă.

Revolta ofițerilor în Grecia.
Printre ofițerii inferiori din infanteria 

grâoă domnesce de mai mult timp o ne
mulțumire, oare acum a degenerat într’o 
mișcare de oposiție contra ministrului de 
răsboiîl Tsamados, din oausa sistemului de 
avansare. Ofițerii oer a se îndrepta răul și 
în același timp a pune pe ofițerii de infan
teriă pe aoeeașl trâptă de egalitate cu ofi
țerii din celelalte arme.

Guvernul a orecjut, oă prin măsuri 
energioe va pute deveni stăpân Șpe aoâstă 
mișcare și astfel a dat în judeoata unui 
consiliu de răsboiîl special, pe nouă oăpi- 
tanl, cari și fură condamnați a fi treouțl 
în neaotivitate. In același timp "mai fură 
suspendați direotorul poliției și comandan
tul pieței din Atena, pentru-că n’a procedat 
energic contra ofițerilor, cari au demons
trat ou ooasiunea unui banchet în Phale- 
ron. Pentru participarea la acestă demons- 
trațiune, au fost trași la răspundere 75 ofi
țeri din garnisâna Atena pentru-că ei nu 
s’au supus somațiunei comandanților lor de 
regimente de a părăsi banchetul. 16 din- 
tr’înșii fură pedepsiți ou două luni înohi- 
sâre, 44 ou mutare în garnisone din pro
vincia, âr restul achitați oa fiind seduși.

Insă asprimea aoâsta produse tocmai 
oontrarul efectului dorit. Ca răspuns la aceste 
pedepse, se ținură banchete de demonstrația 
în Zii®!0 de 16 și 17 Aug. mai în tâte gar- 
nisânele din țâră, la care partioipâ majori
tatea ofițerilor de infanteriă dela subloco
tenent pănă la oăpitan inolusiv.

Pe cât se soie, pănă acum sunt 150 
pănă la 160 ofițeri de infanteriă, aprâpe a 
cinoea parte din ofițerii activi ai armatei, 
oarl au luat parte la aoeste demonstrațiunl. 
Mai oaraoteristioă este demonstrațiunea dela 
banchetul din Volo, unde ofițerii mutați 
din Atena drept pedâpsă, fură sărbătoriți 
ou mare sgomot. Colonelul Psychas s’a dus 
înadins la Volo spre a împedeca acâstă în
trunire demonstrativă. Insă ofițerii refusară 
a eseouta ordinul, oe li-s’a oomunioat prin 
ordonanțe în localul banchetului, ca să se 
presents imediat la casarmă pentru a face 
un marș de nopte, In oonsecință guvernul 
constitui un consiliu de răsboiO special și 
generalii îșl dau tâtă silința a restabili prin 
asprime disoiplina. Posiția guvernului nu 
este perioulosă, deâre-oe populația oonsideră 
afacerea ca o cestiune particulară a ofițe
rilor, însă față cu străinătatea posiția gu
vernului este destul de blamabilă.

Liberarea legațiunilor din Peking.
— Fine. —

O a doua și mai de aprâpe cercetare 
esplieă abaterea și slăbioiunea asediaților 
pe o parte, oele mai neînsemnate obiecte 
erau dovada suferințelor îndurate de ei. 
Mai întâii!, un grup de morminte de cu
rând acoperite ou cruol de lemn d’asupra, 
isbeau în mod dureros privirea. Locuința 
celui de-al doilea secretar al legațiunei fu
sese transformată în spital, plin de răniți, 
pe cari îi îngrijau nisoe călugărițe frau- 
oese. La un moment tot ooDtingentul ja- 
pones, afară de patru âmenl, se afla în 
aoel spital ca răniți.

O tablă, pe care se scriau ordinele de 
Zi, purta uneori note oa aoesta: „Deâre- 
oe e probabil, că astăZl vom fi espușl unui 
foc riguros, am interZis femeilor ș: oopiilor 
de a ciroula în interiorul legațiunei". Seu : 
„Din causa mioei oantitățl de legume și 
ouă, ce a mai rămas, târgul tiu va ti des
chis decât dela orele 9 pănă la 10. Totă 
carnea de cal e inspectată de un medic".

Ministrul american ocupa lo iniuța pri
mului secretar. Contingentul frances era 
instalat într’un pavilion separat.

Femeile au dovedit un mare curagiQ. 
Ele se obiclnuiră într’atâta ou împușcătura 
Chinesilor, încât cu greu puteau fi oprite 
de-a se plimba în grădină. Merindele date 
de guvernul chines abia au ajuns pentru o 
Zi. Cerendu-i-se apoi de a mai da prov-i- 
siunl, Tsung-Li-Yamenul a răspuns, oă-i este 
imposibil din oausa stărei de răsboiii. De 
altminteri, Tsung-Li-Yamenul ordonase a 
se lipi pe zidurile stradelor afișe exhortând 
poporul să măoeiărâsoă pe toți streinii, pen

tru-oă au declarat resboifi Chinei, atăcând 
forturile din Taku.

La începutul asediului, artileria străi
nilor se oompunoa dintr’un singur tun ve
chii!, oare servise Englesilor în 1860. Fu
sese descoperit de un tunar amerioan în 
prăvălia unui anticuar, a fost așeZat pe o 
lafetă rusâsoă și s’au mai găsit munițiunl 
italiene8ol de oarl s’au putut servi. A fost 
botezat „Tunul internațional".

Chinesii esecutau în fiă-oare nâpte re- 
tranșamente destinate a-i apropia de zidu
rile legațiunei; asediații deșteptându-se, ve
deau nouă ziduri mai apropiate ou oâte-va 
piciâre, decât oele din ajun. La un mo
ment se puteau chiar auZi oficerii chinesl 
vorbind între ei. In timpul celor din urmă 
două nopți de asediu, ei oonjurau pejâmenii 
lor să șarjeze pe străini și să-i extermine 
înainte de sosirea trupelor de ajutor. Sol
dații însă răspundeau, oă nu pot înfrunta 
baionetele.

In nâptea, care a precedat Intrarea 
aliaților, Chinesii au tras asupra legațiunei 
mai multe mii de glânțe.

Cele din urmă oincl Z>10 al® înaintărei 
spre Peking au fost oele mai penibile. Ter
mometrul arăta 30—40 centigrade și chiar 
mai mult. Nici o umbră, nimio deoât lanuri 
de grâu și nisip, mereu nisip, în oare se 
înfigeau picârele soldaților.

Japonesii aveau cea mai bună orga- 
nisație de transport. Ei începeau marșul și 
dădeau, dovadă de cea mai mare resistență. 
Ei par oa niol nu se odihneau. Cavaleria 
și eclerorii lor esplorau terenul înaintea 
aliaților. Patrulele lor erau mereu în atin
gere cu Chinesii, cari fugeau lăsând așter- 
noturile, hainele și uneltele lor de bucă
tăria.

In fiă-oare di sute de amerioanl, dobo- 
rîțl de căldură, rămâneau în urma oolânei, 
âr trupele indigene din Indii sufereau tot 
atât oa și Amerioanii.

Trupele internaționale lăsau în urma 
lor o cantitate de oatârl și oai orepațl. Sol
dații beau mereu apă de rîu ori de puț. 
De aci a resultat o epidemiă de disenterie.

Marele avantagiu al Rușilor și Japo- 
nesilor era, oă se puneau în marș diminâța 
și sâra, când era mai răoâre.

Amerioanii au suferit mult de obosâlă, 
âr pe la sfîrșit ofițerii lor erau siliți să 
facă apel la mândria soldaților, ca să nu 
întrerupă mersul. Adesea ei spuneau: [„Nu 
lăsațl să vă întrăoă Englesii, nu lăsațl pe 
Ruși să fi în capul oolânei".

Priveliscea oonvoiului aliaților era ceva 
unio în lume. Un lung șir de lAcJ-T, de ve
hicule, de vite, se desfășura pe o distanță 
enormă în urma trupelor. Dela carele gre- 
oie ale țăranilor pănă la trăsurile boeresol, 
totul a fost reohisiționat. Toți Chinesii, toți 
oaii, toți oatârii întâlniți în oale au fost 
încorporați îu servioiul transporturilor.

Se vedeau JaponesI purtând oantine, 
Ruși cu oămile, Chinesl cu căruțe, hamali 
încărcațl cu lăZb âr pe malul fluviului alțl 
o mulțime de hamali trăgeau edeo vre-o 
două sute de junei greu încăroațl.

Dâoă Chinesii ar fi luat din nenoro
cire ofensiva, tot convoiul aliaților ar fi pu
tut fi cu înlesnire capturat; o mică patrulă 
bine înarmată ar fi fost de ajuns ca să ni- 
micâsoă aoâstă oolonă.

Când demoralisarea inimioului deve
nise evidentă, generalii părăsiră oonvoiui 
în plata Domnului, îngrijind de înaintarea 
trupelor.

Oboselile impuse trupelor nu pot fi 
justificate, decât prin neoesitate de a înlă
tura eventualități atât de grave.

ULTIME SUIRI.
Washington, 6 Septemvrie. Ofi

ciul de esterne a comunicat guver
nului rusesc, că trupele americane 
nu vor eși din Peking pănă când 
un comunicat oficios nu va docu
menta, că Rușii au părăsit Pekingul.

New-York, 6 Septemvrie. Scirî 
sosite din Shanghai comunică amă
nunte revoltătdre despre masacrările 
sevirșite asupra misionarilor străini 
de cătră indigeni. In Tai-yuan-fu, 
unde se află acum împărătăsa, 50 
de omeni au fost masacrați și ca
davrele lor aruncate cânilor. In Chu- 
chau 14 misionari englesî au fost 
uciși cu furci de fier. Spiritele printre 
Chinesl sunt grozav de revoltate. 
Europenii sunt provocațî prin pla
cate se protesteze contra retragerei 
trupelor din Peking.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 

Redactor responsabil: Gregoriu fâatot.
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Bac-Mi mătase 11. 8.20
și mai sus! — 14 metri. — Trimise franco și liberate de vamă! — 
Mostre se trimit imediat, asemenea „Mătase Henneberg" negră, albă 
și colorată dela 45 cr. până la 14 fl. 65 cr. metru. (2)

G. Henneberg, Fabricant ie mătăsuri, (liferaut al curții t. și r.) Zurich.
Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 

din Brașov, 
se pot procura următârele cărți:

. .........■ . ■ ...---- - ----

Scrieri literar*® pentru
„Caractere morale, esemple și se

ntințe culese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderne“ de loan Popea, 
profesor. Cetitorul află în acestă. carte (de 
aprope 400 pag.) o comoră nespus de pre- 
țiosă de învățături, de mângâieri, de însu
flețiri spre tot ce e moral, nobil și frumos. 
Prețul 1 fl. 25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

„Carte pentru toți“, întocmită după 
ideile lui Sam. Smiles, de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 40 bani (plus 5 b. porto).

Legende seu Basmele Românilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
tul P. Ispirescu. Format 8° de 400 pag. 
Prețul 1 fl. 70 cr. . (cu posta 1 fl. 80.)

Țiilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai fl. —.75 cr.

Er tom II are 508 pag. și costă 70 cr. 
întregul opfl. 1.45 cr. (francat fl. 1'60 cr.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Popp. Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vreu să joce teatru. 
Prețul 12 cr. ... (prin postă 14 cr.)

Vieța după m6rte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor treeătdre, 
de I. P. Ediția II. Prețul fl. —.50 cr. 
Cu posta 55 cr).

Nopți de iernă- novele pentru popor 
de Geovye Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul 60 cr. 
(cu posta 65. cr.)

Țiganii, schiță istorică lucrată pen
tru petrecere după mai rnulțl autori, de 
cunoscutul nostru scriitor I. P. Reteganul,. 
Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr).

Merinde dela școlă, său învățături 
pentru popor, de Dr. (~. Popa. Prețul 60 cr. 
(cu postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului, este o carte 
mare cu povești din Bănat, de G. Cătanâ, 
împărțită în 3 tomuri. . . Prețul 65 cr.
(cu posta 70 cr.)

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de Iuliu Bognariu- 
Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 cr. (cu porto 28 cr.)

Dracul, novelă de V. R. Buticeseu. 
Are tendința de-a combate credința de
șertă. Prețul 10 cr. (cu porto 12 cr.)

Lira BihomiluiȚ^ carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antonin 
P'p. Prețul 20 cr. . . (cu porto 23 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de 1. P. Reteganul. Pr. 12 cr. 
cu porto 15 cr.

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. P. Re’eganul. Vre-o 
60 de poesii glumețe. Pr. 40 cr. (-ț- p. 5 cr.)

Din trecutul Silvaniei,'legende de 
V. Russu. Conține 170 pag. Prețul. 30 cr. 
era la început 1 fl., acum (cu porto 35 cr.)

Vivia, seu Biserica din Carta 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. Iuliu Dragoș. Prețul 70 cr. 
(-|- 5 cr. porto).

„Preotul dinNbieni*, narațiune is
torică din vecul nos ru, scrisă de Arghiro- 
bi-rbu. Prețul 10 cr. (-|- 2 cr. porto.)

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților de G. Suni., Pr. 30 cr. -|- 3 cr.porto).

Poesii de V. R. Buticescu. Prețul era 
la început 1 fl. 20 cr., acum numai 60 cr. 
(cu posta 70 cr.)

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și diua numelui, precum 
și vorbiri la diferite ocasiunl școlastice, de 
G. Simu. Prețul 20 cr. (cu posta 22 cr.).

Cartea Săteanului, de Emanuel Pă- 
râeanu. Conține mai multe novele poporale, 
scrise în stil forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii, mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
( u posta 60 cr.)

Suspin și zimbire, poesii și prosă, 
de A. Pop. Prețul 40 cr. (cu porto 43 cr.)

Rîsete și zîmbete, de T. V. Gheaja. 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 30 cr, (cu posta 35 cr.)

„Consîderațiuni istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațiunea 
lor la națiunea nășiră de Ioan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Prețul 1 fl., (-[-& or. prt.

„Amicul bun1*, colecțiune de lectură 
solidătore de caraoter în direcțiune reli- 
giosă-morală, tradusă de prepositul capitu
lar Ioan Papiu. Prețul 10 cr. (-]- 2 cr. porto.)

CJwrsMJI sla bwrea diinVâena.
Din 6 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4%......................115.15
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.85
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 120.— 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2°/0 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.20 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii......................160.—
LosurIpentru reg. Tisei și Seghedin . 141.50 
Renta de argint austr...........................97.65
Renta de hârtie austr...........................97.25
Renta de aur austr..............................116.80
LosurI din 1860.................................  132.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.01
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 686.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 678.50
Napoleondorî............................. 19.31
Mărci imperiale........................ 118.20
London vista................................. 242.0272
Paris vista.................................. 96.25
Rente de corone austr. 4°/0 • • ■ 97.95
Note italiene.............................. 90.35

Cursul pieței S-r;așov.
Din 7 SeDtembre 1900.

Bancnota rom. Oump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orî. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

58.50 Vend. —
10.71 Vend. —

100.— Vend. 101.-

19.06 Vend. 19.10
18.80 Vend. 18.84
19.20 Vend. 19.28
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. — t—

^asa Nr. 75, Brașovnl-vech ii 
dh» Strada Sjîangă, este 

ie vânzare =- 
«Bona mâină. UBsei-ă.

In for mâți uni tot acolo. W78.2—3.

Școla privată de musică 
„KAISER“

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

Are anual cam la 3'0 frequentanțl 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- 
sericescl 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, (51 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 superioră. — Curs ferial și special de 2 luni 
(Octombre— Novembre. Iulie — Septeu.bre).

i
——Puteri didactice:  ....... —
Dr. Max Dietz, profes. universitar și membru al 
comisiunii esaminătore de stat 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. (1077,2—3)
Prospecte precum ori și ce informațiuni se dă de 

cătră biroul institutului VIT'l, Zieglergasse 29. i

CC

v > ■

RBrașav, Hergm flnuraii £w. 30.

Acest stabiliment este proveojut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put6 esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT Șl COLORI.

CÂKȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PEFlODICl
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.PIIOGIUMEJȘLEGĂNTE. BILETE DE LO0ODNĂ ȘI DE MT1
DU FĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

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. MUBZȘIANU, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Qou/vz'ctz, î,n lolă măwnua-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PRB|UPlI-CURENtF și diverse 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

«sg

Si


