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Svercoliri bulgăresc!.
Guvernul bulgar nu scie cum 

s’o mai întorcă și s’o mai sucbacă, 
pentru a face se se crâdă, că în fața 
justelor reclamațiunî ale guvernului 
român în afacerea asasinatelor și a 
comploturilor bulgăresc!, a procedat 
corect, cum trebuia se procedă un 
guvern civilisat și petruns de înda
toririle sale de a da mână de ajutor 
în urmărirea unor criminali și tur 
burătorî de profesiune.

Din nou a fost augmentată se
ria pretinselor desmințiri și rectifi
cări, ce-i place Agenției telegrafice 
din Sofia a-le face față cu comuni
cările „Agenției Române'1. Ba, că 
așa, ba că pe dincolea. O certă pen
tru cuvinte, ce le-ar fi spus și nu 
le-ar fi spus cutare ministru bulgar, 
prin care înse nu se dovedesce ni
mic, decât că guvernul bulgar ne
cum se se fi grăbit a satisface re
clamării urgente a guvernului ro
mân, d6r a căutat și caută se amâne 
luarea măsurilor de urmărire a ce
lor din comitetul macedo-andriano- 
politan.

!) E interesant să se mai scie, că păpădia 
are sensul etimologic de preotesă; sensul acesta 
îl are în limba turcescă și neogrecă.

2) Se dice și popușoiă prin etimologisare po
porală, ca și când s’ar deriva dela popă. 3) L. Șăineanu, Influință orientală asupra

Aceste apucături, la părere
— șirete, dâr în realitate — fdrte 
nedibace, nu sunt decât o mărturi
sire indirectă a propriei . slăbiciuni, 
ce o simte guvernul bulgar; mărtu
risire, că comitetul macedonean re
voluționar, 6r nu guvernul e stăpân 
în Sofia și că cel din urmă nu cu
teză a se gândi serios se persecute 
pe SarafoffI. Tot de frica acestora, 
se asigură, nici principele Ferdinand 
nu cutăză se se reîntbrcă în țeră.

Ce valdre au declarațiile și des- 
mințirile bulgare se vede și din îm
prejurarea, că același guvern bulgar 
care se plânge, că vorbele sale n’au 
fost bine înțelese, ba chiar rău in
terpretate din partea Românilor, vine
— el de cătră pădure — și bom- 
bardâză guvernul român cu o altă 
serie de note, acusându-1 aci că ar 
persecuta fără nici un temeiu, aci 

că ar supune chiar unor torturi pe 
nisce supuși bulgari aflațl pe teri
toriul român.

Este interesantă comunicarea, 
ce o face (fiarul „La Roumanie" cu 
privire la aceste note curibse. Așa 
ne spune, că în prima notă guver
nul bulgar a comunicat lista a 27 
„supuși" ai săi pretincjend, că au fost 
torturați de cătră autoritățile ro
mâne. D. Marghiloman a făcut cer
cetări și a constatat chiar, că partea 
cea mai mare din indivizii numiți 
erau Turci și unul Muntenegreni A 
doua notă bulgărâscă se plângea, că 
nisce Bulgari espulsațl din România 
ai- fi fost maltratați, cu scop de a-i 
sili să mărturisescă, că „au primit 
bani dela guvernul din Sofia pentru 
a face agitațiuni în România". 
Amintita foie observă, că în cerce
tările făcute nici că a fost vizat gu
vernul bulgar, ci numai uneltirile 
comitetului secret macedonean și că 
de altfel ar fi naiv a crede, că guver
nul bulgar, la cas de așa, ar fi dat bani 
de-adreptul și nu prin mijlocitori, ca cei 
ce-i primesc nici să nu scie de unde vin. 
In alte două note se ridică plângeri 
contra unui proprietar român, care 
ar fi torturat vr’o 20 Bulgari din 
serviciul său — ceea-ce s’a consta
tat, că este o curată născocire; apoi 
contra escesului de zel al poliției 
române, comis față cu vr’un Bul
gar? — nu, căci acest individ era 
un Armean anarchist arestat la Pre
deal 1

Și pe când se petrec tote aces
tea, Sarafoff cu totă căta lui sunt 
tari și mari în Sofia și nimeni nu 
se gândesce de a-le atinge măcar 
un fir de păr. In asemeni împre
jurări puțină valăre are distincțiunea, 
ce vre s’o facă „Agenția bulgară" în 
cuvintele, cepretind a-le fi întrebuințat 
miniștri Ivancioff și NacevicI în no
tele și declarațiile lor.

Viitorele alegeri în Austria. După 
o fdiă polonă, consiliul ministerial ar fi sta- 
torit timpul alegerilor de deputațl. Inafară 
de Guliția, Bucovina și Dalmația, în cele
lalte provincii ale țării Ja tote curiile se 
vor face alegerile dela 2—15 Ianuarie 1901; 
în Galiția, Bucovina și Dalmația pentru 
Curia IV și V dela începutul lui Decemvre 
a. o. până oătră Crăciun, pentru oelelalte 
curii însă se vor statori alegerile pe cjilele 
dela 2—8 Ianuarie 1901.

— Din Praga se anunță, că bărbații 
de încredere ai Cehilor tineri, în urma 
unei vorbiri a deputatului Pacak, au ho- 
tărît să nu voteze, decât pentru candidați, 
cari se obligă, că vor continua obstruc- 
țiunea.

— Social-democrații cehi au ținut o 
adunare în Budweis, unde s’au ocupat de 
taotica de partid cu ooasiunea viitdrelor 
alegeri. Toți oratorii au accentuat, că so
cial-democrații hm sunt aderenții dreptului de 
stat, oă cu celelalte partide cehioe nu le 
este iertat se încheie niol oompromis, nici 
alianță electorală, și că sooial-demOcrații țin 
la introducerea sufragiului universal.

Regulamentul asupra mobilisării 
armatei române. Eri a fost afișat pe 
zidurile Buourescilor regulamentul asupra 
mobilisării armatei, prin care se aduce la 
cunoscință cetățenilor obligațiunile lor în 
cas de mobilisare eventuală a armatei, și 
procedura privitdre la requisițiunile de cai, 
boi, trăsuri, hamuri. Acest regulament a 
fost modificat în Martie anul curent și a 
fost prevăzută prin lege afișarea lui. Acâsta 
afișare se face acuma.

„La Roumanie" asigură, că acesta este 
singurul scop al placat.elor, ce s’au lipit pe 
zidurile capitalei.

Dela adunarea „Asociațiunei".
Meliadia, 10 Septemvrie (săra). 

E de remarcat căldura și însuflețirea 
cu care comitetul, membrii „Asocia- 
țiunei" și toți bspeții de față au fost 
primiți de cătră frații Bănățeni. Acbsta 
a răsuflat din tbte vorbirile de bine- 
ventare.

Din ședința primă mai însemn, 
că comitetul central a luat loc la 
masa așecjată pe scena teatrului îm
podobită cu flori și pânzăturl națio
nale. Delegații diferitelor despărțe- 
minte au luat loc pe scaunele din 
parterre.

La masa pressei erau represen- 
tate clarele: „Gazeta Transilvaniei", 
„Tribuna" și „Tribuna Poporului", 
br din România „Universul" și „Noua 
Revistă Română".

La valorosul discurs de deschi
dere al președintelui I. M. Moldovan, 
— pe care vi-1 voiu trimite deo
sebit, și care s’a terminat printr’o 
cordială salutare a membrilor întru
niți din tbte părțile, â bspeților și 
a comitetului aranjator, care a con
tribuit așa de mult la succesul fru- 
mosei întruniri — a răspuns d-1 pro
topop Andreiu Qhidiu printr’un salut 
adresat îndeosebi președintelui și 
comitetului central. jD-1 Ghidiu vor- 
besce c’un ton pătrunfiător și cu 
mult aparat scientific. Este entusias- 
mat, că trinitatea celor mai nece
sare recerințe ale progresului omeni- 
mei: cultura, civilisațiunea și sciința 
sunt ideale și pentru poporul român 
din țările corănei Sf. Stefan — ideale, 
pentru cari cu atâta devotament lu
cră omenii puși în fruntea „Aso- 
ciațiunei".

Promite, că onbrea dată Bănă
țenilor pentru a doua-6ră nu va ră
mână nerăsplătită și conscii de mi
siunea românescă, ce o au Bănă
țenii, ei se vor nisui să satisfacă și 
în viitor pe deplin scopului, ce-1 ur- 
măresce „Asociațiunea". Ișl esprimă 
bucuria, că vede întruniți la comună 
conlucrare pe Bănățeni, Ardeleni și 
Ungureni. Ne putem cUGG7 numai cu 
drept cuvent frați din același trup 
și suflet, frați, cari tindem la un 
scop comun, la cultură, civilisațiune 
și sciință. Numai așa vom pută se 
împlinim misiunea mare, ce ni-o im
pune mărirea strămoșilor, lucrând 
pentru binele comun omenesc și al

FOILETONUL „GAS. TRANS".

Antropomorfism și antiantropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)

Precum apare și din esemplele citate 
până acum, mai ales regnul botanic și zoo
logic e acela, unde se validităză mai ales 
antropomorfismele așa numite complete. 
Caracteristice sunt următorele numiri de 
plante: unguraș (Marrubium vulgare), 
ungurencă (Arum maculatum), nemtișori 
său nemțoice (Delphinium consolida); *) tot 
astfel e și tătarei'1') seu tărtăcuță (Coc- 
cinea indica). Doi frați pătați e o specie 
de anemonă (Anemone silvestris). Coconet 
se mai numesc ghioceii. Dintre numirile 
zoologice mai cunoscute sunt următorele 
numiri de pasări: imperătuș, împ&rățel, 
împeratul paserilor, Piț împ&rătuș

') St. Orășau, Botanica pop. în Rev. „Tine
rimea Rom." v. III, f. III pag. 418.

2) Tătarcă se numesce în unele părți și un 
cojoc lung.

(Ochiul boului, Troglodytes parvulus); mi
tropolit se numesce mai ales în România 
dropia. Ciocârlanul obvine și sub numele de 
ciocolu, moșuț, er în la Aromâni p&cu- 
rariii (Marian, op. cit. I, 335). Aușel 
(din auș 3), este pasărea cea mai mică din 
totă Europa (Regulus cristatus). Codobatura 
galbină e numită și văcăriță, păstoriță 
seu păstorel (Motacilla flava); pescăru
șul (Alcedo ispida) obvine și sub numirile: 
pescărel, pescăriți, pescăruș, peșcăriță (Ma
rian, II, 26), er gangurul obvine și sub nu
mele de Zamfira. (Marian, II, 132). Sub 
numele de porcăraș mai e cunoscut flue- 
rarul.

Dop, său popă se numesce în graiul 
poporului nostru propteaua său stâlpul, 
său și un snop conic de in său lână. Jocul 
în popice încă îșl are numirea tot dela 
popă, precum se numesce lemnul din mij
loc dintre cele 9 lemne (popice) folosite la 
joc. Să se compare pentru accepțiunea cu
vântului pol. și boem, pop, fugarul la șah,

3! Lat. amis (moș) cu sufixul-uș. Pentru sens 
se se compare cu mai sus nursitul moșuț.

ăr șerb, popic, o specie de joc cu pila1).
— Călugăraș se numesce și lumînărica 
de afumat; călugărița e o insectă orto- 
pteră, ce sămănă întru cât-va cu lăcusta, er 
călugărișor e numele plantei Scabiosa. 
Să se compare germ. Monch (călugăr), 
franc, moine (călugăr), ital. prete (preot), 
un fel de încălditore de pat; în limba ital. 
marito (bărbat) se numesce și mangalul 
(vas, în care se pune jeratio).

Ca încheiere pentru antropomorfismele 
complete în limba română mai amintesc 
usul metaforic al cuvântului păpușe. Pă- 
pușe se numesce orl-ce mănunchid seu ghem, 
d. e. păpușe de sforă său de tutun. Cucu
ruzul e numit în România pă/pușoiă2) 
din causa asămănării sale cu păpușa, în
tocmai precum se mai numesce și porumb 
în urma asemănării sale cu porumbul.

Notă. Păpușe e format cu sufixul -ușe 
ca și mănușe din mână, cenușe din lat. 
cinis etc. Ca etymon al cuvântului se ad

mite îndeobște latinescul pupus, (copil, 
băețel) seu pupa, (copilă și chiar și păpușe). 
O asemenea etimologie devine însă iluso- 
rie prin simplul fapt, că dintr’un etymon 
pupus sâu pupa, ar fi trebuit să resulte ro- 
mânesce pupușe (cu u) și nu păpușe (cu ă). 
Cuvântul e vechili în limba românâscă, de- 
ore-ce întocmai în aceeași formă și același 
sens îl întâlnim și în graiul Aromânilor 
din Peninsula balcanică : păpușe. Cuvântul 
trebue identificat ca etimologia și sens cu 
latinescul pappus. O farsă din cele mai po
pulare la Romani era așa numita „fabula 
Atellana", păstrată păna în diua de adl la 
poporul italian sub numele de „comedia 
dell’ arte". Atellana întocmai ca și comedia 
dell’ arte se distinge de celelalte specii ale 
dramei poporale prin aceea, că persona- 
gele sale sunt permanente, sunt figuri ti
pice. Pappus în atelane, corespundând lui 
Pantalone de adl la Italieni, representa per
manent pe bătrânul sgârcit și egoist: Item 
significat în Atellanis aliquot pappum se- 
nem, quod Osci casnar appellant, Varro, 
L. L, 7, 29; cf. Pompon, com. 111. In 
acest pappus al poporului roman văd eu 
prototipul păpușoi românescl, căci fără în- 
doâlă nu e o coincidență numai acciden
tală, că cunoscutul joc al păpușilor, atât de 
popular mai ales în România, pe lângă 
tote semnele de influință orientală 3), pre- 
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neamului și în deosebi nisuind a 
câștiga o posițiă onorifică în rân
durile celorlalte popdre culte, cari 
n’au avut se îndure atâtea vifore 
îndreptate în contra vieții naționale.

Acest discurs a fost primit cu 
însuflețite și îndelungate strigări de 
„se trăâscă“

După acdsta s’a eshauriat ordi
nea de c|i a ședinței prime: consta
tarea delegaților presenți. Raportul 
comitetului central, alegerea comi- 
siunilor etc.

După amiacjl a fost o ședință 
literară, în care s’au cetit diserta- 
țiunile.

Spre seră au luat parte cu toții 
la petrecerea poporală din grădina 
„Meierhof", care a oferit un spec
tacol strălucit prin frumseța și varie
tatea costumelor naționale și a jo
curilor. Cele mai frumose cestume 
au fost premiate.

Duminecă sâra s’a dat în salo
nul de cură concertul, care a reușit 
splendid. Corul român din Lugoșitî, 
condus de harnicul seu dirigent loan 
Vidu, a fost sgomotos aplaudat. 
Asemenea și d-șorele, cari au dat 
concursul la acest concert.

In ședința a doua de Luni au 
fost lungi discusiuni asupra propu
nerii făcute în cjiua premergetâre cu 
privire la înființarea secțiunilor lite
rare. Propunerea a fost primită. Ase
menea și aceea privitore la ajutora
rea școlelor poporale. Proxima adu
nare generală a „Asociațiunei“ s’a 
decis se se țină în Lipova.

La banchetul, ce a urmat în sa
lonul de cură, a fost o animațiă vie 
și s’au ținut multe toasturi însufle
țite.

(Aoâstă telegramă sosind prea târcțiu, 
n’a mai putut fi adusă în n-'rul nostru de 
Luni.)

Răspunsul „Agenției bulgare“.
„Agenția bulgară" a adresat bi

roului de Corespondență din Viena, 
telegrama următbre:

Sofia, 9 Septemvrie: „Agenția ro
mână" persistă a da informațiunl, oe pre
tinde a fi precise, asupra oe s’ar fi petrecut 
sea <fis î» lipsa d-lui Ivanoioff, ministrul 
afacerilor străine, pleoat atunci la ConBtan- 
tinopol, cu privire la o convorbire, pe care 
ministrul a avut’o cu representantul Româ
niei la Sofia, la 28 Iulie treout.

„Agenția bulgară" este autorisată să de
clare categoric, că în acâstă întreținere, 
ținută în presența d-lui Filodor, secretarul 
Agenției diplomatics a României la Sofia, 

sentă totuși ca scop și caracter analogii 
forte pronunțate cu Atellanele Romanilor. 
In jocul păpușilor, contopit astădl cu jocul 
Irozilor, personagele farsei.sunt două: pa
iața și unchiașul; mai pe sus de tote însă—și 
aici culmineză esența jocului păpușilor ca 
și al Atellanelor romane, — păpușile re- 
presentă tipuri sociale, având ca scop sbi- 
ciuirea și ridiculisarea anomaliilor epocei, 
întocmai ca și personagele tipice ale farsei 
romane. Der chiar abstrăgend dela acâstă 
frapantă coincidență, deja faptul, că figu
rile tipice ale farsei românesci sunt numite 
esclusiv păpuși, indică strînsa legătură a 
acestor păpuși cu pappus, tipica figură a 
Atellanelor romane. Pappus, indicând la 
început o singură figură-tip al atei an ei ro
mane, s’a perpetuat și în spectacolele po
porale românesci. și în forma sa diminuti
vală păpușe, s’a generalisat ca sens, indi
când acum orl-ce figură, vie ca și Artificială 
al farselor poporale. Păpușe—și la acesta a 
contribuit fără îndoelă și diminutivisarea, 
a primit cu timpul sensul de marionetă, și 
de aici orl-ce figură, înzestrată cu chipul 
omenesc în miniatură. 0 astfel de identi
ficare, a păpușei românesci cu pappus lati
nesc nu presentă obstacole nici din punct 
de vedere formal Jimbistic.

(Va urma.) Nicolae Sulică. 

n’a fost vorba nici de sentința definitivă, 
niol de ordonanța judecătorului de instruo- 
ție. D-l Ivanoioff a declarat numai, oă va 
ordona urmăriri în contra orl-oărui preve
nit îndată oe ar avă în mână dovezile su
ficiente, permițând să deschidă o instruoție 
judecătorăscă. Tocmai acăsta se constată 
în notele sohimbate între ministrul Ivan- 
cioff și agentul diplomatic al României. 
Nota acestui din urmă, datată din 3 (16) 
August cjioe, textual:... „Guvernul prin
ciar va da dovecjl evidente de intențiunea 
sa sinoeră de-a da o esecuțiune deolarațiu- 
nei, ce Excelența Vâstră a bine-voit a ne 
face ou privire la disposițiunile guvernului 
princiar, de-a urmări pe Comitetul mace- 
donân, îndată-oe va avă dovezile culpabi
lității aoestui Comitet".

Nota de respuns a d-lui Ivanoioff, 
dela 6(19) August mai 4'°e textual: „Vă 
confirm, Domnule Agent, oeea-oe am avut 
onore a vă declara verbal, la 28 Iulie tre
out, ou prilejul regretatului asasinat al pro
fesorului Mihăileanu, oă guvernul prinoiar 
va urmări pe Comitetul macedonen, oeea- 
ce dealtmintrelea a făout tot-dăuna împo
triva orl-oărui oriminal, — orl-oine ar fi 
el, — îndată-oe va avă probe de vinovăția 
lui". Acăsta a spus și scris d-l Ivanoioff și 
acăsta a repetat d-l Naoeviol d-lui Mișu. 
Este, prin urmare, oontradicere evidentă 
între aserțiunile „Agebției Române", vor
bind de „sentința definitivă" și afirmările 
notei d-lui Mișu, reproducând termenii 
„dovecjl de culpabilitate", de care s’a ser
vit ministrul Ivanoioff.

Prin urmare, „Agenția bulgară" afir
mă, oă d-nii Ivanoioff și Naoeviol au de
clarat, că guvernul bulgar va ordona ur
măriri judiciare în oontra tuturor preveni- 
ților, îndată oe va avă dovecjl suficiente 
pentru a deschide o instruoțiune. Ea adaugă, 
că „Agenția Română" a fost, fără îndoălă, 
indusă în erore, și că a lansat o scire 
inexactă, dăoă nu rău voităre.

„Agenția Bulgară" ia act de declara
ția „Agenției Române", oă confiiotul ro- 
mâno-bulgar „ar fi fost de mult aplanat, 
dăoă n’ar fi fost vorba, decât de dovecji su- 
fioiente" și se întrăbă: oe a putut pro
voca acest conflict atât ‘de exagerat pe cât 
de sgomotos, dăcă n’a fost vorba decât de 
acăsta, și a cărui aplanare nădejduesoe, 
că va fi anunțată de „Agenția Română" 
însă-șl, — după-oe dovezile cerute de gu
vernul bulgar vor fi fost transmise acestui 
din urmă de ofitră guvernul român.

Instrucția complotului bulgar.
ErI au fost aduși la parchet cei im- 

plioațl în complotul bulgăresc. Toți — scrie 
„Rom. Jună" — au deolarat, că Nicola Mitteff, 
Nițu Stoiceff și Boioe Ilieff trebuiau să 
mârgă în delegațiune spre a omorî întâifi 
pe Fitowski, apoi pe Mihăileanu și în urmă 
pe personagiile politice cele mai însemnate 
din țăra nâstră, între care în frunte era 
Regele, preoum și pe Regele Alexandru 
al Serbiei.

Toți cei confruntați au declarat în 
același sens.

Trifanoff, adus la parchet, fiind în
trebat asupra declarațiunei, ce a făcut lui 
Ficșinescu, a confirmat esactitatei ei.

El a spus, oă Țără a sci despre asa
sinatul lui Mihăileanu, oomunioase lui Fio- 
șinescu despre un complot urzit în contra 
Regelui Carol.

Ficșinescu, întrebat, a oonfirmat spu
sele lui Trifanoff!

Prin urmare pe lângă dovada trasă 
de justiția, pe lângă deolarațiile făcute de 
Trifanoff, Bosniakoff și oeilalțl, avem acum 
o dovadă forte prețiosă, o dovadă dela un 
Român.

La interogatorul luat erl s’a mai aflat, 
că Boice Ilieff a venit în țeră numai cu 
toporul. Coda instrumentului omorîtor i-a 
dat’o Sfetcoff.

Gazda aoestora a fost Teodoroff, care 
a dispărut.

*
Alaltă-sără a fost arestat în calea Ra- 

hovei la o bragagerie un Bulgar, Hristu 
Gheorghe Rusti, complice în complotul 
pentru asasinarea lui Mihăileanu. El era 
căutat din primul moment al crimei, căci 
se seia de polițiă, că făcea parte din oo- 
mitetul secret de când cu uciderea lui Fi- 
tovsky. Densul reușise să fugă când au fost 

arestați oomplicii lui Dumitroff și a stat 
ascuns pănă acum.

*
Bulgarul Gheorghe Alexieff, zugrav 

de meseriă, va fi espulsat. Aoest Alexieff 
era prietin ou Dumitroff, uoigașul lui Mi
hăileanu și cu oeilalțl bulgari din comitetul 
seoret. Gheorghe Alexieff a ținut mai mult 
timp în casă la el pe Dumitroff. El chiar 
a profitat de ocasiile oând Dumitroff pri
mea bani dela Sarafoff și l’a pus să îm
partă aoei bani ou el, amenințându-1 că de 
nu vrea îl denunță poliției, că e membru 
în comitetul bulgăreso.

*
Unele 4iara din BuourescI au adus 

soirea despre nisce pretinse amănunte asu
pra unor conflicte petrecute între Români 
și Bulgari, bombardări de orașe etc. „Epoca" 
este autorisată a da cea mai categorică 
desmințire tuturor acestor informațiunl alar
mante menite să induoă lumea în erore 
asupra situațiunei.

Regulamentul
pentru bilete de liberă petrecere în 

România.
„Monitorul oficial" publică re

gulamentul pentru biletele de liberă 
petrecere în România, prin care se 
îndeplinesce o reformă, care se im
punea în împrejurările actuale.

Sită textul lui:
Art. I. OrI-oe străin, oălător său re

ședințe în România, este dator a lua un 
bilet de liberă petrecere în țâră.

Biletul de liberă petrecere nu se va 
pută libera, decât pe termenul și în vir
tutea unui pașaport, ori a unuiestract ma- 
tricular, liberat de Legațiunea său Consu
latul respeotiv, precum și a orl-oărui do
cument de călătoria, emanat din țăra de 
origină, valabil în Statul al oărui supus este 
străinul.

Art. II. Biletele de liberă petreoere 
se liberăză străinului de cătră prefectura 
județului unde-șl va stabili reședința, ăr în 
BuourescI, Iași, Craiova și Galați, de cătră 
prefecturile de polițiă.

Se faoe escepțiune la regula de mai 
sus pentru oomunele litoralului Dunărei și 
Mărei-Negre și acele de pe întrăga fron
tieră a țârei, unde nu se află în apropiere 
reședința județului. Străinii, cari vor a se 
așefla în aceste locuri, pot dobândi bilete 
de liberă petreoere în țeră și prin mijlo- 
oirea sub-prefeoților.

Art,. III. Călătorul străin, oare viue 
în România, este dator a se presentă mai 
întăiii la Legațiunea său Consulatul res
peotiv, dela oare obține viza pașaportului, 
ori dooumentului de călătoriă, liberat de 
autoritatea in drept a Statului al cărui 
supus este străinul.

Pașaportul său documentul de oălă- 
toriă, astfel vizat, său și estractul din ma- 
tricula Legațiunei ori Consulatului, sunt 
presentate, cel mult în 24 ăre dela intrarea 
străinului în tără, prefecturei său autori- 
tăței indicate la articulul precedent, care 
după oe esamineză aotele, liberăză străi
nului biletul de liberă petreoere în țără.

Funoționarul, oare liberăză biletele de 
liberă petrecere, este îndatorat să lipăscă 
biletul de pașaportul său estractul ori do
cumentul de călătoriă de oare străinul s’a 
servit, astfel oa să rămână în permanență 
fixate unul de altul.

Sunt dispensați de aeăstă îndatorire 
călătorii străini, a căror petrecere în țără 
va fi mai sourtă de 8 4ile- Aoăstă învoire 
de ședere sourtă, se va oonstata pe însuși 
pasportul său dooumentul de călătoriă al 
străinului, de cătră însuși agentul poliției 
de frontieră, însărcinat ou vân4araa unor 
asemenea aote la intrarea în țără a străi
nului.

Puterile și China.
Diferențele, oe le-a provocat propu

nerea rusăsoă, nu vor să se aplaneze, și mai 
ales de oând Francia a deolarat, că se ală
tură la propunerea de evacuare, Rusia nu 
vră de loc să cedeze.

Dăr nu cedăză nici Germania. Din 
Berlin se anunță, că Germania nu va eva
cua la niol o întâmplare Pekingu), ba se 
năgă chiar, că Germania ar fi făcut o pro
punere mijlocităre. O astfel de propunere 
a făcut așa-der numai America, fiind-oă 
Americei i-ar plăcă să se încheie cât mai 
curând pacea ou China, pentru-ca să-și pătă 

libera armata de oare are lipsă în insulele 
Filipine, unde sărtea Amerioanilor este fărte 
critică. Statele-Unite propun, oa să se lase 
în Peking 1—2000 soldați din tăte trupele 
internaționale, ăr oeilalțl să se retragă la 
Tien-Cin. Germania nu e învoită de loo cu 
pianul aoesta.

Cam tot acăsta este și atitudinea En- 
gliterei. Guvernul engles n’a deois încă, 
însă din declarațiunile bărbaților de stat și 
ale politicianilor englesl apare lămurit, oă 
Anglia e firm decisă a nu evacua Pekin- 
gul și a-șl lua satisfacția pentru vătămările 
suferite din partea Chinei. însuși secreta
rul de stat indian Hamilton s’a pronunțat 
în direcția aoăsta. Cu alte cuvinte Engli- 
tera este în contra Rusiei și hotărît pe 
partea Germaniei.

Intr’aceea, ca să revenim ărășl la Ame
rica, „Morning Leader" din Londra pri- 
mesoe dela Washington o telegramă, după 
care guvernul Statelor-Unite pregătesce o 
notă cătră puteri în oare declară, că Sta- 
tele-Unite vor prooede pe viitor independent 
și, fără considerare la atitudinea celorlalte pu
teri, va negocia separat cu China.

*
„Folitische Corresponded* află din To

kio, că după o telegramă din Peking cu 
data de 1 Septemvrie, împăratul chines se 
află la Shuan-hoa-fu. Ținând sâmă de situa
ția gravă actuală, împăratul a dat ordin 
prințului Cing să mârgă cât mai grabnic la 
Peking pentru a căuta să aplaneze dificul
tățile. După o telegramă din Bruxella, Li- 
Hung-Clang a rugat pe împărătâsași împă
ratul să se reîntărcă la Peking și prin aoăsta 
să facă posibilă inițiarea negooierilor de 
pace.

SUIRILE D1LEL
— 30 August v.

Ministrul de esterne român, d-l 
Al. Marghiloman a plecat alaltăerl săra în 
conoediu la Carlsbad.

O nouă primejdia pentru cassele 
de bani garantate contra spargerii. Dr. 
Hans Goldeohmidt aținut, la oonferința gene
rală a chimiștilor germani din Hanovera o pre
legere asupra procedeului de a spori prin 
aluminiu temperaturele ridioate, și anume : 
Procedura se basâză pe desooperirea lui 
Goldsohmidt numită „Thermit", un resul
tant al unei composițiuni de oxid metalio 
și aluminiu, care produce repede o massă 
termo-fluidă de-o temperatură deosebit de 
ridicată. Aoest Thermit turnat pe o buoată 
de fer o topesce, cum topesoe apa fârtă 
o grămadă de zăpadă. Deci, ferul și cassele 
de bani nu mai resistă, orl-oe cuirasă de 
fer se găuresoe. Diferitele esperimente au 
dovedit acăsta în destul. Dr. Goldschmidt 
a arărat procedeul pe masa (de lemn) espe- 
rimentală din academia Hanoverei. Tempe
raturi mai mari de 3000 grade sq operâză 
în 2 — 3 minute. Operațiunea se face așa 
de repede, încât borcanul rămâne rece, de 
se pote lua în mână. Prin aoest procedeu 
se creâză o nouă ramură în soiință, Alu- 
minothermia, însă și o nouă primejdiă pen
tru cassele de fer, oă în 2—3 minute se 
pbte găuri cea mai tare ouirassă (tablă) de 
fer, în liniște și fără oel mai mic sgomot. 
Aoăstă uouă invențiune stârni destulă grijă 
băncilor celor mai mari: ele niol nu întâr- 
cjiară d’a se asigura oontra furturilor prin 
spargere. Dâră sooietățile, oe se ocupă ou 
acest fel de asigurări se găsesc în cea 
mai mare perplesitate prin acăsta inven- 
țiune căci ele stau în present în fața unui 
pericul, de care aoum câte-va luni nimeni 
niol ideiă nu avea.

Tipografia archidiecesană din Sibiiu 
a împlinit în 9 Sept. n. BO de ani dela inaugu
rarea sa. La 9 1. c. personalul tipografiei a și 
serbat acest jubileu. Se scie, că la 9 Sep
temvrie 1850 acâsr.ă tipografie a fost înfi
ințată de metropolitul Andreiîi br. de Șa- 
guna din mijldcele proprii.

Trei țerani români din ținutul Fă
gărașului, în stare de ecsaltațiă, făcură erl 
tot felul de esoese în Sibiiu, după cum is- 
torisesoe „S. D. Tagblatt". In oonseoință, 
ei fură internați în spital din causa, oă se 

limbei și culturei române §. 43, „Conv. lit.“ 1900, 
pag. 656 sq. Jocul păpușilor e pe larg descris la 
D. Olănescu, Teatrul la Români, Partea I pag. 
18-31.
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constată, că starea lor compătimitore, se atri- 
bue unei otrăviri cu belladona (laur). Se 
orede, oă nenorooiții omeni au fost victimele 
unor pungași, oarlli-au servit ori cari beuturl 
amestecate cu aoâstă otravă, pentru oa 
■să-i potă jăfui în urmă. La unul din ță
rani nu s’a găsit niol o lăsoae, la oeilalțl, 
sume cu totul neînsemnate. (Ddr poliția 
ce faoe ? Red. „G.u)

Un episcop contra emigrărilor. 
Episoopul Vesprimului baron Carol Hornig 
a adresat o ciroulară preoților și învățăto
rilor din diecesa sa, prin care îi îndemnă, 
oa întru cât le stă în putere să caute a îm
piedeca înclinările spre emigrări, „oarl oa 
■cel mai blisfămat fruct al stăpânirei liberalis
mului, de ani de fiile încdoe a început să 
ocupe teren și în comitatul Vesprimului*. 
Episoopul numesce aoeste inolinnțiunl spre 
emigrări nisce „friguri1* bolnăvicidse în pri
vința politică și sooială. Inddmnă pe oei 
oe „fără vina lor au ajuns la sapă de lemn* 
să-și caute pânea „nu în streinătatea înde
părtată, ci aici în patriă, unde puterea sta
tului trebue să afle mijldce prin cari acdstă 
patriă să fiă mama tuturor fiilor ei fără deo
sebire de naționalitate, viață socială și — pote 
și religiwne1*.

Foia cehă confiscată. „Narodni Listy“ 
de Duminecă publicând un articul ațîțător, 
prin oare a sbuoiumat centralismul și mili
tarismul, a fost pentru acesta confiscat.

Archiducele Otto, fratele A. S. I. 
Franoisc Ferdinand, moștenitorul presum- 
tiv al tronului, e3te ounosout ca sportsman 
și acuma la alergările de cai aranjate de 
devisia de cavaleriă din Stetteldorf, se dis
tinse în mod deosebit, conduoend în per- 
sonă trei curse de vânătdre treoend peste 
35 obstacole și străbătând o distanță totală 
de 19 kilometri, adeoă o postă mare.

Cununiă. D-l Dr. Eugenia Păt.ăceanu 
advocat în Turda, original din Gopand, și 
D-ra Ecaierina Mesei, fiica d-lui IoanMezei 
din Budapesta, îșl anunță cununia, oe se 
va săvârși în 18 Septemvrie n. o. la Bu
dapesta.

TurburărI în Bosnia. După cum se 
anunță din Viâna, cu ooasia aniversării ju
bileului Sultanului, la Sarajevo și în alte 
orașe ale Bosniei s’au întâmplat multe 
inoidente tumultuose printre Bosnieol. S’au 
făout mai multe arestări.

Amenințările anarchiștilor. O te
legramă din Amsterdam anunță, că regina 
Wilhelmina a Olandei a primit două nori
șori amenințătore din partea anarchiștilor, 
din oare oausă garda palatului a fost în
tărită. — Din Roma vine soirea despre un 
complot anarchist în oontra Papei. Tot din 
Roma se vestesce, oă auarohistul dispărut 
Granotti s’a oprit două fiile la Gressoney, 
în Aosta, pentru a atenta la viața reginei 
văduve Margareta.

Dispăruți în catacombe. Studenții, 
cari au mers la congresul catolio al stu
denților, ținut la Roma, visitară între al
tele și cataoombele dela Domitilla. Dintre 
aceștia, doi germani dela seminarul cleri
cal din Eiohstădt din Bavaria, de naționa
litate americani, dispărură în suterane, în
cât cu tdte căutările nu li-s’a mai putut 
da de urmă.

Mari catastrofe. Din Londra se te- 
legrafâză, că Sâmbăta treoută un vifor 
cumplit a bântuit în Texas. Din New-York 
se telegrafdză, că orașul Galveston fu aprdpe 
cu totul nimicit și oam 2000 de omenis'au 
prăpădit. Orașul, oare zaoe pe o insulă în 
golful mexic, este inundat de apă adâncă 
de 6 urme. Orcanul progresa ou o iuțâlă 
de 80 ehilometri pe oră. Apa mării s’a re
vărsat 8 chim, pe uscat. Mai mult oa o 
miie de case au fost demolate. Țermii mării 
sunt acoperițl de nenumărate cadavre. In 
port oâte-va corăbii au fost înecate. Orca
nul a răsturnat de pe șine un tren, oare 
era pe drum între Galveston și Houston și 
a ținut de Sâmbătă după amiafil pană la 
miecjul nopții. Pagubele înoă nu-s’au putut 
evalua pănă acum. Un martor ocular sorie 
următdrele despre devastările fiorose ale 
.acelui orcan: Mai mult ca 40C0 de case 

au fost răsturnate. In port cele mai multe 
corăbii au naufragiat. Orașul Albin, care e 
la o depărtare de 200 ohlm. spre nord de 
Galveston, oroanul l’a prefăout formal în 
ruine, fiind omorîțl și omeni forte mulțl. 
O telegramă mai nouă din New-York anunță, 
că în Galveston au fost omorîțl 1500 dmenl. 
Pagubele se evaludză la 10 milidne dolari.

Un bal întrerupt. „N. Pester Jour
nal aduce soirea, oă nu de mult locuitorii 
români din Almagiul-mare au aranjat o 
representațiă teatrală de diletanțl, urmată 
de un bal. Pe când se aranjau părechile 
la „Cadril*, năvăli în salon un câne ou 
spume la gură, era turbat, și repecjindu-se 
în tote părțile mușoâ oinoi persons, oarl 
fură trimise a doua di la institui Pasteur 
din Budapesta.

Copii furați. Poliția din gara de ost 
a Budapestei primi denunțul telegrafic dela 
sub-prefeotul din Gfidfilfi, că în trenul de 
persone de Miskolcz avea să sosesoă o damă 
în versta aproximativ de 50 ani, însoțită 
de o fetiță de 7 ani și un băiat de 5 ani, 
și trebue arestată pentru-că a furat acei 
copii. După arestare, oopiil fură restituițl ma
mei lor, soția șefului de postă Hartenstein.

Duel sângeros. Din causa animosi- 
tăților de partid ale studenților dela Uni
versitatea din Budapesta, se duelară cu sa
bia și în condițiunl grele, juriștii Ludwig 
Râdy și Bela Oscar Darvay de Szentgyorgy, 
cu care ocasiune acest din urmă primi lo
vituri pe frunte, pept și umărul stâng, âr 
adversarul său se alese numai cu tăieturi mai 
ușore. Darvay fu transportat la familia sa 
din comitatul Bihorului.

Musica orășenescă va cânta mâne 
sără Joi, la hotel „Europa*. Intrarea 60 b.

De-ale „Kulturegylet“-ului.
„Kulturegylet“-ul ardelean șl-a ținut 

Sâmbătă 8 Septemvrie n. adunarea gene
rală în Olușiti, ouibul în oare s’a plămădit 
și olocit aoâstă instituțiă ou caracter agresiv 
de maghiarizare. Adunarea s’a ținut în 
marea sală a primăriei orașului. Printre 
asistenți se aflau și episoopii Bartok (re
format) și Ferencz Iozsef (unitar), fișpanii 
comitatelor Bistrița-NăsăudJ și Cojoona, de- 
putațl, primari de ai orașelor, consilieri 
ministeriali, mari proprietari eto.

Ședințele au fost deschise de pre
ședintele conte Beldi, fișpanul comita
tului Cojoona. El constată ou bucuriă, că 
societatea oresoe, se sporesoe și se înavu- 
țesoe din an in an, și pune o deosebită în
grijire pentru constituirea de filiale în pro- 
vinoiă. Președintele arată, oă fișpanii și 
vioeșpanii oomitatelor ardelene, preoum și 
primarii orașelor, au fost provocațl să-și 
dea tdte silințele a susțină unitatea „Kultur- 
egylet'*-ului, nelăsând a eși la suprafață alte 
ourente de felul acesta.

S’a arătat apoi activitatea anului de 
gestiune: oâte șodle susține „ Kultur- 
egylet*-ul, pe câte le ajută, oâte biblioteol 
a înființat și cum guvernul a dat mii de 
volume și 1000 cordne pentru a lăți lec
tura maghiară în maesele poporului. Mult 
se laudă comitetul central cu aoeea, că 
pănă aoum a înființat 333 biblioteol popo
rale și oerourl de lectură, precum și 65 co
ruri poporale, așa oă ac]l „Kulturegylet“-ul 
a ocupat terenul în mai mult de 300 co
mune. Ministeriul de culte și instruoțiune 
publică a deois să ia în proprietatea sta
tului șcdla poporală din Blașiîl înființată 
de „Kulturegylel*, er aoesta va înființa în 
sohimb un „Kiededovo* unguresc. „Kultur- 
egylet“-ul a mai publicat pe cheltuăla lui 
cartea lui Janeso Benedek despre istoricul 
nisuințelor naționale româue ș. a.

Venind rândul la propuneri, contele 
Albert Apponyi a fost ales membru onorar 
pe viață, drept ‘reounoacință a meritelor, 
ce și le-a câștigat pentru maghiarism. Intre 
hotărîrile oomitetului mai este și aceea, ca 
„Kulturegylet“-ul să sprijinâscă cestiunea 
înființării unui gimnasiu de stat inferior în 
Abrud.

Și din aoeste scurte date se vede otim 
„Kulturegylet*-ul luorâză cu zor pentru lă
țirea limbei maghiare în massele poporului 
și pentru maghiarizare.

Oin Transvaal.
Soirile cu data de 10 1. o. anunță ur

mătdrele :
O telegramă din Pretoria spune, oă 

generalul Dewett a ooupat ou 2000 de Buri 
oolina din spre sud de Johannesburg. O 
mare armată englesă a fost trimisă în ur
mărirea lui. La provocarea lui Roberts de 
a-se preda, Dewett a răspuns în terminii 
următori: „ Copiii și nevasta mea au murit 
în răsboiu, și cu mi voiă lupta pănă la 
mdrteu.

*
„Daily Mail1* primesce din Ficlisburg 

vestea, că trupele englese au evaouat Bet- 
lehem, Furjesburg, Senegal și Ladybrand, pe 
cari Burii le-au reocupat.

*
Din Johannesburg primesc foile englese 

soirea, că președinții Krilger și Steyn s'au 
refugiat, mergând spre baia Delagoa.«

„Central News'* are o telegramă din 
Bietfontein, după-oare, prin o dibace mane
vră, Englesii au alungat trupele lui Botha 
de pe înălțimile din jurul Lydenburgului. 
Botha ar fi desperat, oă a fost silit să-și 
părăsâscă posițiunile, pe oarl le credea mai 
tari ca acelea dela Tugela.

*
Lord Roberts a dat o nouă procla

mația poporațiunei dela rîul Oranje, pe 
oare o avertiseză, oă pe aceia, oarl dela în
ceputul iebucnirei răsboiului s’au luptat în 
continuu, îi va tracta ca pe nisoe priso- 
nierl, er pe aceia, cari fac hatârul inimi
cului (Burii) sâu cari oaloă jurământul de 
supuși fideli, îi va pedepsi ou morte sâu 
temniță.

Românii din Istria.
— Fine. —

E sigur oă, preoum în tote dialectele 
așa și în cel istro-român s’au amestecat 
elemente eterogene, înrudite, italiene — și 
străine, slave. Dăr atari influențe pot schimba 
întru cât-va curățenia limbei, nu-i pot 
însă nimioi oaraoterul. Cu tdte, că mai bine 
de cinol seooll se află Românii din Istria 
separați de conaționalii lor, nu au școle, 
niol dascăli, nici preoți, trebue deci în tote 
întîmplările lor și raporturile esterne să se 
folosâscă de o limbă străină: atât e de 
mare totuși puterea resistenții latinității — 
oă scheletul dialectului a rămas românesc, 
cu asemănare bine accentuată limbei lite
rare române.

Că dialectul nu e așa de sărao în ele
mente proprii, o probâză împrejurarea, oă 
Românii din Val d’Arsa vorbesc și se în
țeleg forte ușor cu conaționalii lor de prin 
alte ținuturi ale mouarohiei: ce nu le suc- 
oede locuitorilor din jurul ținutului de na
ționalitate slavă, cari nu înțeleg în deajuns 
dialeotele vorbite în provinoiile croate și 
oa să se înțeidgă cu pretinșii lor oonațio- 
nall trebue să vorbesoâ italienesoe. Din 
altă parte despre bogăția cuvintelor dialec
tului istro-român ne mărturisesoe dioționa- 
rul acestui dialect nu de mult publicat.

Asemenea e falsă aserțiuuea D-rului 
Laginja, că Românii din Istria se foloseso 
de acel amestec de limbă — cum îi cjioe 
d-sa, numai oând nu vreu să fie înțel-șl ; 
din contră, altmintrelea stă treaba, că ei 
foloseso între ei și în familiă, oă bă- 
eții pănă la 7 — 8 ani nu vorbesc decât nu
mai românesce și oă multe femei nu ounosc 
altă limbă.

Chiar privirea esterioră a Românilor 
din Istria, e cu totul deosebită de a popo- 
rațiunii încunjurătdre: de fisionornie, de 
port, de colorit și de tot complexul per
sonal; se îuțelege deci, că aparțin altei 
rasse. Cu tdte că-s îmbrăoațl simplu, totuși 
arată un spirit dezvoltat, ager și viu.

Referitor la numărul Românilor din 
Istria, datele statistice cunoscute pănă afit 
sunt întru oât-va nesigure și fdrte contra
dictorii. Dr. Handler asigură, că îu aemfiii 
treouțl numărul Românilor din Li.ria să fi 
fost 10.000. E probabil, că cifra acâsta să 
fi avut dre-care basă, fiind-că în câte-va 
locuri din Val d’Arsa și în alte sate ale 
districtului Albona, unde după amintirea 
bătrânilor noștri se vorbea românesc-', nu 
esistă niol o altă urmă a romsnisațiuuei. 
In 1846 statistica oficiala îi impune la 
1555, în 1850, Miklosich are 2v53, Combi 
are 3000, și în 1878 dicționarul cronografio 
italian— pe basa statisticei oficiale publicată 
în 1803 din partea oficiului districtual al 
Lloydnlui austriac — îi socotesce la 5000. 
Iu 1880, după Carol Czorning sunt 2121, 
statistica oficiala — cum a fost amintit mai 
sus — face să apară, din resdne de opor
tunitate ușor de închipuit, că în Istria nu 

esistă Români. In 1884 Dr. Leohner are 
2600, și în fine în 1888 deputatul Dr. Fran- 
oesoo Constantini îi numără pe cei din Val 
d’Arsa la 2299.

In deoursul anului 1899, un prieten 
al meu, 8tudentîn filologia, a vrut să facă 
o statistică a Românilor din Val d’Arsa, 
numărendu-i din oasă în oasă. Luorarea 
sa a dat următdrele resultate: Lettai 
281, Gradina 256, Grobnioo 224, Berdo 
800, Susquevizza, Villa nova, Jessenovik 
1'900, la un loo 3061, între cari natural nu 
sunt cuprinși cei din Jelănu (Jeiane).

O poporațiune de 3061 indivizi — lo- 
ouitorl ai unui ținut restrîns - dau un 
contingent pentru o șcdlă cu mai multe 
clase, care apoi trebue să fiă așecjată la Sus
quevizza, care e oentrul locurilor susnu- 
mite și are numărul mai mare deloouitorl.

A institui o șcdlă pentru Românii din 
Val d’Arsa se face numai de dragul lega
lității; căci pe basa §. 19 al legii funda
mentale a statului, din 21 Decemvrie 1867, 
și al § 1 din legea provincială din 30 
Martie 1870, trebue să se institue o șcdlă 
poporală publioă în tote locurile, unde în- 
tr’un ținut de o dră se află 40 băețl obli
gați la șcdlă.

Se va mira pote vr’unul, că am pro
pus ca materiă obligată limba nemțâsoă și 
cea italiană. Resdne de oportunitate m’au 
silit s’o fao. Legea școlară prescrie instruc
țiunea altei limbi față de cea maternă. 
Aoum însă, ca s’avem un dascăl, trebue să 
rucurgem la unul dintre învățătorii din Bu
covina, cari în general nu cunosc italiana; 
era necesitatea deci să stabilim oa limbă 
accesorie limba nemțâscă.

Cred, oă și guvernul imperial, care 
ou tdtă ocasiunea vre să se arete afectuos 
față de pretinsele drepturi naționale ale 
Slavilor, și a dat o protejare fdrte însem
nată naționaiităței usooaoe — de nouă in- 
vențiune — va reeunosce dreptatea propu
nerii mele. (Ilaritate).

Vouă, onoraților colegi, mă adresez nu
mai, căci apăr causa celei mai nobile ginți 
uitată într’o regiune puțin cunoscută, aban
donată, părăsită de toți; de o ginte, care 
îșl are împreună cu noi originea în gloriile 
Romei; pe oare deci trebue să o asociem 
avantajelor drepturilor ndstre cetățenescl.

Eu sunt sigur, că voi toți în patrio
tismul vostru, din sentimentul frăției, In 
gândul de a lucra drept, veți afla impuls 
sigur de a vă da votul propunerii mele. 
(Fdrte bine, bravo).

Fiind deschisă discuțiunea,
D-l Gambini ass. amintesce, că pro

punerea nu e nouă. Cu oâțl-va ani înainte 
a presentat’o fericitul dr. Constantini. Ca
usa a fost dusă în sînul oonsiliului școlar 
provincial, care a trimis la fața locului o 
oomisiune să întrebe pe interesați, ddraoeș- 
tia pănă la unul — eigur siliți de vr’un 
agitator — s’au declarat, oă vor o șodlă 
croată.

In cas, că se repetdză causa, propune 
că comitetul provincial e autorisat să facă 
o șodlă privată la Susquevizza cu limba de 
învățământ românâsoă.

Propunerea aoesta a fost primită con
form reeoluțiunilor d-lui Scampicchio.

D. Scampicchio consimte și mulțu- 
rnesce pentru sprijinul avut.

După acestea s’au primit propunerile, 
cari sună :

Dieta provinoială hotăresoe :
1. „Consiliul școlar provincial e invi

tat să dispună asupra oelor de lipsă, ca 
cât mai curând să fiă deschisă la Susque
vizza Frasoatti o șodlă poporală ou limba 
de învățământ română și ou cea germană 
cu materiă obligată, spre păstrarea coloniei 
române, oe încă trăesce acolo.

2. „Comitetul provincial e invitat să 
faoă fără amânare luorările necesare sco
pului*.

Așa s’a întâmplat votarea desohiderei 
unei șcdle române, pe sâma fraților noștri 
din Istria.

Unde ai servit? Generalul Vetter 
avea obiceiul să întrebe ou ooasiunea re
vistelor militare pe fiă-care ofioer, de când 
e îu armată și unde a servit? Ca ooman- 
dant al nrrnatei de Sud inspeotâ odată un 
batalion. Treoend pe dinaintea frontului 
armatei, privirea generalului Vetter a fost 
atrasă de salutul unui oficer, care nu era 
tocmai după „vorsohrift*. Generalul îl în
treba: „De câud servescl d-ta?“

— „De șese luni*.
— „Ce! De șese luni și deja ești lo

cotenent? Acesta avansare și în fața ini
micului e prea repede. Ai mai servit d-ta 
pănă aoum și unde?* — „Da, escelență! 
Am servit la d-l Hoffmann în strada Vațu- 
lui !“ — răspunse fostul calfă de prăvălia. 
Strictul și seriosul general n’a putut să-și 
rețină seriositat.ea obicinuită.

Proprietar: Dr. Ăuref &lureșianu. 
Redactor responsabil: Sregoriu fâatar.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din ISrașov.

se pot procura următârele cărți:

Impr. ung. cu premii........................ 161.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.—
Renta de argint austr..............................97.70

Scrieri școlare.
Istoria pedagogiei de V. Gr. Bor- 

govan O carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de șcblă. Prețul 1 fl. 50 cj*. 
(cu posta 1 fl. 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul sc6- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor). Tipărită în 1898, 
Partea I (Testamentul vechifi) costă 25 cr., 
âr partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

Cântul in școla poporală de luliu 
învățător în Năsâud. Teoriă, praxă și 

cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Hasdw 
B'tțiu, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 40 cr. (cu posta 45 cr.)

„Învățătură creștinescău seu Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cath. 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gh-rlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri Ș’ e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și. costă 80 cr. (cu posta 90 cr.)

Gramatica limbei române, pen
tru școlele inferiore, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani.

Scriera economice.
Pentru economii de vite este de 

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

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

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

„Cartea Plugarilor*1 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor“ etc. scrisă de loan 
Georgescu. Form. 8° 90 pag. costă 25 cr. 
( -j- 3 or. porto).

„StupărltuV1, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
rle Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte 
de lo4 pag. format mare 8°. Prețul 80 cr. 
(cu posta 85 cr.)

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

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

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

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

Renta de hârtie austr.............................. 97.30
Renta de aur austr................................. 116.75
LosurI din 1860..................................... 132.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.05
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 681.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 665.50
NapoleondorI.......................................... 19.30
Mărci imperiale........................... 118.25
London vista.................................... 242.07
Paris vista...................................... 96.25
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97,90
Note italiene........................................... 90.30

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Septembre 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.08 
Argint român. Cump. 18.80 
Napoleond’orl. Cump. 19.26 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.72 
Scris, fonc. Albina 5% 100.—

Vând. 19.12
Vând. 18.90
Vând. 19.30
Vând. 11.40
Vând. —.—
Vând. —.—
Vând. —.—
Vând. 101.-

-ZX, XX XX XX ț 
despre case și locuri de yenejare.

Biserica română gr.-or. din Bra- 
șov-Cetate va' pnne la vânzare prin 
licilațiune verbala Marți în 5(18) Sep- 
temvre la 9 ore a. m. în Cancelaria pa- 
rochială lergul Inului nr. 5, următdrele 
parcele, situate la o admirabilă po- 
sițiune, pe livada de sub Promenada 
de sus a Brașovului. în Groveri:

1. Gr6veri, nr. 4, 801 □ m.. 
casă de pâtră cu 5 camere și gră
dină, eu prețul 5000 fl. în sus.

2. Tot aci, nr. 3, 855 □ m., casă 
de lemn, cu 3 camere și grădină, cu 
prețul dela 2500 fl. în 3us.

3. în Bârdigasse nr. 3, în 
dosul celor de sus, 628 □ m., casă 
de lemn și grădină, cu. prețul dela 
1500 fl. în sus.

4 Tot aci, nr. 4, 526 □ m., o 
grădină cu prețul dela 1300 fl. în sus.

T6te aceste parțele fiind situate 
unele lângă altele pot forma și un 
complex unitar, fbrte potrivit pen
tru vile.

Doritorii sunt rugați a se pre- 
senta în 6(19) Sept. a. c. dimpreună 
cu 5% din prețul cel va oferi.

1083,1-3. Epătropia parochială.

PUBLICATION
Duminecă în 16 Septemvrie n. a. 

c. la 12 ore din cji se va da în lici
tație publică minuendă — in cance
laria comunală, Tohanul vechiu — 
reparația școlei. nbetre comunale. 
Suma de esclamare este 1200—o 
mie doue suta corâue. Se recere va- 
din 10% •

Condițiunile întreprinderei se 
pot vedb la subscrisul președinte al 
Senatului scol, și pentru oferențl se 
presupun de cunoscute. Senatul șeo- 
lastic îți reservă dreptul de a alpge 
pe cel mai vrednic dintre minus ofe
re n ți.

Tohanul-vechiu, 8 Saptemvre 1900.

Moise Brumboiii Dumitru Pop
pteot, preșodinte 1084,1—1 notar

Cuirsui la bursa diesVseaa.
Din 11 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4%.......................... 10.50
Renta de corone ung. 4%. . . . 90.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 120.30
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2°/0 98.70
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.25
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—

Instrucție în Violină.
Domna Olga Coiilm născ. Foga- 

rascher a început a da instruc 
ție în vioBină, și se primesc 
încă elevi și eleve.

Informațiuni mai de aprdpe se 
pot lua în Strada nouă de sus nr. 
23, dela 6rele 9—10 a. m. și de
la 2 — 3 p. m. 1075,3—3

VIS părinților, cari voesc 
a-fel aședa copii la o familiă 

bună, fiind prevăduti cu cost, cuar- 
tir și cu tote cele de lipsă. A se 
adresa în Strada cailor nr. 22 parter.

AVZS.
La subsemnatul în O r S ș t i e 

(Szâszvâros) se capătă cantitate 
die E5O0 IMoegrame die 

Slănină grdsă 
albă, de pîrlit, cu preț fote moderat,

Voitorii de a o cumpăra tdt.ă 
său dela 50 kilograme în sus, se se 
adreseze la

Wasile KJ. SSidu 
1056.2-4. £n Clreștte (Szăszvărosp

gcola 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 350 frequentanțl din țeră 
și străinătate; 26 profesori, între cari artiști de 
primul rang. — CANTUL (operă, concert, biseri
cesc și cor). CLAVIR, și în orl-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 anî pentru 
învățători de cântări. — Curs de 7 luni pentru pre
gătire la esamenul de stat ces. reg. pentru pos
tul înv. de cant la școlele medii și preparandii, 
precum și pentru conducerea școlelor de cant 
private, (54 candidați au depus acest esamen, o 
part.e 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—Septembre).

_. .7 Puteri didactice; =.... —
Dr. Max Dietz, profes. universitar și membru al 
comisiunii esaminăcore de stat ces. reg., M. Kup- 
fer-Eerger, 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. (1077,8-3)
Prospecteprecum orișice informațiuni se dă de 

oătră biroul institutului VII/1, Zieglergasse 29.

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

deschis în Strada Vămii nr. 28, via-a-via de 
biserica catolică, un

Âteiio jmta Corsete |specia,litățl) 
de Viena si Paris,* ■ 

unde se efectueză dopa măsură tote 
de Corsete, Arour, Batist, Seiritur, ce 
traDspirațiunea, de a se ținb drept, 
de casă și de Velociped.

Sfere asortiment in Corsete gata.
Me rog de o cercetare numărdaă

fascinele 
ăbsdrbe 
Corsete

George Bucă,
croitor "bărbătesc

Brașov (Strada Orfanilor Nr 5.)

este ultima novitate în fabricația ciasornicilor.
Aceste ciasornice în miniaiură franțuzesc!, are lungi

me de 69 cm. — Castenul este aeuiut ea de semnul, din 
lemn de nuc natural, luoiit, cu sculpturi aorite, și Ia fiă- 
care oră cântă, cele mai frumosâ marșuri si piese de dans.

Prețul cn ainWitt și espedat franco numai 9 fl.
Tot acelaș cias-, rnic fără musică, dar care bate jumă

tățile și orele întregi, paeh-tat în lfldițft și trimis franco 
numai €» £1. 80 ca*.

—— Se garantâză mersul acurat pe minută. ■
De or—ce sunt adjustate forte elegant, se pote con

sidera ca o mobilă frumâsâ.
........... Se trimite numai cu rambursa. =====

Decă uu convine, se pdte returna și se restitue bani, de aceea nu e nici un risico.
— Catalog ilustrat despre lanțuri, inele, ciasornice etc. gratis și franco. —

EKFsp
®tT '%C4azeta Transilvaniei" cu numerul ălO fii. se vinde 
la librăria Nic. L Ciyrcft și la-.Ersmias Nepoții.

W1EXA, E. ESez. Postgasse nr. 2. 10—, 10.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


