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Lupta Românilor bucovineni.
In fața faptului împlinit al di- 

solvării parlamentului austriac, a 
venit, am putâ 4ice tocmai în mo
mentul cel mai suprem, raliarea din 
nou a naționaliștilor români buco
vineni grupați în jurul representanți- 
lor țărănimei Flondor, Gr. Popovici 
și alții. Ar fi fost, după noi, o ne
norocire elementară pentru causa 
română bucovinenă, dâcă curentul 
independent național n’ar fi putut 
se se valoreze la viitdrele alegeri 
pentru parlamentul central.

Suntem înclinați der a crede, 
că cestiunea viitorelor alegeri nu 
puțin a contribuit la hotărîrea de 
a-se înființa deja de acum „partidul 
poporal național11 pe basele vechiu
lui program național independent, 
avend ca organ al seu „Deșteptarea11.

De sigur, că nicăiri ca la noi 
în Transilvania nu s’a aprețiat mai 
bine valorea cu totul problematică 
a așa caisului pact dintre deputății 
români bucovineni oportuniști și gu
vernul provincial Bourguignon, ni
căiri nu s’a cunoscut mai bine de 
îndată, că acâstă învoială numai pact 
nu a fost, ci un armistițiu vremel
nic lăsat prin firea lucrului și a îm
prejurărilor la discrețiunea celui mai 
tare. De aceea nici că ne-am mirat, 
când prea iute am înțeles, că Bour
guignon s’a folosit numai de acel 
„paet“ pentru a-se rehabilita față cu 
guvernul central și a-și întări posi- 
țiunea. Er cât pentru respectarea lui, 
s’a întâmplat ceea-ce și la noi s’a 
petrecut cu tdte învoelile de felul 
acesta, că adecă cei-ce au crecjut 
guvernelor dușmăndse desvoltării na
ționalităților, au remas forte păcă
liți și desamagiți.

La acest trist resultat au ajuns 
curând și Românii bucovineni cu 
„pactul” lor, și chiar de am admite, 
că una sâu alta din multele plân
geri, ce le înșiră „Deșteptarea”, ar 
fi de origine mai vechiă și nu s’ar 
putâ cresta numai pe răboșul gu
vernului actual al țării, rămân prea 
de tot multe actele dușmănăse se- 
vîrșite în detrimentul liberei desvol- 
tări a elementului românesc din Bu
covina. Și ce pdte dovedi mai viu 
complicitatea lui Bourguignon la 
tote violările învoelii, ce a încheiat’o 
el cu majoritatea deputaților ro
mâni, decât confiscările reînoite cu 
nouă vehemență a articulelor claru
lui „Deșteptarea”, prin cari se dă 
pe față totă miseria situațiunei 
create Românilor bucovineni în ur
ma faimosului „pact”, precum șităte 
uneltirile vrășmașe, tote prigonirile 
și volniciile celor dela cârma țării? 
Aceste confiscări, prin cari se. calcă 
în piciore libertatea constituțională, 
și cari sunt fetul unor porniri peri- 
culăse absolutistice, mărturisesc în 
modul cel mai elocuent păcatele 
ocârmuitorilor de ac|i ai sărmanei 
Bucovine.

Situațiunea presentându-se ast
fel, este o cerință imperativă ca 
Românii bucovineni să se reculăgă, 
se se deștepte din amețâla, ce a cu
prins parte mare din fruntașii lor 
sub influința perniciosă a „pactului” 
cu Bourguignon și să stăruescă, ca 
la alegerile viităre pentru parlament 
cele trei mandate ale comunelor dela 
țeră, precum și cele două mandate 
din curia a cincia, să fîă date unor 
bărbați cu spirit Dațional indepen
dent, cari se merite încrederea po
porului român.

Este dureros, că după conste
lația de ac|i Românii bucovineni au 
ajuns a lupta în două, ori păte și 
în trei tabere, pe când împrejurările 
estrem de grave pretind mai mult 

ca ori și când o procedere unitară 
a lor, prin care elementul român băști
naș al țării să se potă impune și în 
sus și în jos.

Tocmai acum, când fierberea în 
partea de dincolo a monarchiei a 
ajuns la culme, de unde are se se 
încâpă marele proces de cristalisa- 
țiune, interesul național român pre
tinde dela frații uoștri bucovineni 
să-și cumpănâscă bine situațiunea și 
să nu rămână îndărătul marei esi- 
gențe a timpului, de a-se validita în 
concertul poporelor imperiului ca 
factor național, ale căruia interese 
de esistență, de desvoltare și de 
progres să fiă pe deplin respectate 
în cadrul autonomie al țării.

Fiă, ca frații noștri bucovineni 
să înțelâgă marea lor chemare în 
serviciul sfintei cause naționale și 
lăsând la o parte micile pasiuni și 
ambițiuni și divergențe, să se gru
peze cu toții, fără preget și fără șo
văire, în jurul drapelului autonomiei 
neștirbite a țării și a egalei îndrep
tățiri naționale!

Dela adunarea Asociațiunei.
Primirăm erl sâra următorea telegramă 

dela raportorul nostru special:
fiftehadia, 9 Septemvrie. Un pu

blic imens român este întrunit la 
adunarea și sărbările „Asociațiunei”. 
E o plăcere să privesc! societatea 
frumosă de dame, domni și pe ță
rani și țărance în costumele lor fru- 
mose originale naționale, în frunte cu 
preoții și învățătorii lor.

Săra de cunoscință de Sâmbătă 
săra a fost o frumosă și adevărată 
serbare între frați. „Cursalonul” ca 
și terasa lui, erau ocupate pănă la 
cel din urmă loc de veselii convivi.

Duminecă diminâța a fost bine- 
ventat comitetul central al „Asocia- 
țiunei” la locuința președintelui. In 
numele despărțământului și al comi

tetului aranjator a vorbit d-1 advocat 
Dr. loan Popovici la al căruia dis
curs plin de însuflețire a răspuns 
președintele „Asociațiunei“, domnul 
preposit I. M. Moldovan, cu accent 
călduros național.

La serviciul divin, ce a urmat 
în biserica gr. or., au pontificat pro
topopii Grhidiu, Mihaiu Popovilc și 
Vasilie Popovici.

Ședința primă a adunării gene
rale s’a început la ora 11 a. m. în 
sala spațidsă a teatrului, care era 
ticsită de public, tocmai așa ca și 
galeriile. La discursul de deschidere 
al președintelui, care a fost splen
did, a răspuns d-1 protopop Grhidiu 
cu entusiasm și în mod pătrun4ător’ 
Aplause frenetice îndelungate au sa
lutat ambele vorbiri. A mai vorbit 
și d-1 Iosif Vulcan, care a salutat 
adunarea în numele societății pentru 
fond de teatru român și a fost viu 
aplaudat. In genere se manifestă un 
interes mare față cu adunarea.

Disolvarea „Reichsrath“-ului.
Vineri, 7 Septemvrie n., a fost 

disolvat „Reichsrath“-ul austriac prin 
următorea patentă împărătâscă, ce 
s’a publicat în numărul de Sâmbătă 
al foiei oficiale „ Wiener Zeitungu :

„Noi Francisc Iosif I, din îndurarea 
„lui Dumnerjeu împărat al Austriei, rege 
„apostolic al Ungariei eto. eto., aducem la 
„cunoscință tuturor pe oarl îi privesce, că

„I. Camera consiliului imperial e di
zolvată.

„II. Au să se pregătăscă și să se facă ale- 
„gerl generale nouă pentru cameră.

„Dat în Vieua, capitala imperiului și 
„reședința nostră, în 7 Septemvrie 1900, 
„anul 52 al domnirei nostre".

Francisc Iosif m. p.
(Urmâză iscăliturile tuturor miniștrilor.)

FOILETONUL „GA'Zb TRANS”.

Antropomorfism și antiantropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)

O peninsulă strimtă și lungărâță o 
numim de regulă limbă de pământ. Gură 
suntem obiclnuițl să atribuim de regulă 
unei ape seu unui rîu; să se compare în 
același sens germ. Mundung (dela Mund, 
gură) fran. le bouches du Rhone, ital. le 
bocche (lat. bucea) le foci, lat. fauces (gâtlej), 
ostia (gâtlej).1 E intersant în punctul acesta 
să se scie, că cuvântul românesc gârlă după 
etimologia sa însemnâză tot gură, gâtlej de 
rîu (paleoslav. grulo, guttur, gula). Gârlan 
derivat din gârlă șl-a păstrat încă sensul 
său original de gâtlej*).  E interesant mai 
departe să se scie, că în limba la
tină caput indică atât isvorul, cât și gura 
apei. In sens de isvor obvine caput d. e.

*) Gâtlej e etimologisare poporală după 
analogia lui gât din gârlej, precum s6 pronunță 
încă dialectal. Gârlegi, gârlă și gârlan sunt din 
aceeași trupină.

la Hor. Od. 1,1,22; Verg. Georg. 1,368, 
Ovid. Met, 2,255. JEngadin, cunoscuta vale a 
Inului în Helvetia asemenea nu e alt-ceva 
decât lat. in căpițe Oeni (în capul, la isvo
rul Inului). Sensul de gură îl are caput la 
Caesar B. G. 4,10. Hor. Sat. 1, 10, 37. Ro- 
mânesce încă se dice capul apei, înțelegându- 
se deopotrivă isvorul ca și gura, unde să 
revarsă.

Caesar dice în Bellum Gallicum des
pre Rin: multisqe capitibus in oceanum in- 
fluit, ceea-ce noi românesce nu mai tra
ducem cu cap, ci cu brațe sâu cel mult cu 
gură și anume: Rinul desfăcându-se în mai 
multe brațe se varsă în ocean sâu Rinul se 
varsă în ocean prin mai multe guri. Deja 
esemplul acesta cu „brațe” ne arată, că de 
multe-orl nu se mai ține cont în determi
narea antropomorfistă a diferitelor obiecte 
de proporțiunea, simetria și posițiunea, ce 
ocupă organul corăspundător al corpului 
omenesc ca parte a întregului, a organis
mului animalic, ci dătătore de măsură e pur 
și simplu forma, fără de a-se considera și 
celelalte părți, așa d. e. se dice despre 
Dunăre, că face un ghenunghe la Cerna
voda tocmai l’a vre-o 50 km., înainte de 
a-se vărsa în Mare, înțelegendu-se cotitura, 
ce o face spre nord silită de costele Do- 

brogei. In loc de ghenunghe să întrebuin- 
țâză românesce mai des cotitură (dela cot), 
d. e. cotitură la drumuri. Orașul Genua 
încă se dice, că și-ar avă numele dela lat. 
genu, genunche.

De sin de mare lat. sinus, grec. xofatog 
se vorbesce aprope în tote limbile.

IV.
Intrând în detaiul antropomorfisme- 

lor poporale române, vom face o mică dis- 
tincțiune între antropomofisme complete și 
parțiale, înțelegând sub antropomorfîsme 
complete cașul, când numele anumitor per- 
sone servesc ca indicare antropomorfistă al 
diferitelor obiecte, er sub titula de antro- 
pomorfisme parțiale grupând tote acele cașuri 
de antropomorfism, când determinarea 
antropomorfistă se face prin aplicare unui 
singur membru al organismului omenesc.

Antropomorfîsme complete sunt în limba 
română următorele:

Copil se numesce sâu fierul, în care 
cade clanța la ușă, sâu țîțîna la ușe sâu 
la portă.

Cocon e capsula sâu gogoșa, în care 
se închide viermele de mătase.

Cocona Chiftirița s’a născut prin 
etimologisare poporală din conochiftirița 

(coropișnița), în tocmai ca și cochii vechi 
(locul, unde să făceau odinioră lieitațiunile 
și se vindeau vechiturile) din ung. kotya- 
vetye.

Babă se numesce grinda sâu tălpoea 
la moră, âr în special în Moldova sub nu
mele de babă e cunoscută o specie de co
zonaci cu stafide.

AToș se numia odinioră pământul stă
pânit de-un moșnean (răzeș, moșier mic).

Tătăișă (deriv, din tată : în Tran
silvania sinonim cu cumnată) e numele 
plantei Caulina sâu Pulicaria. Tot deriva- 
țiunl din tată avem și în următorele nu
miri antropomorfiste: tătăneță sâu tatină 
(Symphytum) și tatniș (toporaș).

Crăișor e numele unei specii de 
păstrăv (Salmo trutta); crăiță obvine ca 
termin botanic paralel cu catifeluță (Tage- 
tes erecta); âr craiii nou e sinonim cu 
lună noub.

Domnișor, numit pe alocurea și lo- 
gocel (logofăt) sâu turculeț e numele 
obicinuit al sticlitelui. (Carduelis elegans 
sâu Fringilla carduelis)*).

(Va urma.) Nicolae Sulică.
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De-odată cu patenta acesta „ Wie
ner Zeitungil publică uu comunicat 
©aplicativ, în care se tjice între 
altele, că populația imperiului nu a 
putut se vadă realisându-se nici una 
din dorințele ei. Austria nu a putut 
se participe la desvoltarea economică, 
industrială și comercială a celorlalte 
state și t6te sforțările guvernului 
pentru a face se înceteze tristele în
tâmplări interiore din timpul ultim, 
au rămas neroditâre. Astfel disolva- 
rea camerei a devenit o necesitate im
perativă. Guvernul pune la inima po- 
pulațiunei și o sfătuesce, ca la nouele 
alegeri sâ aibă în vedere trebuințele 
economice aje statului, căci în chi
pul acesta puterile statului se vor 
întări.

*
Se crede, ca înainte de De

cemvrie nu se vor face nouele alegeri. 
Mulți prevestesc, că din alegerile aces
tea vor eși întărite fracțiunile es 
treme de partid : ale Schonerer-Wolff- 
ilor, ale Cehilor tineri estremi și ale 
socialiștilor poloni.

Programul serbărilor din Blașifi.
„Unirea" în numărul său din urmă pu

blică programul serbărilor ’din Blașifl. El 
este următorul:

1) Luni în 17 Sept. n. întrunirea mem
brilor Sinodului provincial în ședință pre- 
gătitâre. Săra la 7 6re iluminarea orașului 
și a institutelor de învățământ și conduct 
cu torțe.

2) Marți 18 Sept. n. Diminâța la 8’/2 
6re liturgiă solemnă, pontificală de I. P. 
S. D-n Mitropolit cu asistența P. P. S. S. 
D-nl EpiscopI sufraganl și a membrilor 
sinodului. Va cânta corul mixt al prof, 
Mureșianu. După cetirea sfintei Evangelii 
Esoelența Sa Mitropolitul va rosti cuvântul 
festiv. — La orele 1 d. a. prâncj de gală 
la curtea mitrop. — Sera la 8y2 6re con- 
oert îo sala de gimnastică sub conducerea 
prof. Mureșianu și cu concursul mai multor 
artiști. Programul detaiat se va publica.

3) Mercuri 19 Sept. n. Diminâța la 8 
dre liturgie pontificată de unul dintre P. 
P. S. S. D-nl Archierei cu nnmărosă asis
tență. Va cânta corul profesorului Mure
șianu. — Sesiunea l-a a Sinodului. — La 
drele 10 %. Ședința literară festivă a tu
turor institutelor de învățământ din Blașiti. 
— După prânc} și eventual filele următore 
oontinuarea ședințelor Sinodului.

Ori de câte-orl va servi s.-ta liturgiă, 
câte unul din P. P. S. S. D-nl Archierei, 
va cânta corul prof. Mureșianu.

Pentru aranjarea serbărilor s’a ales 
un oomitet, care va îngriji și de încuarti- 
rarea âspeț’lor.

Conflictul României cu Bulgaria.
piarul nLa Roumanie'1 publică în nu

mărul său de Sâmbătă săra următorul oo- 
municat:

„Soirile, pe cari le primim din Cons
tanța spun, că mișcarea trupelor bulgare la 
granița român eseu devine din ce în ce mai în
semnată.

„Recundscerile, pe cari le face cavaleria 
bulgărdscă, sunt forte dese și mai multe baterii 
au fost așezate pe deosebite puncte ale fron
tierei?.

*
Vexațiunile din partea Bulgariei con

tinuă la frontieră. Toți călătorii, cari merg 
dela Giurgiu Ia Rusoiuc, sunt obligați să 
depună pașaportele lor în mânile autorită
ților acestui oraș. Când se întorc nu li-se 
dau pașaportele pănă-ce nu arată, că au 
luat bilet de călătoriă cu vaporul bulgar 
„Boris" și nu cu vaporul român, care co
munică asemenea între Giurgiu și Ruaoiuo. 
Apucătură rentabilă bulgărâscă!

*
In vederea eseroițiilor, pe cari divizia 

activă a Dobrogei le va face în tâmna 
acâsta, acâstă diviziă a fost oomplectată ou 
bateriile de artilerie și cu trupele de geniu 
necesare. *

Având în vedere împrejurările actuale 
și mai ales starea actuală a raporturilor 
române cu Turcia, guvernul a hotărît, ca 
anul aoesta se nu se mai serbeze aniversarea 
luărei Griviței (30 August).

*
Din multe părți se afirmă, oă princi

pele Ferdinand al Bulgariei nu se va mai 
reîntorce în Bulgaria, căci se scie treout 
în lista comitetului macedo bulgar printre 
persânele, pe cari acesta a deois să le în
lăture, fiind-că se opun planurilor sale.

*
Din Ostrov i-se comunică „Apăr. Naț.“, 

că cjilele acestea ar fi debarcat în mod suc
cesiv dela Varna 70 ofîcerl ruși ou desti
nația de a întră în armata bulgară.

*
„Frankfurter Zeiiungu accentuând, că 

Bulgaria n’a dat niol un respuns României 
la plângerile formulate aoum în urmă, des
pre vexațiunile, oe îndură călătorii români 
și agenții vapârelor române, cjice : Deoă niol 
după visita miniștilor bulgari la jubileul 
din Constant,inopol, nu se produce nici o 
schimbare în atitudinea Bulgariei, atunci 
România va procede la represalii.

Același diar spune, oă între altele d-1 
Marghiloman s’a folosit de prilejul visitei 
sale la Constantinopol, spre a cere dela 
înalta Portă pentru reounoscerea oficială a 
independenței Românilor macedoneni și 
numirea unui episcop pentru bisericile române 
din Macedonia. Pârta tocmai acum a putut 
să se convingă de lealitatea Românilor mace
doneni pentru a-le acorda drepturi de care 
se bucură deja de mult revoluționarii bulgari.

Duminecă s’a ținut în Târgoviște un 
mare meeting de protestare în contra unel
tirilor bulgărescl, organisat de studenții 
universitari tergov’iștenl. La aoest meeting 
a luat parte și o delegațiă a asociației stu
denților din Bucuresc.I.

»

Instrucția complotului.
D-1 judecător de instrucția Florescu 

va da ordonanța sa definitivă Joia viițdre. 
Acâsta ordonanță va cuprinde trei părți:

1) Organisarea comitetelor secrete bul
gărescl și agitațiile lor în Româuia, asa
sinatul lui Fitovski și asasinatul lui Mi- 
hăileanu.

2) Complotul contra M. S. Regelui și 
în contra Regelui Serbiei, âr

3) Conclusiunea, oerând darea în ju
decată a celor vinovațl.

*
Parchetul de Ilfov a desohis acțiune 

publioă în contra numiților Sarafoff, Davi- 
doff și Bogdanoff, pentru complotul în contra 
vieței Suveranului. *

Poliția de siguranță a arestat alaltăsâră 
pe Bulgarul Dumitru Petcu dela bariera 
Moșilor. La acest Bulgăr s’au găsit 3 cuțite, 
4 lire, 3 napoleoni de aur și îutr’o cutie 
25 lei și 35 bani, cât și trei scrisori bul
gărescl. El a fost depus și acjl va fi înain
tat parchetului.

Din Bucovina.
De când cjiarul poporal român 

din Cernăuți „Deșteptarea? a devenit 
i6ia partidului poporal național nou 
înființat pe basa programului publi
cat în primul număr al „Patriei", 
care a încetat, guvernul a început 
sS-1 persecute cu confiscări în stil mare. 
Așa numerul dela 6 Septemvrie a. 
c. al „Deșteptări?, afară de soirile 
curente ale cjilei și de doi articulași, 
cari nu trateză de politică, a fost 
aprdpe întreg confiscat.

Din articulul de fond datat 
„Cernăuți 5 Sept. 1900“ au rămas 
neconfiscate numai 26 de rânduri 
din introducere și 4 renduri dela 
sferșit. Totă partea cealaltă a arti- 
culului a fost confiscată.

Ca se se vadă de ce spirit duș
mănos sunt conduși agenții lui JBour- 
guignon față cu oposiția leală ro
mână din țeră, reproducem aici totă 
partea confiscată a articulului.

In introducere se aooentuâză din nou 
necesitatea unei lupte naționale desintere- 
sate, spre a putâ dobândi aoele drepturi 
naționale, ce e îndreptățit a-le pretinde fiă- 
oare popor ca un minim într’un stat con
stituțional.

Vorbind apoi de atitudinea în luptă 
„Deșteptarea" continuă așa:

Cansa ținutei nostre politice nu-i de 
căutat așa-deră în âreșl-care sburdălnioiă a 
unor tineri dornici de a se râsboi — după 
cum le plaoe celorlalte partide politioe din 
țâră a trâmbița despre noi,

(Totă partea ce urmeză afară de alinea ul
timă a fost confiscată.)

ci causa ținutei nostre e urmarea fi- 
râscă a nesuferitelor stări de lucruri din 
acâstă țâră, eBte urmarea dureroselor nostre 
pățenii, e strîmtorarea, asuprirea și robirea 
nâstră națională dela împreunarea Buoo- 
vinei ou Austria pănă în cjiua de acțl.

Nu voim Bâ mergem prea departe 
spre a arăta cum s’a desnaționalisat înoetul 
cu înoetul, dâr temeinic și necontenit, nâ- 
mul româneso din Bucovina. E un adevâr 
aoesta, pe cât de trist, pe atât de cunoscut. 
Spre a dovedi <fisa nâstră, credem, că va fi 
de ajuns, dâcă vom faoe bilanțul politic al 
anului din urmă. Vom arăta cum stă cum
păna dreptății în anul acesta. — AsoultațI 
numai:

Chiar și oei mai paolniol deputațl ro
mâni și concilianțl pănă la apatiă, au fost 
împinși prin ne mai aucjit de brutalele 
atacuri din partea guvernului asupra drep
turilor națiunei nostre, în cea mai crânoenă 
oposițiă. Acâstă oposițiă s’a arătat în tâtă 
măreția ei la sesiunea întâia din periodul 
de alegere al nouălea în oamera provincială.

Desele resoluții și promemorii din 
partea dirigenții partidului, precum și ma- 
festațiunile spontane din partea popora- 
țiunei, au fost pironit luarea aminte a gu
vernului central asupra întâmplărilor din 
Bucovina și au avut drept urmare, că gu
vernul țârii — în ciuda tuturor rapârtelor 
denaturate din partea baronului Bourguig- 
non — a primit de repețite ori porunci 
speciale și generale din partea guvernului 
oentral sâ-șl sohimbe neîntârziat și 6ub 
orl-ce preț ținuta sa dușmănosă față de 
Români. Ba și mai mult. Vorbea lumea 
totă și era mai mult decât sigur, că depăr
tarea baronului Bourguignon din Bucovina 
trebuia numai decât să urmeze în timpul 
cel mai sourt, dâcă oposiția Românilor ar 
fi ținut mai departe, cum a fost; înoeput.

Baronul Bourguignou, mai mult strîm- 
torat de grija să uu-șl pârdă cariera sa de 
amploiat, decât urmând judecății minții 
sale, se tupilase fârte și provocările la 
adresa Româuilor încetase.

Durere însă, acâstă schimbare n’a 
ținut mult timp, căci mare parte din con
ducătorii noștri aruncând armele, au în
cheiat paoea cea putredă, de prisos și fără 
înțeles, cu un president al țerii discreditat, 
rehabilitându-1 pe deplin și contribuind în 
mod necvalifioabil atât de mult la numirea 
acestuia de consiler intim.

Dela înoheiarea pactului încep efec
tele păoii. Să le privim mai de aprdpe:

Nico cav. de Flondor trebue să re
nunțe ia oficiul său, pentru-oă a fost ales 
president al balului „Junimei."

Baronul Șzymouowicz și Iaoob cav. 
de Miculi sunt strămutați, pentru-că au cu- 
tazat să ceroeteze balul „Junimei".

Inspectorul școlar al țării Tumlirz 
este decorat în urma propunerei din partea 
presidentului țării, peutru-că a rămas ne- 
oiintit în fața nesfîrșitelor plângeri ale 
Românilor din causa rutenisării brutale a 
școlelor bucovinene.

In districtul Câmpulungului se por- 
nesoe o gână nebună cu ajutorul gendar- 
meriei contra mai multor primari comu
nali, pentru-că aceștia au votat la timpul 
său în contra voinței guvernului pentru 
alegerea deputatului Dr. George Popovicl 
în oamera provincială.

Contra oateohetului din Rădăuț Dr. 
Luția se îndrumăză o scârbdsă cercetare 
disciplinară, pentru-că a avut curajul să se 
porte în mod nefățărit ca bun Român.

Mult meritatul archimandrit Juvenal 
Stefanelli este silit să și câră pensionarea, 
pentru-că-i unul din cei mai buni Români-

Șcâlele poporale din Mihalcea, Opri- 
șenî, TărășenI, Milișeuț, Gemini, Cârlibaba, 
sunt rutenisate.

Parochnl Atanasie Procopoviol este 
înconjurat cu o rețea întrâgă de uneltiri, 
poporenii săi sunt ațițațl în mod mișeleso 
contra sa, și un șir lung de cercetări se 
îndrumâza contra acestui preot, pentru-că 
Sfinția sa a fost inițiatorul cunoscutei adu
nări preoț^sol din tâmna treouta.

Neevitabilul profesor Skedl pune la 
cale — in urma provocării din partea pre
sidentului țării — închegarea proprietarilor 

mari ovrei într’un partid politic, ale cărui 
asouțișurl sunt îndreptate numai și numai 
în contra marilor proprietari români.

Tot aoest profesor grijesoe la comanda 
lui Bourguignon, ca să fiă trecută cu vede
rea și în anul aoesta facultatea teologioă 
la alegerea rectorului universității, că dâră 
nu va ajunge în camera provincială un 
rector român.

Și pentru tâte aceste și alte multe ser
vicii făcute guvernului contra Românilor, 
profesorul Skedl este decorat în mod pro
vocator, tot în urma propunerei din partea 
presidentului țării.

Mulți învățători români sunt strămu
tați, pentru-că n’au putut să se supună or- 
biș dorinț-i slăvisătâre a consiliului școlar 
de țâră.

Nou sfințitul preot loan Tonigariu nu 
capătă loc de slujbă ca preot, în urma do
rinței apriate din partea guvernului, pen
tru-oă cutâză să se dea de Român.

Consilierul guvernial Balmoș e trimis 
în pensiă, nu din altă oausă, ci numai pen
tru-că-i Român. Un lucru nespus de revol
tător aoesta, oe în istoria țerii rar va afla 
păreche. Suntem înoredințațl, că un Rntân 
să fi fost în locul consilierului Balmoș, ar 
fi primit decorațiuDl cu duiumul pentru ți
nuta sa obieotivă în șiriclicul de propina- 
țiunl Barber.

Acuma se lucrâză, ca să seruteniseze 
și șoâla din Bănila Moldovinescă și cea din 
Mologia.

In sfârșit au numit pentru Buoovina 
un inspector pentru cultura țării, oăruia îi 
este mult mai neounoscută limba română, 
decât cea chinesâscă.

Și aici ne oprim.
S’a statorit doră în scris o paoe între 

guvernul țării și o parte din conducătorii 
români. Și fiind de altoum concesiunile gu
vernului chiar de batjocură, s’au învoit de
putății ca guvernul să-și schimbe înăoar 
ținuta sa dușmănâsă față de Români, va 
să dică să ne garanteze în deosebi, că nu 
ni se va răpi nimic din. cele ce ne-au mai 
rămas ale nostre.

întrebăm acuma: împlinitu-s’au aoeste 
hotărîrl ale pactului? Ținutu-s’a guvernul 
de făgăduințele și oondițiunilestatorite prin 
contract?

Nu! și ârașl nu! Guvernul a abusat 
de încrederea unei părți dintre deputății 
români și a tîrît prin călcarea cuvântului 
său autoritatea celei mai înalte diregătorii 
administrative în noroifi.

Ei, cum stă acuma bilanțul politic ? 
Niol ou un fir de păr nu s’au schimbat tre- 
bile spre binele nostru, din oontră, perde- 
rile și loviturile au urmat necontenit și după 
încheierea păcii.

întrebăm, care om ou mintea întrâgă 
nu vede și nu înțelege, că urmările pactu
lui ni-au adus înoă și mai multe pagube?

De bună sâmă nime.
Deputății partidului nostru mai res- 

trîns au prevăzut tote întâmplările acestea 
Ei au sciut, că guvernul, informat de ba
ronul Bourguignon, nu va fi în stare să 
susțină o paoe cinstită; ei au sciut, oă pre
sidents țării este prea legat cu partidele 
dușmănâse Românilor și oă și de astădată 
îșl va călca cuvântul.

Acestea sunt oausele închegării par
tidului nostru poporal național. Acesta e 
temeiul de oe s’a hotărît partidul nostru 
să pășâscă pe propriele sale căi.

*
A mai fost confiscat în articul întreg 

din Suplement, întitulat „Ne-au aruncat la 
pământ și biserică", apoi articulașele „drep
tul Românului" (In care se arată, că la 
pedagogiu româncele, cari au cerut primi
rea spre a se califica oa învățătore, au fost 
cea mai mare parte respinse). Apoi „presi- 
dentul țării Bourguignon adevărat consilier 
intim", „Cum stăm ou autonomia țării ?“ 
și „18 August o Z1 nenorooită pentru Bour
guignon".

Puterile și propunerea Rusiei.
Diferența, oe a provooat’o între ma

rile puteri propunerea rusâscă de evacuare 
a Pekingului, nu s’a aplanat, dimpotrivă 
pare a-se înăspri.

Telegramele mai nouă susțin, oă Rusia 
nu vre să se abată oâtuși de puțin dela 
propunerea ei, pe motiv, oă ea vrâ ou 
orl-oe preț să se înoheie paoe ou China.

0 telegramă din Paris anunță, că 
Rusia ține la propunerea ei chiar și atunol 
când tâte celelalte puteri ar refusa-o „Po- 
litisclie Correspondenz“ din Viena publioă în 
privința acâsta o apreciate din sorginte 
rusâscă, în care se Z>00: Rusia a rămas 
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oredinoiâsă prinoipiilor espuse în prima sa 
deolarațiă, ou deosebire în ceea-oe privesoe 
noțiunea sa, oare nu era îndreptată decât 
în contra revoluției Chinese și oare nu 
putea constitui în nici un cas un râsboiii 
în oontra Chinei. Aoesta principii n’au fost 
modificate, deoât în ougetul acelora, oarl 
presupuneau, oă este vorba de un râsboiă, 
având de scop subjugarea Chinei.

Se oomunioă în formă hotărîtă, oă 
Francia e cu totul pe partea Rusiei. Am
basadorul Statelor-Unite la Paris a tele- 
grafat guvernului său, oă ministru franoes 
de esterne Delcassd i-a declarat, oă Francia 
este cu iotul de acord cu Rusia și că ea con
sideră oportun de a-se retrage trupele din 
Peking.

Germania n’a răspuns încă la nota 
rusâsoă. In oerourile politice din Berlin 
însă e ooncretisată părerea, oă ea la niol 
un' oas nu-șl va retrage trupele din Peking. 
S’a cjis, că Germania, pentru-oa să apere 
concertul puterilor, va faoe propunerea mij- 
locitâre, oa jumătate din trupele interna
ționale să fiă retrase din Peking, âr cea
laltă jumătate să rămână aoolo pănă după 
inoheierea păcii. „Gazeta de Colonia" de
clară însă, pe basa unei informațiunl din 
Berlin, că soirea despre aoest proieot de 
compromis se basâză pe o mistificare, 
fiind-că din partea germană nu s’a făcut 
o astfel de propunere.

Atitudinea Americei începe să devină 
cam dubie. La înoeput ea a aprobat pro
punerea Rusiei, în urmă însă a ridioat 
obieoțiunl și ar părâ înclinată pentru un 
compromis în felul arătat mai sus. Din 
New-York i-se anunță lui „Times", oă gu
vernul din Washington pregătesce o nouă 
notă oătră guvernul rusesc, propunând să 
se lase o mică garnisonă în Peking în loc 
ca să se evacueze ou totul orașul. Nota va 
fi adresată tuturor puterilor.

Anglia n’a deoie încă nimic definitiv. 
Se pare însă, că ea înclină pentru modul 
de a vedâ al Germaniei.

încât despre Japonia, foile londonese 
publică o telegramă din Shanghai, după 
oare ea (Japonia) a comunioat deja pute
rilor, că e gata a-se alătura la propunerea 
Rusiei, cu condiția de a-se lăsa o mioă 
garnisână pentru apărarea ambasadelor. 
Japonia mai pretinde, ca China să câră 
formal pacea.

SUIRILE DILE1.
— 28 August v.

Renta școlelor. Se scie oă Eforia 
șoâlelor românesol din Brașov a înoassat 
dela adminstrația financiară ungară din loo 
suma de 115.500 de lei, renta cuvenită 
șoâlelor pe trei ani în urmă. Aoum aflăm 
oă la cassa de depuneri din Budapeșta s’a 
depus un titlu nominal, al cărui oupon este 
de 38,500 de lei anual, pentru șcâlele ro- 
mânescl din Brașov. Eforia îsl va ridica 
renta dela cassa de depuneri din Budapesta 
îu fie-care an la 15 Aprilie. Anul aoesta a 
și fost înoassată aoâstă rentă.

Fundațiunea Gozsdu. In săptă
mâna trecută s’a ținut în Sibiiu represen- 
tanța fundațiunei. Obiectul principal a fost 
votarea stipendiilor. După împărtășirile 
„Tel. Rom." s’au votat 67.385 cor. pentru 
138 stipendiștl. Dintre aoeștia sunt: 29 
rigorosanțl în drepturi și medioină, 48 ju
riști, 12 mediciniști, 11 asoultătorl de filo- 
sofiă, 10 teohniol, 5 montanisticl și silvi
cultori, 4 la academia comercială, 1 la agro- 
nomiă, 7 cădeți, 11 la șcâlele medii. Nu
mărul stipendiștilor noi e 39. Anul trecut 
au devenit doctori 11 stipendiștl, 10 în 
drepturi și 1 în medicină.

Alegerea comitetului și epitro- 
piei paroclliale dela biserioa S-lui Nico- 
lae din loo s’a făout erl, fiind aleși în Co
mitetul parochial următorii 30 membrii: I. 
Petrie, V. Voina, Dr. V. Saftu, G. Belfis- 
simus, A. Purcherea, Ip. Uasievicl. T. Ni- 
colau, L. Nastasi, Ch. Orghidan, I. Po- 
pesou, N. Ghirincea, N. Urzică, V. L. Po- 
povicl, D. D. Furnică, I. Coliban, Ars. Vlaiou, 
D. Stinghe, I. Aron. N. O. Furnică, N. Navrea, 
I. A. Lupan, G. G. Măzgărean, D.Roncea jun. 

Fl. Pernea, I. Giuvăloă, D. Maroea, I. Lu
pan, Ars. Orghidan, G. G. Furnică și N. 
P. Stinghe. — Iu Epitropia parochială s’au 
ales: A. Buntoiu, D. I. Pasou, St. Stinghe, 
G. Navrea.

La gimnasiul din Blașiu s’au în- 
soris în anul aoesta 463 șoolarl. Dintre 
aoeștia s’au înscris în cele trei olase din- 
tâiti câte 68 elevi, în ol. IV 48, ol. V. 56, 
cl. VI 66, ol. VII 51 și ol. VIII 38.

Ambasadorul român la Atena. D-l 
Naum a avut o audiență la primul minis
trul al Greciei Teodokis. Dându-i aoestuia 
lămuriri asupra mersului instruoției în oom- 
plotul bulgăresc, d-l Teodokis a lăudat 
mult dibăcia ou care a luorat justiția ro
mână în descoperirea miserabililor asasini. 
D-l Naum dela minister s’a dus la portul 
Talerului, unde a visitat ouirasatul greoeso 
„Spețe", fiind primit cu onorurile cuvenite 
ambasadorilor puterilor oelor mari. Mușica 
marinară a oântat imnul româneso la ple
care și la sosire în salve de tunuri.

Jubileul episcopului Strossmayer. 
Din Djacova se anunță, oă aoolo au fost 
alaltăerl mari serbări din incidentul jubi
leului de de 50*  de ani de preoțiă a episco
pului oroat Strossmayer. Serbările s’au in
trodus o’un splendid serviciu divin.

Sensații — din Belgrad. Fâia’ofioială 
sârbâsoă publică în numărul de alaltăerl 
următârele soiri de sensațiă: „Părechia re
gală șl-a amânat turneul proiectat în țâră, 
fiind-oă regina Draga se află în stare bi
necuvântată".— pilele trecute ex-regina Nh- 
talia a adresat mareșalului curții sale din 
Belgrad o cartă poștală desohisă, în oare 
atacă părechea regală cu espresiunile oele 
mai vătemătâre. In urma acâsta din auto- 
risația regelui se faoe ounosout tuturor, că 
tote intrigele și demostrațiile, oarl au de 
soop a submina casa regală, sunt conside
rate oa trădare de patriă, vină ele de ori 
și unde. Comunioatul aoesta se publioă 
drept motivare a disposițiunei prin care 
se desființdză curtea reginei Natalia în Bel
grad, disposițiune care s’a publicat în ace
lași număr al fâiei oficiale.

Takacs Zoltan — fabricant de 
boncnote. Poliția din Budapesta a desco
perit dilele t.reoute, oă faimosul advocat 
Takacs Zoltan, care pe timpul demonstra- 
țiunilor de sub regimul Tisza era sufletul 
scandalelor de stradă si sărbătorit oa mare 
„patriot", se îndeletnicesce de cât-va timp 
cu fabricarea de bancnote false. El fu 
surprins la un hotel de un detectiv și, dus 
la polițiă, șl-a mărturisit meseria. S’a des
coperit, că era căpetenia unei bande de 
falsificatori și umbla pe la Budapesta să-și 
desfaoă „marfa". In afacerea aoâsta sunt 
implicați mulțime de „domni" și „dom
nișori".

Nenorociri la manevre. In 4 1. o. 
s’au întâmplat mari nenorociri apropo de 
Podgorao (în Ungaria) unde regimentele de 
infanteria Nr. 78 și 79 au fost concentrate 
pentru manevre. Când ambele regimente 
ajunseră față în față și văzduhul vâjăia de 
poonet-le puscelor, de-odată din partea regi
mentului 78 se făcu liniște și sunetul trâmbi- 
ților anunțară sistarea focului. Regimentul 
contrar nu soia ce e causa și înoetâ și el focul. 
Adjutantul colonelului dela regiment. 78 
alerga în gâna oalului la comandantul reg. 
79, vestindu-i, oă oine-va din regimentul 
său a pușoat cu glâte aspre, nimerind pe 
un sergent în piept și pe un soldat de 
rând în frunte, murind amândoi pe loc. Co
lonelul regimentului 79 numai decât a dis
pus să se visiteze pusoile soldaților săi. 
Prin aoâsta însă nu s’a ajuns la un resul- 
tat positiv, deore-ce răufăptuitorii numai 
decât după glonțul aspru au pușoat ou 
altă pătrână ârbă, rămânând ast-fel țâva 
puscei afumată. Nelăsând lucrul într’atâta 
soldații an fost căutațl prin buzunare, aflând 
la trei inși patrâne aspre. Aceștia numai 
decât au fost escortați între baionete la 
Podgorac. — Dela mauevrele din Stiria de 
asemenea se anunță cașuri de nenorocire. 
Ast-fel din Graz se scrie, oă doi soldați 
au fost mușcațl de șerpi veninoși. Ajutorul 
medical nu le-a putut folosi și astfel 

înainte de a-i transporta la un spital, au 
murit. Cu ooasiunea esercițiilor tunarilor, 
un glonț de tun a rupt unui soldat tunar 
brațul.

Complot contra Sultanului. Din 
Constantinopol s’a primit soirea, că cu ooa- 
sia serbărilor jubilare s’a descoperit un com
plot contra vieții Sultanului. Poliția turoâscă 
oontinuă ou o energiă de nedesoris urmă
ririle pentru desooperirea autorilor com
plotului. S’au arestat mai mulțl înalțl func
ționari, precum și 118 alte persâne. Sulta
nul, când a fost anunțat despre atentatul 
ce se plănuise oontra sa, a fost vădit emo
ționat.

Liferare. Dela camera comercială și 
de industriă din loo primim un anunț, 
prin care se atrage atențiunea tuturor ce
lor interesați, oă pentru armata laustro-un- 
gară sunt a se lifera pe cale de oferte cele 
peceșare pentru eohiparea armatei pe anul 
1901 (ghete, cisme și obieote de curelăriă). 
Ofertele au să se înainteze pănă la 31 Oc- 
tonwrie n. la 12 âre din 4’ sus numita 
cameră. Informațiunl mai de aprâpe îm
parte biroul oamerei comerciale din Brașov.

Eomânii din Istria.
In sesiunea dela 10 August st. 

n. dieta Istriei a primit propunerea 
făcută de deputatul italian Dr. Ubaldo 
Scampicchio din Albona, de a se în
ființa o școlă română la Susquevizza- 
Frascati. Etă discursul rostit cu 
acbsta ocasiune de numitul deputat:

Înaltă dietă,
In sesiunea dietală a anului 1888 

câțl-va capi de familiă din Susquevizza, și 
satele vecine, au presintat eătră acâstă înal
tă dietă o rugare pentru a primi o șcâlă 
poporală cu limba de învățământ română.

In ședința dela 3 Octomvrie 1888 fe
ricitul și bine meritatul deputat dr. Fran- 
oisco Constantini, ca referent al comisiu- 
nei școlare, a apărat rugarea printr’o re- 
lațiune perfectă și a recomandat’o comite
tului restrîns.

De atunci au treout 12 ani și Românii 
din Val d’Arsa (Valea arsă) aștâptă încă 
școlă. Autoritatea politică, spre a nu face 
neplăcere Slavilor, cari s’au opus înteme- 
ierei unei șcâle române — prin lucrări fă
cute la fața locului, profitând de neespe- 
riența aoeBtor omeni și basându-se pe ul
tima statistică oficială, i-au făcut să trecă 
de CroațI.

Din câte am spus reiese cât se pote 
de ușor lipsa de basă a unei astfel de in
formațiunl.

Românii din Istria locuesc în două 
regiuni deosebite. Cei mai număroșl sunt 
cei din Istria subalpină și locuesc în șâse 
sate sub Monte Maggiore. Ceilalți îșl au 
cuibul în satul Jeane (pronunțat de ei: Je- 
iănu) în Istria muntosă. Eu void trata as- 
tădl numai despre cei dintâiîi, cari ocupă 
teritoriul dela piciorul lui Monte Maggiore, 
cunosouțl în de comun sub numele de Ro
mânii din Val d’Arsa — fiind că am avut 
ooasiune să-i cunosc din apropiere, să le 
studiez comunele, să constat în persână 
posibilitatea de a înființa prin ei o școlă 
română.

Despre originea Românilor din Istria nu 
esistă notițe istorice sigure. Se pâte îutr’al- 
tele fără ori ce esitare combate părerea espri- 
mată de d-rul Laginja în ședința din 3 Oc
tomvrie 1888, care fără umbră de basă, cu în- 
datinarea-i îndrăsnâță s’a isousit de a-i jude
ca, că sunt de Dumnezeu soie oe naționalitate 
de dinaintea legiunilor romane de origine 
latină. Deja faptul, că Românii din Istria 
vorbesc o limbă comună celor-lalțl Români, 
cari locuesc în țări atât de depărtate, arată 
oă ei nu sunt autochtonl, că nu se derivă 
din romanisarea țârei nostre. După studiile 
făcute în anii diu urmă e clar, că Romanii 
au venit în Istria ca coloniștii din valea 
de jos a Dunărei, în secuiul al XlV-h-a.

O afirmă acâsta Miklosich, fost pro
fesor la universitatea din Viena, care și-a 
desvâlit probele pe oale sciințifiiiă în două 
opuri; âr Ascoli, în studiile critice, * ajuns 
aprâpe de aoeste cooolusiunl.

Pentru cel-oe se intereseză de limba 
vorbită de Românii din Istria, trebue să 
amintim înainte de tâte, că ounâscem trei 
dialeote deosebite române: pe cel daco-ro- 
mân (românismul dela nord), vorbitîn Tran
silvania, în Banat și în Bucovina; pe ce-1 
macedo-român (rom. meridional) propriu Ro
mânilor din Macedonia, din Grecia și din 
Albania; și în fine pe cel istro-roniân (rom. 
occidental) întrebuințat în Istria subalpină 

în șâse state și în Istria alpină, la Jeiănu. 
Aoeste trei dialeote au nisce caractere par
ticulare, oe deosebesc pe unul de altul; de 
aci întâlnim înrudirea dintre dialectul istri- 
an cu oel din valea Dunării.

D-rul Laginja în ședința amintită a 
susținut pâte din nesoiință și probabil din 
rea credință, că populațiunea aotuală nu 
se pâte numi română, că elementele oultu- 
rale sunt slave și că se folosesc ouvinte 
slave pentru a indica Dumne(jeirea, precum 
și tâte utensiile și obieotele pentru econo
mia casnică și rurală. Acâsta în mare parte 
e fals, âr restul esagerat.

Românii din Val d’Arsa numesc pe 
Dumnecjeu — Domnu; apoi în salutare cfio ’ 
Domnu cu voi, Domnu cu tire; spun, rugă
— a se ruga, basserica — biserioa, dracu, 
vipt, vir — vin, veriss — venin, lapte, carne, 
sare, pera — pânea, lara — lâna, avlatu — 
aluatul, zere — țese, cerne, măcira — ma- 
oina, paste — paște, semira — samlna, lin
gura, ciaptir — piepten, furca de tors, fra- 
ssir — frasin, căderii — căldarea, secure, spira
— spinul, gaglira—găina, capra, bou, callu 
pira — âia, passere, mugliera — muierea, 
nunze — nuntă, sora, socru, oste — âste, 
limba noastră și altele.

(Va urma.)

ULTIME SC1.RL
BliCurescf, 9 Septemvrie. Guver

nul român a adresat chiar eri (Sâm
bătă) cabinetelor europene o notă, prin 
care le atrage atențiunea asupra armării 
fortărețelor bulgare situate la țărmul 
Dunării, armare, care, se scie, e 
e contrară stipulațiunilor tratatului de 
la Berlin.

Londra, 9 Septemvrie. După o 
telegramă a lordului Roberts, generalii 
Dundonald și Brocklehurst au ocupat 
Joi Lydenburgul. Burii s’au retras parte 
spre nord, parte spre ost, după-ce 
și-au trimis tunurile și provisiunile 
la Kriigersdorp.

Pretoria, 9 Septemvrie. Se anunță, 
că generalul Dewett s’a unit cu Theron 
din sus de Johannesburg și țin ocu
pate înălțimile spre sud de Johannes
burg. O mare armată englesă a fost 
trimisă, ca să-i urmărăscă.

B 3 JE Si 25.
O statistică a visurilor. Cine vi- 

sâză mai des în timpul somnului bine ’n- 
țeles? Femeile, sâu bărbații? Etă o între
bare psihofisiologică, pe care șl-a pus'o un 
doctor din Viena, specialist în acest soifi 
de probleme cerebrale, și âtă răspunsul, pe 
oare l’a publioat el, în aoâstă privință, în- 
tr’o revistă soiințifică austriacă: 13 bărbați 
dintr’o sută, oontra a 33 femei dintr’o sută, 
visâză totdâuna în timpul somnului. Numă
rul bărbaților, cari visâză mai des, e de 
27 la sută, numărul femeilor însă atinge 
45 la sută. In mod general, se pote dice, 
că sexul slab are de două-orl mai multă 
pornire spre visuri, decât oel tare. Nouă 
persâne la sută nu visâză de loo și 14 la 
sută nu visâză deoât rar. Mai tote visele 
nâstre — în realitate 3 sferturi din ele — 
ne sunt sugerate mai mult sâu mai puțin 
de-a dreptul diu întâmplările vieții nâstre 
de tdte ejĂlele. _____ *

Literatură.
Noțiuni de (Economia Vitelor, 

prețiosa scriere economică a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia cu 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă 
numai cu vitele, oi ou tot oe privesoe o 
bună gospodăria, începând dela boi, oai, 
oi, capre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puiO de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, cari 
sunt mai bune etc. Acest op eeonomio scris 
cu multă ouuoscință de causă și forte bo
gat in cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de ministeriul român al oultelor 
și iustruoțiunei publice pentru scâlele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pote procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu" ou 2 cor. 
(plus 10 bani porto.)

Proprietar: Or. Âure! Mureșianu. 
'Redactor responsabil: Orogoriu dt<jr.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din BSrașov, 

se pot procura urmâtârele cărți:

Cărți cu prețuri reduse.
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumâtate, de 
cum s’uu vândut până acum.

1) Lascar Viorescu, O iconă a mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută, ac6stă scriere ca o lucrare 
istorică, de mare valore în literatura nbstră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cor., cum s’a 
vendut până acum, este adl numai 2 cor- 
(-ț- 30 bani porto.)

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

3) JPoesii 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 cor. (-|- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sco- 
lele de băețl și de fete. Cu 67 figuri în 
text, de D. lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucuresci. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 60 b. (-]- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor banilor ) de 
bl. G. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la. Ateneul Român din Bucuresci. In loc 
de 1 leu se vinde cu 60 bani.,

6) JPoesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 262 pasr. 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 s& te iubescă bărbatul ? 
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. (-|- 6 b. porto).

Cărți pentru comerciant!
și funcționari (le bancă:

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

Procent, JPromil, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. G. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
dile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit. Prețul 40 cr. 
(-]- 3 cr. porto.)

„Curs complet de corespondența 
comercială™ de l. O. Punțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și spedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 1 fi. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă de 1. 0. Panțu, prof, la șcdla comerc. 
superioră din loc. Tracteză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, păte ori 
și cine să învețe ținerea socotelelor în eco
nomia proprie și în afacerile comerciale. 
Prețul 50 cr. -I- E> cr. porto.

Al doilea capitol din contabilita
tea duplă, de I. G. Panțu. Acesta nouă 
broșură conține : afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(4- 10 bani porto).

Cursul Ia bursa dinVîena.
Din 8 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4%......................115.10
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.80
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/o • 120.—
Impr. căii. fer. ung. înargint. 99-—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.25
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii......................160.—
Losurlpentru reg. Tisei și Seghedin . 142.—
Renta de argint austr..........................97.60
Renta de hârtie austr............................97.20
Renta de aur austr...............................116.80
Losurl din 1860................................. 132.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.96
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 685.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 666.60
Napoleondori . . . .. ....................... 19.30
Mărci imperiale........................ 118.20
London vista................................. 242.05
Paris vista....................................... 96.25
Rente de corone austr. 4°/o . • • 97.90
Note italiene................................ • . 90.50

Cursul pieței Brasov.
Din 9 Seo'embre 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.06 Vend. 19.10 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.86 
Napoleond’orl. Cump. 19.26 Vend. 19.30 
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble Rusesc! Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.71 Vend. —.— 
Scris, f'onc. Albina 5% 100.— Vend. 101.—

Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

hi Pensionatul concesionat 

KOHOPASEK, Brașov 
se Primesc cu prețuri moderate 
eleve atât interne cât si exter
ne pentru instrucțiune în sciințe, 
musică, limbi si lucruri de mină.

— Programe se «Iau gratâli. XX1 1
1O7U.3—3.

La FILIALĂ ALBINA Brașov 
se află, de vânzare un

OTOR de benzin
(putere A® cai),

Presse de fân, 
maasamfate» cântar5© 5 *

si saci.

AGEREA ULTIMA 

a Loteriei de clasă ungară 
W începe în 12 Sept, și dureză până în 10 Octob.

30,000 numere cu 9.550.000 câștiguri.
Câștigul cel mai mare în cașul cel mai norocos: 

1.000,000 (un, milion) Coro&e 

Premia 600,000 (șese sute de mii) cortae.
Alte câștiguri pris^cipale: 

Corone

,9
J9

99

,9

99

9’

99

Prețul Sosurilors
9

Un los întreg 860 corone, o jumătate 80 corone,
Un sfert . . 40 „ o optime 20 „

șs se pot căpela în marea alegere la

Jacob L. Adler & Fratele 
societate de bancă, in comandată. 

BRAȘOV.
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Câștigul cel mai mic
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciuri-

Compturi, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

<9o'U/v&‘cl'&, in loiă măvi/mea-

PREȚURÎ-CUrInTE ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

A. Mureșianu
Brașov, Tea’gtal Inului W. 3®.

Acest stabiliment este prove<Jut 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 pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

cArți de sciințA,.
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST^TVTE.

FOI PZmODICB.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJELEGANTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AjvnivrfKi.
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. MUEEȘIANU, Brașov.

-A- V X s.
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se pottî face și remoi 

jri și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou binevoiască a scrie adresa 

lămurit și sS arate și posta ultimă. Adirâlstraț. „Gaz. TfM8S/

Tipografia A. Mureșianu. Brașov.


