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Fișpanii.
i.

(S) Sub acest titlu publică „Ma- 
gyarorszag" (Nr. 241 a. c.) un arti- 
cul eșit din p6na redactorului său 
Nicolau Bartha. El cuprinde o in- 
geniosă, în tot cașul inse o forte 
adevărată caracterisare a fișpanilor, 
cum și o descriere a stărilor pu
blice din Ungaria.

Pe Nicolau Bartha îl cunăscem 
și seim, că șovinismul îi este pânea 
de tăte cjilele. Prin șovinism a atras 
el atențiunea conaționalilor săi asu- 
pră-și, cam de pe când i s’a întâm
plat se fiă cioplit de săbiile unor 
ofițeri ai armatei comune pentru 
atacuri îndreptate în contra lor pe 
cale cjiariatică. Opiniunea publică 
maghiară, mai ales aceea a Unguri
lor ardeleni, care pururea venâză 
după omeni mari „mântuitori ai pa
triei", îndată l’a ridicat pe aripile 
sale. Ca deputat și redactor, ce este 
și ac|I, a escelat și escelăză prin șo
vinism, vrend să trăcă de „mântui
tor al patriei4. Al doilea Kossuth 
însă n’a devenit pănă acuma și e 
puțină speranță, că va deveni în 
viitor.

Omul ar fi grandios, dâcă n’ar 
fi caraghios, când se urcă pe tronul 
înaltului patriotism, esclusiva pro
prietate a Maghiarilor și a Săcuilor, 
și de-acolo tună în contra conducă
torilor români, acusându-i de tră
dare de patriă, de ignoranță, de 
„mauvais genreu, chiar pentru-că pre
tind, ca Românul să fiă Român și 
națiune, și nu încetâză de-a solicita 
ceea-ce se cuvine unei națiuni. Spune 
însă acest czarist ungur și multe și 
amare adevăruri guvernului despre 
stările publice din țâră. Păcat însă, 
că o face ca toți scriitorii și omenii 
conducători maghiari: ei văd răul, 
der său nu cercetăză după causa lui 
de loc, său nu o caută acolo unde 
este în adevăr, în ei inși-.fl, în firea 
lor violentă, nădrâptă, care nu-ilasă 

a fi frați cu cei de alte limbi, ci le 
deștâptă patima și pofta de a-i asu
pri, și, ca să-i pâtă asupri, îi împing 
a se folosi de mijlâce, cari apoi se 
sparg tot în capul lor.

De aceste adevăruri e vorba și 
în articulul amintit „Fișpanii". Merită 
a fi reproduse. Le reproducem, dâr 
le ilustrăm, arătând și causa lor 
adevărată, fiind-că opiniunea publică 
maghiară nu o caută în bun loc și 
organele ei de publicitate o seduc.

Etă ce cjice amintitul articul 
despre fișpani:

„Puțină consciință în jos ; multă 
slugărniciă în sus: cam acâsta a fost 
lecția, ce au învățat’o bine și au 
aplicat’o fundamental. Plata pentru 
lecțiune este îngrozitâre. Credința in 
dreptate a petit din inima poporului.

„In lungul și latul țării nu 
mai crede nimeni, decât în efectul 
forțelor, ce le pâte pipăi cu mâna. 
Despre baionetă crede, că străpunge ; 
despre ban, că cumpără; despre că
lău, că spencfură; despre esecutorul 
de dare, că face să se bată toba. 
De-odată cu aceste a încetat legătura 
individului cu statul.

„Mulțimea cea mare nu se încrede 
în puterea legăturilor morale. Dela au
torități nu aștâptă scut și nu spe- 
răză dreptate. Pote fi o stare mai 
penibilă, decât acesta ? Și starea 
acesta sufletâscă au produs’o espe- 
riențe amare. Multe așteptări juste 
nu s’au realisat, multe pretențiunl 
legale au rămas neîmplinite, multe 
volnicii au apucat de-asupra, înainte de 
ce să se fi sguduit astfel credința și 
încrederea".

Tote sunt adevărate. Dâr 
cine a solicitat măsuri nedrepte con
tra popârelor nemaghiare; cine a 
propagat idei imorale, cum e ma- 
ghiarisarea și înmulțirea elementului 
maghiar pe socotăla celorlalte po- 
pore; și cine a preamărit tote vol- 
niciile comise contra acelora, cari 
îșl apărau limba și naționalitatea — 
dâcă nu Bartha și ceilalți fabricanți de 

opiniune publică maghiară? Său au 
cugetat d-lor, că acei âmeni, cari 
vor nedreptăți cele c|ece milione de 
cetățeni nemaghiari ai sfatului, vor 
fi model de legalitate și dreptate 
cătră celelalte cinci milione de ce
tățeni, fiind-că aparțin „elementului 
alcătuitor de stat" ?

Bartha și toți colegii săi dela 
pressa maghiară sunt aceia, cari 
prin ațîțările și alarmările 4^rice 
au adus lucrul acolo, încât problema 
ce i-se dă aq|I de resolvat statului 
ungar, este asimilarea naționalită
ților, va să nimicirea lor. Se
pote âre ajunge un scop de-o imo- 
laritate atât de grozavă, ca acesta, 
cu mijloce morale, legale, umane și 
cu dreptate? Și dâcă s’au pus în 
lucrare de treizeci și mai bine de 
ani, — firesce la insistența pressei 
maghiare — tot mijlâce imorale, 
neumane, ilegale și nedrepte, fost’a 
cu putință să nu se învenineze tâtă 
viața publică din țâră și să nu se 
nască scâlciitura de ac|i a institu- 
țiunei fișpanilor, de care se plânge 
atât de amar „Magyarorszag" ? '

Maghiarii și politica esterioră.
Guvernamentalul „Budapesti Hirlap* 

îșî face de un timp încdce vent cu lansa
rea și discutarea cestiunilor politice esterne, 
întrucât acestea ating și interesele Unguri
lor. In numărul său mai nou (dela 18 Sep
temvrie) publică un artioul lung, în care, 
ca să salveze aparențele, dă lecții oposiției 
maghiare din dietă ou privire la cestiunile 
esteridre, ce ar pută să le suleveze în ca
meră, de fapt însă articulul are tendințe 
cu totul altele: anume, de-o parte a deter
mina și pregăti guvernul unguresc să se 
declare în plin parlament asupra atitudinei, 
oe o are în cestiunea orientală, pe care a 
scos’o de-odată la suprafață conflictul din
tre România și Bulgaria, er de altă parte 
a denunța România.

„Oposiția maghiară, dice „B. H.“, să 
se ferâseă de a judeoa politica esternă 
numai din motive sentimentale; să nu uite, 

oă pe terenul afacerilor esteridre nu este 
vorba numai de oausa Maghiarilor, oi și 
de a altor puteri mari; să nu-șl sfarme min
tea cu lucruri seci; să nu ventileze alianța 
ou Germania și Italia, căci prin acâsta 
ne-am atrage numai ură". Este însă oeva, 
oe-1 rdde la inimă pe „Bud. Hir.“, și acest 
oeva zace în întrebarea : cum stau Maghia
rii ou politica baloanică a monarohiei? In 
consecență, îndemnă oposiția: „Să odră 
semă guvernului, că oe fel de resultate și 
succese a dobândit în Peninsula baloanică 
sub soutul triplei alianțe? Dâr două de-o
dată: a-o rupe ou tripla alianță și a 
nisui liber la cuceriri morale în Balcani, 
nu se pot pretinde în aoelașl timp".

După părerea lui „B. H.“ în cadrul 
discusiunilor din parlament s’ar pută cu
prinde următdrele oestiunl:

„Alăturatu-s’a formal România la tri
pla alianță și puterile aliate i-au garantat 
dre inviolabilitatea teritoriala? Ddcă da, în 
virtutea căror contra-servicii? I’au garantat 
aodsta și atunci-, dâcă România va continua po
litica sa de espansiune prin Ligile și diferitele ei 
comitete? Ce privesoe Bulgaria, s’ar pută 
face obiect de discusiune, că bre monarchia 
ndstră și Rusia — când în 1897 s’au înțe
les să nu tolereze turburărl și schimbări în 
Peninsula baloanioă — s’au înțeles și ou 
privire la aceea, ca disordine ofensive său 
sohimbărl să le zădărnicdscă prin interven- 
țiunea armelor? Dăcă s’au înțeles asupra 
acâsta — unde a ajuus independența statelor 
balcanice? Dâoă nu s’au înțeles, atunci pe 
basa cărui drept s’a adresat România la ma
rile puteri cu scop, de a înfrâna comitetul 
macedo-bulgar? De ce nu ne-am adre
sat noi, de ce nu s’a adresat Bulga
ria nici-odată la marile puteri pen
tru suprimarea uneltirilor agitătdre 
ale Ligei române? Și dre înțelegerea 
dintre monarohia ndstră și Rusia, s’a în
tâmplat său nu ou învoirea Sultanului, ca su
veran al Bulgariei ?“

Nu soim, oe anume înddmnă pe cei 
dela „Bud. Hirl." a-șl trata cetitorii cu 
ast-fel de tirade politioe. Vedem însă clar 
—și mărturiă este articulul lui Janoso Bene- 
dek în care se cji°e între altele, că nu co
mitetul bulgar a aruncat tăoiunele în Ma
cedonia, ci societatea culturală macedoneană, 
oare sub pretextul răspândirii culturei ro
mâne a desvoltat o acțiune revoluționară ou 
ținta de a ataca integritatea împărăției tur-

EO1LETONUL „GAZ. TRANS".

Antropomorfism și antîantropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)

Inima indică, după analogia inimei 
omenesc!, de regulă partea centrală său 
preste tot interioră a obiectelor: inima ar
borelui, inima verzii; la semințe indică 
colțul, germenele; inima pământului e si
nonim cu măruntaele pământului; inima 
carului să numesc lemnele, cari împreună 
rotele dinapoi cu cele dinainte. In sens de 
dric, punct de culminațiune, inimă se aplică, 
precum s’a remarcat deja, și la noțiuni 
abstracte: inima tîrgului, verii etc.

Măruntaie se aplică mai ales la 
pământ: măruntaele pământului (Eminescu, 
Strigoii); să se compare în limba latină: 
viscera terrae, Ovid. Metam. I. 138; vis
cera montis, Verg. Aen. 3, 575.

Vină e în graiul antropomorfic al po
porului nostru orl-ce canal, dungă, fâșie 
lungiireță, fiă solidă, fiă fluidă, ce străbate 

suprafața său interiorul obiectelor. In sen
sul acesta se vorbesce de vine la lemn, 
marmoră, apoi la minerale: vînă de aur, 
apă, argint etc., la plante: vînă la drbă, 
frunde etc. Acelaș us antropomorfic îl are 
și latinescul vena, d. e. vena auri (vînă de 
aur.)

Sângele obvine ca antropomorfism 
numai în espresiunea: sângele Domnului 
(vin) împrumutată din sf. scriptură, apoi 
în numiri botanice, ca: sânge de godie său 
sânge de nouă frați (Carolina alba et rubra). 
Tufa numită sânger (Cornus sanquinea) încă 
e o derivațiune din sânge, fiind astfel nu
mită din causa coldrei sale roșii pronunțate.

Suflet se aplică antropomorfic nu
mai în espresiunea: a fi sufletul unei între
prinderi (a fi motorul principal). Tot ca 
antropomorfism trebue concepută și nu
mirea botanică, usitată mai ales în Tran
silvania: sufletele (Convalaria majalis). A- 
ceeașl plantă e cunoscută în Muntenia sub 
numele de margăritărele, în Dobrogea sub 
numele de cerceluși, âr în Moldova sub nu
mele de lăcrbnidref. Cerceluși și lăcrămiore

’) Șăineanu, Sernas 1. rom. pg. 93. 

încă sunt numiri antropomorfice. întocmai 
ca și suflețele.

Hlână asemenea obvine cu totul iso- 
lat ca antropomorfism în espresiunea: a fi 
mâna dreptă a cuiva. Tot mână trebue sub
înțeles ca antropomorfism în frasele loca
tive : din drâpta, din stânga. — Deriva- 
țiunl antropomorfiste din „mână" avem în 
substantivele: mănușe, indicând a) vest
mântul, cu care ne acoperim mâna: mă- 
nușe de piele; &) Torta, mânerul la vase: 
mănușa urciorului; mănunchiu (dintr’un 
prototip latin manuculus): mănunchiiî de 
flori (legătură), mănunchiul săbiei (mâner); 
mâner', partea aceea la instrumente și 
vase, de care apucăm cu mâna. — Tot ca 
antropomorfisme trebuesc concepute și es- 
presiunile cantitative: o mână de sare, de 
făină', o mână de omeni, de soldați. Tot în 
sensul acesta cantitativ antropomorfic, se 
usitâză și latinescul manus (trupă, ceată): 
manus coniuratorum.

Degetul obvine antropomorfic numai 
în derivațiunile: degețel (Soldanella mon
tana), numit și degetăruț', apoi degetar, 
indicând năpârstocul de cusut, precum și 
planta Digitalis grandiflora.

JPalmă și pumn se aplică antro
pomorfic numai în espresiunl cantitative: 
o palmă de loc, un pumn de soldați etc.

Braț indică ca antropomorfism mai 
ales ramificațiunile la munți și rîurl: bra
țele munților CarpațI, Dunărea se desparte 
în trei brațe etc.

Cotul indică metaforic: ă) partea 
hainei, ce acopere cotul:
Er colo, bătrânul dascăl, cu-a lui haină r6să ’n c6te. 

(Eminescu, Scrisârea I.)

b) cotul ca măsură de lungime (pl. 
coțî) și ca mâsură de capacitate la buți 
(pl. coturl) c) cot sinonim cu cotitură. Co
titură (derivat din cot) indică său întor
sătura la drumuri, sâu încrețitura, îndoitura 
mai ales la haine. Să se compare și cotiș 
cu sensul de drum cotit, er ca adverb cu 
sensul de: ocolind, cotind. Dela verbul a 
coti, cotire (a cârmi, ocoli) s’a format sub
stantivul cotire, indicând mai ales vîrtejul 
la ape: apa curge și la cotirl se pierde. 
(Alexandri.)

(Va urma.) Nicolae Sulică. 
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oesol14 eto.— oă urmăresce conseoueut țînta, 
de a înegri și denunța România și pe Ro
mâni. Culmea veninului, ce ni-1 păstrâză, se 
cuprinde negreșit în articulul de mai sus, 
la care vom mai reveni.

Serbările din Blașiu.
Asâră târcjiu, după încheiarea foii, am 

primit dela Blașifi. următorele amănunte 
despre sărbările aniversare:

Blașiu, 18 Septemvrie. Erl și acjl au 
sosit toți Episcopii sufraganl. Un mare 
număr de preoți și mireni din tâte părțile 
Metropolis! furnioă prin istorioul orășel. 
Intre ospețl se află și Episcopul Majlath 
din Alba-lulia, care a sosit acjl dimpreună 
cu doi oanonicl. Șirul sărbărilor s’a ÎDceput 
erl prin un imposant conduct de torțe, 
pornind de căj.ră sat spre centrul orașului. 
Conductul percurse stradele și piața și se 
opri dinaintea reședinței metropolitane.

Aici din mijlocul manifestanților me
dicul Dr. Al. Pop, de pe tribună, a rostit 
un discurs scurt dâr avântat despre însem
nătatea dilei. După-ce face o reprivire is
torică în trecut, imploră darul ceresc peste 
conducătorii bisericei, ca s’o potă cârmui 
spre binele credincioșilor și al neamului.

I. P. S. Sa Metropolitul răspunde mul
țumind între uralele mulțimei.

Orașul fu splendid iluminat, îndeosebi 
biserica catedrală strălucea într’o mare de 
lumini.

Tot erl înainte de amiadl membrii Si
nodului provincial s’au întrunit în ședință 
pregătitâre.

Acjl s’a săvârșit liturgia solemnă; a 
pontificat Metropolitul, asistând Episcopii 
și membrii Sinodului. De sâră va fi con
certul.

Conflictul României cu Bulgaria.
„Timpul11 din Bucurescî publică 

un articul întitulat „Primejdiă per- 
manentă“, în care se reoglindeză 
vederile cercurilor guvernului român 
asupra situațiunei presente în con
flictul cu Bulgaria. Estragem din 
acest articul următdrele pasage mai 
marcante :

„Uneltirile oomitatului revoluționar din 
Sofia nu sunt numai îndreptate în oontra 
nâstră, ci mai ales în contra întregei stări 
de lucruri esistente în Peninsula balcanică; 
ele sunt îndreptate în contra Turciei, oăol 
țînteso la resoularea Maoedoniei; în contra 
Serbiei, căcî urmăresc predomnirea elemen
tului bulgar în Macedonia; în contra nos- 
tră, căci nisueso la Dobrogea. Nn mai vor
bim de celelalte naționalități din Peninsulă, 
ca Greoi, AlbanesI, cari toți se văd amenin
țați de acest pan-bulgarism cotropitor.

„Lucrul este dâr pe deplin lămurit:
„Esistă în Bulgaria o organisare re

voluționară destul de puternică pentru a-sfc 
impune Statului legal, care de voie sâu do 
nevoie o tolerâză și o oorotesoe ohiar sub 
aripele bine-voitâre ale autorității.

„Acest stat în stat urmăresce scopuri 
răsturnătâre, cari pănă erl erau ascunse, 
aetăc[l însă sunt date în vileag.

„Comitetul din Sofia nu pdte ignora, 
că îndeplinirea scopului seu va întâmpina 
o resistență crâncenă din partea tuturor 
neamurilor din Peninsula baloanică, că el 
este diametral opus intențiunilor ades'e-orl 
manifestate de eătră puterile semnatare ale 
tratatului din Berlin. Chiar Rusia și Aus- 
tro-Ungaria, cele două puteri direct intere
sate, au stabilit acum doi ani o înțelegere 
pe basa menținerei stricte a actualului 
status-quo în Peninsula balcanică. Deci, ati
tudinea comitetului revoluționar din Sofia 
este o amenințare directă a păcii în Orien
tul european11.

...„Noi vom sci să ne curățim teri
toriul de plâva bulgărâscă, care ne turbură 
ordinea publică și se servă de ospitalitatea 
nâstră, pentru a unelti comploturi, orime și 
tot felul de lucruri în contra ordinei esis
tente în Peninsula balcanică, — vom soi 
să cerem și se obținem respectarea supuși
lor noștri; dâr, pe cât timp va esista și va 
funcționa focarul revoluționar din Sofia, pe 
cât timp va pută să lucreze nepedepsit și 

pe față la distrugerea eohilibrului stabilit 
de puterile europene între popârele din 
Peninsula balcanioă, nu va fi liniște în 
Orient. Starea aotuală în Bulgaria este o 
amenințare permanentă a păoei; ea este 
oontrarie intereselor acelora, oarl doresc 
desvoltarea paclnioă a popâralor balcanice.

„Astfel incidentul între noi și Bulgaria 
nu pote fi privit, decât ca o erupțiune a 
stărei bolnăviciâse, în oare se află Princi
patul vecin. Buba cea mare, oea primej- 
diosă, a fost dată pe față prin aoest inci
dent, care din acest punct de vedere pote 
fi privit ca folositor, căol fără densul unel
tirile comitetului n’ar fi fost atât de bine 
cunoscute și Dumnezeu soie, dâcă ele n’ar 
fi isbucnit într’un mod mult mai grav pen
tru paoea generală.

„Trâba puterilor este de-a priveghea 
cu tot dinadinsul cele oe se petrec în So
fia. Noi ne-am făcut și ne vom face dato
ria în oe privesce interesele și drepturile 
nostre“.

*
Ț)iarele autorisate din Bucurescî dau 

formală desmințire soirilor din diarele streine 
despre punerea sub urmărire a mai multor 
oficerl și sub-oficerl din armata română, ca 
fiind acusațl de înaltă trădare. Soirea este 
absolut inesactă. Nici un oficer seu sub- 
oficer din armata română n’a fost nici mă- 
oar bănuit de asemenea vină.

*

Piarul „Berliner Tageblatt“ publioă 
următorea telegramă particulară primită din 
Oonstantinopol:

Poliția de aici a primit din afară soi
rea despre plecarea la Oonstantinopol a 
mai multor membri ai comitetului bulgaro- 
macedonean, cari au și sosit în săptămâna 
din urmă. Mai mulțl dintr’ânșii au fost 
arestați; a trebuit însă din lipsă de probe 
să fiă puși în libertate.

Poliția afirmă totuși că are indicii, că 
oomitetul bulgăresc lucrâză în înțelegere 
ou âre-care grupuri revoluționare din străi
nătate.

*
După informațiunile ce avem — scrie 

„Drapelul14 — nici o neorânduială nu s’a 
produs pănă în acest moment în Dobro
gea la granița nostră dinspre Bulgaria. 
Este însă forte adevărat, că Bulgarii au 
grămădit numerâse trupe și se arată forte 
belicoși cătră loouitorl.

*

Alaltăerl a fost arestat în Bucurescî 
un Bulgar, al cărui nume nu se pote sci. 
După modul cum umbla pe stradele măr
ginașe ale Buouresciului și cum se ascundea 
de sergenții de stradă, a dat bănuell unui 
sub-comisar, care l’a și arestat. La perohi- 
siția, care s’a făcut acestui Bulgar, pe lângă 
nisce scrisori și bani, s’a mai găsit la el și 
7 pașapârte.

Dânsul a spus, oă-1 ohiamă în vre-o 
patru feluri, nume care corăspund ou patru 
pașapârte din cele care erau la el. La urmă 
Bulgarul a spus că-1 chiamă Donciu Ohitoff 
și acum susține, că acesta e numele lui, 
deși nu are nici un pașaport cu aoest nume. 
El nu se pâte esplica de unde are acele 
pașapârte și ce voia să facă cu ele.

*

Acjl va fi espulsat Bulgarul Ioachim 
Auastasiu, arestat la Zimnicea. In oasa 
acestui Ioachim se întruneau număroșl Bul
gari, cari veneau de dincolo de Dunăre și 
după câte-o scurtă ședere plecau âr în 
Bulgaria.

Ioachim era prietin cu toți Bulgarii 
implicați în omorul nefericitului Ștefan Mi- 
hăileanu și în relațiunl aprope dilnioe ou 
Bulgarii recunosouțl agitatori în Bulgaria.

*

Ni-se dă ca sigur, cjioe „Drapelul44, ur
mătorul sensațional fapt:

D-l Anastase Torbu, român macedo
nean și student în medicină la Bucurescî, 
s’a dus de oât-va timp se-șl vadă părinții 
în comuna Rahova din Bulgaria. Studentul 
în oestiune a fost luat de lângă părinți de 
oătră autoritățile bulgărești și dus nu se 
soie unde. La întrebările părinților autori
tățile bulgăresol răspund, că fiiul lor este 
presupus spion și conspirator român în con
tra Bulgariei. Tâte sforțările părinților de 
a afla unde este dus fiiul lor au rămas za
darnice.

Uniunea studenților latini.
— Fine. —

Adunarea procede la votarea sta
tutelor fundamentale, propuse de d-nii Du
rand și Negulesou.

Art. 1: „Representanții studenților din 
America latină, din Spania, din Francia, 
din Italia, din Portugalia și din România, 
reuniți la Paris, la 12 August 1900, au fun
dat o „Uniunea Studenților! atinl*\ este adop
tat cu o modifioare propusă de d-l V. Govea 
din Brasilia.

Art. 2: „Scopul principal al Uniunei 
Studenților latini este de-a propaga ideile 
de fraternitate și de solidaritate între po
pârele de origine latină14 ; este adoptat fără 
modifioare.

Art. 3: „OrI-ce membru al Uniunei 
Studenților latini se angajeză a lupta, prin 
tâte mijlâcele, oare îi sunt în putință, în 
favorea ori oărei cestiunl, oare ar interesa 
pe vre-unul din popârele de origine latină14; 
este adoptat în mijlooul aplauselor eut.u- 
siaste.

Art.4: „Orice student de rassa latină 
înscris la o facultate sâu la vre-o șcâlă su- 
periâră, orl-care ar fi religiunea și țâra sa, 
pote face parte din Uniunea Studenților 
latini ou titlu de membru activ44; este adop
tat cu o modificare propusă de d-l Ghioa 
(România).

Art. 5: „Toți aceia, cari netiind stu- 
dențl ar adera la scopul Uniunei Studenți
lor latini, vor fi admiși cu titlul de mem
bri aderenți seu onorari14 ; este adoptat ou 
modificarea propusă de d-l Zlotesou (Ro
mânia).

In fine după propunerea d-lui preșe
dinte de onâre Paul Tissier, se votâză un 
al șâselea articol complimentar, astfel con
ceput: „Statutele fundamentale nu vor pute 
fi modificate. Organisația și funcționarea 
Uniunei studenților latini vor fi fixate în 
articolele regulamentului, oare se vor adăoga 
ulterior acestor statute fundamentale14.

Se treoe apoi la alegerea unui birou 
definitiv pe un an.

Membrii biroului fundator: d-nii Gor
man (Francia), Font (Spania), Palma (Ame
rica), de Sanctis (Italia), Govea (Portuga
lia), Negulesou (România), sunt menținuți 
în funcțiunile lor cu adăugarea d-lor V. 
Govea (Brasilia), Dauteroche (Montpellier) 
și Montâs de Oca (Republica Domenioană). 
D-l Henri Durand, inițiatorul Uniunei, pre
ședinte provisoriu, este aolamat președin
tele Uniunei studenților latini.

Se decide organisarea secțiunilor în 
tote țările loouite de popâre de origine la
tină și rămâne înțeles, oă se va trimite bi
roului central spre a apare în „Buletinul14, 
care se va publica în Octomvrie viitor, nu
mele membrilor comitetelor de propagandă, 
instituite în diferitele țări cu populațiune 
latină.

D-l Durand dă cetire unei scrisori dela 
d-l Marie-Jose-Maduano, prin care aoest 
din urmă, director al 4larulu> Mundo 
latino* din Baroelona, (j’ar creat pentru 
apărarea intereselor rassei latine, propune 
Uniunei studenților latini să adopte aoest 
cjiar ca organ oficial. Propunerea este vo
tată ou entusiasm și se aclamă- d 1 Ma- 
duano, precum și fundatorii 4laru^ui n-® 
Mundo latmo*.

Se dă cetire adreselor de felicitare, 
oarl, după propunerea d-lor Tissier, Du
rand și Negulesou, se deoide a-se trimite 
acelor, cari în țările latine au luptat întot- 
dâuna cu dragoste pentru ideia latină: 
d-lor Ureohiă, Quintana, de Gnbernatis, 
Roque-Ferrier, Saran d’Allard, Paiva, de 
Tourtoulon. Apoi după-oe se face un pios 
omagiu în memoria marilor pai.rioțl Gari
baldi și Emilio Castelar, asistenții îusăroi- 
neză pe membrii biroului să trimită fiilor 
lui Garibaldi și văduvei lui Castelar espre- 
siunea simpatiilor lor.

D-l Persico din Roma, îu numele stu
denților italieni, propune Uniunei studenților 
latini să ție la Roma, în Septemvrie 1901, 
primul său congres. In strigătele de mii de 
ori repetate de: Trădscă națiunile latine! 
Trăiscă Uniunea studenților latinii se des
part, plini de speranțe și de entusiasm, 
fundatorii Uniunei studenților latini.

Manifestul Cehilor tineri.
T6te partidele din Austria fac 

mari pregătiri în ajunul viitorelor 
alegeri pentru „Reichsrath44. Partida 
Cehilor tineri este de-o mare agili
tate. Comitetul ei esecutiv a dat 
următorul manifest cătră popor:

„Cătră poporul cehie! „ReiohsratlP-ul 
l’au disolvat. Alegătorii cehi sunt chemați 
din nou la urnă, ca în mod hotărît să se 
declare, decă vrâu ca poporul cehie să-șl 

plece capul înaintea unei nedreptăți, ou 
care ne-au tratat în mod ușuratio, sâu dâoă 
aprobă ei politica de apărare, pe care re- 
presentantii de pănă acum ai poporului au 
înaugurat’o în contra sistemului dominant.

„Monarohia se află într’o gravă crisă 
constituțională. In loc ca la operațiune să 
se pună tote îngrijirile pe originea bâlei 
și în loc ea în aoest imperiu să se resolve 
după dreptate problemele naționale și con
stituționale, în ajunul alegerilor alegătorii 
sunt avisațl la interesele sociale și econo
mice, pe care sistemul centralist dominant 
le-a neglijat așa de mult. La o provooare 
de felul acesta alegătorii cehi nu pot să 
dea decât unicul răspuns: „Niol-odată po
porul oehic nu va renunța la posiția de 
sine stătătore a corânei boeme, oare sin
gură pote se-1 conducă la înălțarea cultu
rală și la bunăstare eoonomică11. Poporul 
cehie va aproba prin votul său atitudinea 
representanților săi. In înțelesul acesta se 
porniți, alegători cehi, la lupta electorală14.

*
In legătură mai amintim, că pe mun

tele Blanik de lângă Wlaschins s’a ținut 
cjilele trecute o adunare cehică la care au 
participat peste 10,000 persone. Unul din 
oratorii adunării, <haristul Janca a ținut un 
discurs înflăcărat, în oare a cjls> că a sosit 
momentul oel mai favorabil pentru elup- 
tarea dreptului public boem, și — fără oa 
representantul guvernului să intervină — a 
esolamat, oă Cehii numai atunci vor fi mul
țumiți, când se va restabili pe deplin ve
chiul imperiu al lui Venceslau. Oratorul a 
fost viu aclamat.

SOIRILE D1LEI.ț
6 (19) Septemvrie.

Dotațiunea clerului. La ministerul de 
culte, precum anunță fiarele din Budapesta, 
s’a terminat stabilirea definitivă a con- 
gruei preoților acatoliol. Din vr’o 2 mii și 
jumătate de acte referitâre la întregirea 
dotațiunei parochiale, B’au restituit mai 
mult de 1000 autorităților oompetente bi- 
serioescl spre oompletare. Emendările ne- 
oesare trebue făoute în grabă, așa că pănă 
la finea anului curent afacerea întregirii 
venitelor preoțescl să fiă resolvată în mod 
definitiv.

La universitatea din Budapesta 
înscrierile ordinare s’au terminat ou 15 Sep
temvrie. S’au însoris în total 4270 asoultă- 
torl. .Numărul medioiniștilor a crescut, în- 
scriindu-se 185 asoultătorl noi, față de 139 
din anul trecut. A soăcjut numărul studen
ților la filosofiă ou mai mult de 100. De 
astă-dată un oontingent însemnat la uni
versitate dau și domnișârele, cari s’au în
soris la diferite facultăți. Precum se rapor- 
tâză, la facultatea de medicină s’au imatri- 
oulat vr’o 18 asoultătore de anul I, la filo- 
sofiă aprope 70 d-șâre. Sexul femenin e 
representat cam prin 10°/Q din suma totală 
a ascultătorilor.

— La universitatea din Cluș<ă, s’au în
scris pănă aoum 1200 ascultători: se aș- 
tâptă să se mai înscrie vre-o 100 de inși. 
In semestrul ultim din anul trecut au fost 
înscriși 1080.

Opera română. Direcțiunea teatrelor 
din BuourescI oomunică următorele amă
nunte asupra viitârei stagiuni de operă: 
Personalul artistic angajat:

D-rele Autoineita Orcossi și Onoria 
Popovicl, prime soprano-dramatice, Cam. O. 
Mihăilescu, prima soprano-legeră, Augusta 
Karbus, soprano-dramatioă, Virginia Micidra 
mezo-soprano.

D-nii Eugenio Durat, prim tenor dra- 
matio, I. Băjenaru, prim-tenor lirio. Al. 
Bărcănescu și 0. Grigoriu, tenori, Gino Fe- 
rasi și Aurel EHade, primi baritonl drama
tici, D. Teodorescu, prim-bas, Gr. Alexia 
bas. C. Radulescu, bariton, Const. E. Pe
trescu, com primar.

Corul compus din 50 persone.
Orchestra compusă din 52 persone.
Corpul de balet oompus din 30 eleve 

ale șcblei de balet anul II și III sub con
ducerea d-lui profesor Thomasso Paris.

Prim șef de ochestră și măestru con- 
oertator d-l Pietro Vallini.

Direcțiunea șl-a mai asigurat oonour- 
sul prețios al d-lui Gr. Ventura, în calitate 
de sub-director artistio și director de scenă
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Primele opere oare se vor representa 
sunt: FLughenuoții, Petru Rareș, Otello, Afri
cana, Freischiitz, eto., eto.

Festivitățile dela Sebeșul săsesc. 
Comitetul paroohial al biserioei române gr. 
or. din Sebeșul săsesc a distribuit pentru 
viitdrele serbări de-aoolo următorea invi
tare: înalt Peasânțitul Domn arehiepiscop și 
metropolit loan Mețianu, Duminecă, în 10 
(23) Septemvrie a. o., binevoesoe a săvârși 
sfințirea biserioei gr. or. renovate din Se- 
beșul-săsesc. Cu aotul acesta solemn vor fi 
împreunate următbrele festivități: Sâmbătă, 
în 9 (22) Septemvrie, la 11 i/i ore a. m. 
primirea I. P. S. Sale la gara Sebeșului. 
Dpminecă, în 10 (23) Sept, la 9 6re a. m. 
aotul sfințirei și s. iiturgie în biserioa re
novată. La 1 oră p. m. banohet festiv la 
hotelul „La leul de aur11. Participarea la 
banohet e a-se anunța pănă Vineri, în 8 
(21) Sept, la arniac]! epitropului Avram Da
vid ; de ouvertă e a se plăti 5 oor. Dumi
necă, în 10 (23) Sept, săra, Reuniuna me
seriașilor din Sebeș va da un conoert-teatru 
în sala hotelului „La leul de aurw.

Foc. In comuna Poplaca de lângă 
Sibiiu a isbucnit alaltăerl, Luni, un foo 
mare, care a prefăcut în cenușă 30 case 
împreună ou clădirile din jurul lor. A 
oădut jertfă și o copilă de 6 ani. Pagu
bele, spune „Tel. Rom.“, sunt enorme și 
cei asigurați forte puțini. S’au distins pom
pierii români din Rășinari, cari sub con
ducerea căpitanului lor M. Lunguau locali- 
sat focul.

Esamenul de maturitate, pentru oo- 
rigenții gimnasiului român din loo se va 
ținâ Sâmbătă în 9 Sept. st. v.

Aninestieri în Serbia. Din Belgrad 
se anunță, că în 24 Septemvrie, din inoi- 
dentul dilei nascerei reginei Dragina, Re
gele Alesandru va da amnestiă tuturor con- 
damnaților în oomplotul contra lui Milan, 
condamnați, cari n’au fost liberați înoă din 
închisore. Printre aceștia se află colonelul 
Niooliol și advocații Jioooviol și Pavioevicl.

Logodnă. Ni-se anunță, că Duminecă 
în 16 Sept. n. s’a făcut în comuna Rebri- 
șdra de lângă Năseud logodna d-lui Dr. 
Iulian Chitul, medic în Betlean, cu d-ra 
Aurelia Precup, fiica zelosului preot de 
acolo Anton Precup.

Parlamentul engles va fi disolvat 
în 25 Septemvrie. Noul parlament se va 
întruni la 1 Noemvrie.

Concert. De sâra, după oum am anun
țat, musica orășenâsoă va oonoerta la ho
tel „Europa“ c’un program ales, între cari 
și următorele puncte: „Hebriden Ouver- 
tnreu de Mendelssohn, „Liebestraum“ vals 
de Rosas, „Foi și frunc}eu de Ristits, „Vi
sul unei vienese11 de Wagner, „Vechiti și 
nou din lumea musical!11 potpuriu de Schrei- 
Der, „Im Roseubuseh die Liebe sehlief“ 
cântec de Brandner etc. începutul la 8 6re.

Țipetele șoviniste în contra naționa
lităților se continuă in foile unguresol. Kos- 
snthistul „Egyetertesu,'de esemplu, vine în 
numărul său de a<jl ou un articol întitulat 
„obrăsnicii panslaviste*, în care nu se mul- 
țumesce numai ou oele mai cutezate înju
rături, dâr începă și cu amenințări la adresa 
naționalităților.

„A sosit timpul estrem“, — cjioe — 
fle-a păși în modul cel mai energio contra 
naționalităților și să învățăm odată mores 
pe cei ce trăeso pe pământ maghiar, se în
grașă ou pâne maghiară și totuși năpădeso 
în modul cel mai iufern în contra maghia- 
rimei. Marea paciință, ce am arătat pănă 
acum (sic!) n’a putut nasce alt-oeva, decât 
încurajarea naționalităților cari au devenit 
tot mai,cutezăt6re“. Spune după aoâsta, că 
după Brașov un alt „cuib german“ s’a ri
dicat asupra lor și acesta este Biserica albă, 
oare în adunarea representanței a hotftrît 
și el, oa numele orașului să fiă „ Weiss Kirchen* 
și nu Fehertemplom. Aoesta-1 face pe „Egye- 
tertes“ să se sparie, că s’au unit Șvabii ou Sașii 
și au început o luptă comună In contra Ungu
rilor. Se plânge, că foile naționale panger- 
rnane se sporesc și pe când unele agită numai 
printre șire, pe atunci îu Chiohinda, Biserica- 

Albă, Verșeț și în alte orașe mai mid 
luptă pe față în oontra limbei unguresol. 
In tinerime nu găsesce nici o buouriă, căol 
tinerii Șvabi îșl urmeză cursul universitar 
în Viena, Graz, Agram și acolo se cresc 
ca agitatori. Pot foile unguresol să urle 
oât vor vrâ, căci cu cât vor fi mai vehe
mente nisuințele de maghiarisare, ou atât 
va trebui să se deștepte și în Șvabi resis- 
tența în contra maghiarisătorilor.

Un deficit de 1,600,000 corone.
(Espcsiția ungară din Paris.)

Foia ungurâsoă „Honi Inar* aduoe 
următdrea desooperire sensnțională:

„Din sorginte vrednică de încredere 
aflăm, că cheltuelile cu participarea ndstră la 
esposiția universală din Paris au întrecut cu 
cel puțin 1,600,000 cortine preliminariul. O 
parte însemnată din suma acâsta o consti- 
tue cheltuelile representaționale. Pentru aco
perirea deficitului, guvernul sa îngrijesce 
prin credit suplementar. Proiectul referitor 
la acesta se va depune în curând pe biroul 
camerei.

„Departe stă de noi, de a ne dimite 
în critica stării de deficit. Ne mărginim 
numai la două observări. Comisariatul guv. 
maghiar a avut cu mult mai multi membrii, 
decât cel german, știu engles, pe când natural 
esposiția maghiară a fost mult mai mică, 
decât cea germană eâu englesă. Acest per
sonal a oonsumat sume considerabile. A 
doua observare este, că deficitul ar fi fost 
mult mai mare, decă, în contra legii, nu li 
s’ar fi cerut esposanților plate, a tot felul 
de cheltuell.

„Când parlamentul ungar a votat 3 
milione cor. pentru participarea la esposi- 
țiă, intențiunea legii era, ca esposanțu să 
fiă scutiți de ori ce fel de cheltuell și din 
cele trei milidne statul să acopere tot felul 
de cheltuell privitore la obiectele espuse. 
Cu tote acestea comisariatul a pretins dela 
esposanțl jertfe însemnate sub titluri ofi
cial11. ...

Dâoă așa este — și nu ne îndoim că 
așa va fi — atunci minunate treburi au făcut 
domnii la esposiția din Paris: deficit și 6r 
deficit, pe oare-1 vor acoperi tot bieții 
contribuabili din pungile lor, căci la ce sunt 
buni aoeștia, deoă nu a plăti, cheltuelile 
ce le fac cei eu părăZile priu străinătate.

Situația în China.
De când cu propunerea Rusiei Zilnic 

se vorbesce despre tratări de pace între 
China și marile puteri. Acum se anunță, 
că ambasadorii puterilor în Peking au de
clarat, că ei nu pot să negocieze singur 
numai ou prințul chines C'mg, fiind-că n’au 
în privința acesta împuternicire. Li-H.ung- 
Clang cu oare ar negocia ambasadorii, n’a 
sosit înoă la Peking. El se află tot în Shan
ghai și se cjioe, că prioina acestei întâr
zieri ar fi, oă admiralul eogles Seymour a 
protestat contra călătoriei lui îu Peking 
pe un vapor ruseso, dr încercarea de a face 
acest drum pe-o corabiă americană nu i a 
succes, fitnd-că oomandantul american a 
refusat să-i împlinescă dorința.

Intr’aceea din Peking sosesce soirea, 
că deja la 11 1. c. ambasada rusăscâ a fost 
provocată să părăsâscă oapitala și eă se 
încâpă retragerea succesivă a trupelor ru- 
sescl din Peking. Se afirmă chiar, că pănă 
acum 5 regimente rusesol au părăsit Pe- 
kingul, dintre cari 3 au fost trimise în 
Mandsuria, fiind-oă acolo situația a înoeput 
să devină drășl primejdidsă. Cu tdte aoeste 
vor rămână în Peking 8000 Ruși.

Esemplul Rusiei îl va urma Japonia, 
oare dintre 22,000 soldați câți îi are în 
Peking, va retrage 15,000, ducăndu-i în 
Tien-Cin seu Taku, ca reservă. Se pdte oă 
și celelalte puteri vor face acesta, deși di
rectorul suprem al vămurilor Sir Robert 
Hart șl-a esprimat îngrijirile sale și a de
clarat ambasadorilor, că Chinesii văcjend re
tragerea aliaților, se vor rescula din nou.

După tote semnele, Chinesii n’au re
nunțat încă la luptă. Boxerii încep să se 
misoe din nou nu numai între Peking și 
Tien-Cin, ci și în interiorul imperiului. Soi
rile din urmă spun, că cetele Boxerilor se 
înmulțesc repede mai ales în Mandsuria. 
Ba o telegramă din Londra anunță ohiar, 
că Chinesii au respins atacul aliaților în

dreptat în contra întăriturilor dela Lutaj 
și Bușii au avut pierderi însemnate în lupta 
aodsta.

Așa stă, în scurt cjis, situația încurcată 
din China.

1300 an! de închisore.
Din Borna se scrie, oă Zilele acestea se 

va termina colosalul prooes, care durdzâ 
în Falmi (Calabria) de 6 săptămâni oontra 
societății de oriminall „Picciotteria“. Nu
mărul inculpaților este de 248, lor li-se re
proșezi furturi, escrocherii, omoruri, sper
jurii, împotriviri oontra organelor stratu
lui ș. a.

„Picoiotteria“ calabrică este o rămășiță 
a bandei neapolitane „Camora“ și a celei 
siciliano „Mafia11, și cari prosperă de 15 ani. 
Descoperirea marei sooietățl de tâlhari se 
datoresce unei întâmplări tragioe. Doi din 
membrii ei fură uciși, pentru-că au oăloat 
presoripțiunile statutelor asociațiunei secrete 
și banda arunca totă vina asupra unui alt 
membru, care da bănuell. Acest nevinovat 
fu condamnat la îachisdre pe viață și din 
răsbunare denunță autorităților un număr 
mare de crime.

Din oausa numeroșilor inculpați și mar
tori, procesul dureză de pe la jumătatea 
lui Iulie. S’a stabilit, oă șeful bandei este 
inoulpatul Carmine Bicevuto. Numai numele 
acestuia însufla sărmanilor țărani din Ca
labria frică și spaimă și tot ce se cerea îu 
numele său, se da de îndată. El lua vitele 
țăranilor, schimba după oapriciu vitele bă
trâne eu altele tinere, și da „supușilor săi 
ordin să fure tot ce le vine înainte, „Car
mine voesce“ — era destul a se 4*ce atât, 
și totul mergea strună. Când trecea el prin- 
tr’un sat, losinoa locuitorilor era: Inehina- 
ți-vă, „Regele vine11 ! Pe membrii bandei 
secrete el îi aduna ndptea cu cimpoiul și 
când vre-unul din dmenii săi era întrebat, 
unde merge, răspundea: la Rioevuto spre a 
căuta o capră dispărută.

La 1 a lnnei c. procurorul termina 
aousația sa și ceru tribunalului peddpsă de 
câte cinol ani închisdre pentru fie-care din
tre membrii bandei, dr pentru șefi oâte 8 
ani reclusiune, agravată prin'perderea drep
turilor de cetățenia, pe trei ani, suprave- 
ghiere polițienesoă, etc.

In total, procurorul ceru 1300 ani în- 
chisdre și 800 ani perderea drepturilor ce
tățenesc!. Față de aceste pedepse majorita
tea inculpaților rămaseră indiierențl, unii 
rîdeau ohiar, și numai forte puțini din- 
trenșii erau triști și plângeau.

"W i S_
Participanților la congresul învățăto

rilor din dieoesa Caransebeșului li-se anunță 
spre orientare următorele:

1) Pentru înlesnirea încortelărilor, ds- 
peții sunt rugați a sosi la Oravița încât se 
pote Sâmbătă la 16/29 a curentei cu trenul 
de 11 dre a. m.

2) Partioipanții sunt rugați și pe aodstă 
cale, a-se anunța din bună vreme cel mult 
pănă la 28 curent (nou), la banchet, es- 
cursie la Anina eto. și cortel gratuit. Anun
țările trecute peste acest termin nu se mai 
pot lua în considerare.

3) La concertul și petrecerea de dans 
Onor, publio român este rugat a nu mai 
refleota la îuvitărl speciale. Programul aces
tor petreceri se va publica prin Ziare și se 
va distribui și săra la casst.

4) InformațiunI speciale se dau și la 
biroul permanent instituit de comitetul arau- 
giator în localul școlei române din Oravița- 
mont. Sâmbătă în Zll,tt sosirii, dela orele 
8 dim. pănă la 8 săra.

ULT1ML SUlKf.
Odessa, 18 Septemvrie. "Qiarul 

„Novostiu publică un interview cu 
consulul general român dÎD. Odeesa. 
Acesta se fi <Țis, că așteptă în fie
care moment, ca agentul român 
dela Sofia se fiă rechemat, deore-ce 
situațiunea i-se pare fbrte gravă. 
După el tbtă speranța ar fi acuma 
îd presiunea-, ce o vor face puterile 

centrale asupra Bulgariei, ca se se 
astîmperb.

(E greu de oreejut, ca amintitul con
sul să se fi esprimat astfel. — Red.)

OII IM
Cât este de lung pasul? Acostă 

întrebare fu discutată mai deunăzi de tri
bunalele din Berlin. Vânzătorul unei pră
vălii se obligă a plăti o sumă dre-care de 
bani ca amendă, dâcă el după vânZare, va 
deschide o altă prăvăliă în apropiere de 
1000 pași de prăvălia vândută. Cumpără
torul prăvăliei vechi pîrî pe vânZâtor ce
rând a-i plăti suma convenită oa peddpsă, 
pentru-că prăvălia, ce a deschis, cade în 
sfera intereselor sale. Tribunalul berlines 
Sect. I. respinse pîra oumpărăt.orului pe 
motiv, că pasul nefiind o măsură de lun
gime recunoscută de lege, lungimea mediă 
de 65 centrimetri a pasului omului trebue 
oonsiderată ca măsură normală și astfel 
dete oausă de drept pîrîtului, deore-ce so
cotind pasul de 65 centimetri, prăvălia ce 
a deschis cade la o depărtare mai mare de 
1000 păși de oea veche. Cumpărătorul ne
mulțumit de aedsta sentință făcu apel și 
curtea de apel casa sentința pe basa re
gulamentului militar, care preoisâză lun
gimea pasului la 80 centimetri, încât aodstă 
măsură trebue considerată ca legală și în 
practică de cătră- autoritățile administrative

Literatură.
Din „Istoria legii nouiP, valorosa 

scriere a d-lui canonic din Blașifî Dr. Vic
tor Szmigelski, au apărut în Tipografia 8e- 
minariului archidiecesan din Blașiti ambele 
tomuri. Tomul I tractdză Tinerețele lui Isus 
și Isus ca profet. Partea întâii! începe cu 
„pilele lui Irod“, apoi „originea, pruncia 
și logodirea Măriei11, „Prevestirea nascerei 
înainte mergătorului11; „Buna vestire“ 
„Nascerea înainte mergătorului11 etc. etc.—In 
partea a doua se află următorele capitole prin
cipale: „Dela începutul activității publice 
a lui Isus pănă la sărbătorea cea dintâiii 
a Pasciloru ; „Dela cea dintâiii pănă la a 
doua sdrbătore a Pascilor“ ; „Dela a doua 
pănă la a treia sărbătore a Bascilor11; „Dela 
a treia pănă la a patra sârbătore a Pascilor11.
— Tomul 11 e împărțit în următorele 6 
părți: „Cina cea de Tainău ; „Testamentul 
lui Mesia11; „Getsemani11; „Osândirea lui 
Isus11; „Calea Crucii11 și „Golgotha11, fiind 
fie-care parte împărțită în numeroși para
graf!. Opul are format mare; tomul I con
ține 400 pag. și costă 2 fi. (pentru Româ
nia 4 lei 40 b.), dr tom II 320 pag. și costă 
1 fl. 70 cr. (porto câte 10 cr. de fiă-care 
tom; e recomandabil a se adauge încă 10 
cr. pentru recomandare.) Acest op, bine 
scris, într’o limbă plăcută și ușoră, este o 
adevărată podobă pentru literatura nostră 
bisericescă și e de valore nepețuită nu 
numai pentru cler, ci pentru toți bărbații 
iubitori de sciință și pe lângă aceea, mai 
e și forte eftin în asSmânare cu mărimea.
— Se pote procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianu*, Brașov.

*
Woburn de Economia Vitelor, 

prețiosa scriere economică a d-lui /. St. 
Furtuna, edițiunea a treia cu 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă 
numai ou vitele, ci ou tot oe privesce o 
bună gospodăriă, începând dela boi, cai, 
oi, capre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă piiiG de găină, gâsoă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acest-a cum se păstrâză, oarl 
sunt mai bune eto. Acest op economic scris 
cu multă eunoseiuță de causă și fârte bo
gat in cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de miuisteriul român al cultelor 
și instrucțiune! publice pentru soolele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pote procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu11 cu 2 oor. 
(plus 10 bani porto.)

Proprietar: Br. Aure! WurașicMU. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maur.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11
din Brașov.

se pot procura următârele cărți:
Scrieri istorice.

Memorii <Zm 1849—49 de Vas. 
Moldova^, fost prefect al Legiunei HI în 
1848—49. Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr.)

„Povestea unei corbne de oțel'1, 
G. Coșbuc. In istoria acâsta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provăcjută cu nu
merose portrete și ilustrațiunl. Preț. 75 cr. 
(cu posta 80 cr.)

„Răsboiul pentru neatemae, de 
George Coșbuc*, o carte nu numai cât se 
pote de interesantă, bine scrisă și atrăgător©, 
der tot-odată și cea mai eftină între căr
țile românescl, apărute pănă acum. Un esem- 
plar în format mare 8° de 283 pagine numai 
50 cr. (porto 55 cr.).

Istoria lumii, „tălmăcită de preotul 
Constantin Morariu din cartea nemțbscă a 
D-rului Th. B. Weltar. Partea I și II, fiă- 
carei parte câte cu 50 cr. (cu porto 55 cr.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere de Silvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiunl și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
său, ca și cea dintâib.. Recomandăm și acâstă 
carte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

„IPera nostră*. Descrierea părților 
Ardealului dela Mureș spre miacjă-cjiși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atât de călduros 
aprețiată de întrega diaristică română. Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fi. (cu posta 
1 fi. 10 cr).

„Pintea Vite&ul*, tradițiunl, le
gende și schițe istoric»-, de loan Pop-Re- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. Iu ea se oupriud fbrte inte
resante tradițiuni și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Românul in sat și la oste* 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, ounoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.

„Colonel David baron Urs de Mar- 
gina la Solferino șl Lissa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
colonel c. și r. Francisc Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două portrete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, er altul 
din timpul mai recent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

„Reflex luni fugitive* la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Laszlo întitulat „Azs 
olah nyelv es nemzet megalakulâsa', ăcrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani.

„ David Almășianu*, schițe biografice 
de loan Popea. Broșura acesta, presentă și 
multe momente de însemnătate istorică 
Prețul 30 cr. (cu posta 33 cr.)

Scrieri 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 
în&regei 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- 
Jogia seu „Agricultura generală* 524 pag. 
Prețul â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 b.)

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

„Cartea Plugarilor4' seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor“ etc. scrisă de loan 
Georgescu. Form. 8° 90 pag. costă 25 cr. 
( -4- 3 cr. porto).

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

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

Grădina de legume, de loan '£. 
Negruțiu, profesor în BlașiO. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nbstră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

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

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

Cursul la bursa din Vîena.
Din 18 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4%..................... 115-—
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.60
Impr. căii. fer. ung. în aur . 120.30
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2°/0 98.25 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.15 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii........................ 162.75
LosurIpentru reg. Tisei și Seghedin . 142.75 
Renta de argint austr............................. 97.45
Renta de hârtie austr..............................97.15
Renta de aur austr.................................116.40
LosurI din 1860..................................... 131.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.14
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 676.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 660.50 
Napoleondori.......................................... 19.31
Mărci imperiale................................118.321/2
London vista.................................... 242.02*/2
Paris vista...................................... 96.20
Rente de corone austr. 4°/0 • . • 97.80
Note italiene........................................... 90.20

Cursul pieței Brașow.
Din 19 Sepiembre 1900.

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

19.08 Vând.
18.80 Vend.
19.26 Vend.
11.30 Vend.

127.— Vend.
58.50 Vend.
10.72 Vend.

100.— Vend.

19.12
18.90
19.30
11.40

101.-

Nr. 9246-1900.

Publicare de ofert!
Representanța orășenescă a luat 

hotărîrea a nu mai susține ca mbră 
obiectul ce-i aparține ca proprietate 
și se află în suburbiul Scheiu suo 
Nr. casei 679 (Podu Crețului Nr. 
casei 103), ei a-1 da pe mai multi 
ani — decă se va pute — iu arendă 
spre îuființarea altei întreprinderi in 
dustriale.

Amatorii de acest obiect sunt 
deci poftiți a presentă ofertele lor 
la subscrisul Magistrat pănă Marți 
în 23 Octomvrie a. c.

Brașov, în 11 Sept. 1900.

6014,1—3 Magistratul orășenesc.

A N 0 Ol 0 R r 

(mserțtai și reclame) 

stasît a se adr-esa subscris®» 
aei'mimsf răpusul. tn caswl gsts- 
IbiheSrsii uksus amasacâu mai msalf 

odată se face scădemâwt, 
ca^e cresae cu cât pub Sica a1"® a 
se face snai de mafle-cri.

Admin istr. „Gazetei Trans. “
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?
oSchimbare de local.

Q Subsemnata Librărie ’șl permite a aduce la cuno-
/ scioța Onor, public și a binevoitbrei sale clientele, că și-a 

® permutat Librăria în str. Hîrscher nr. II, 
Q alături cu Tipografia Ciurcu & Co.

Tot
W public și

sprijinul

10S1.2—3

cu acbsta ocasiune r6gă Librăria Editore pe Onor, 
clientelă, ca se binevoesca a-o onora și în viitor cu 

D-lor, asigurându-le serviciu prompt și solid.
Cu deosebită stimă:

Eibrăria-Editore 
Ciurcu.

> 
o

Me rog

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

deschid în Strada Vămii nr. 28, vis-a-vis de 
biserica catolică un 

Âhta pentru. Corsete 
de Viena și Paris, 

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

V&are asortiment în Corsete gata.
de o cercetare numerdsă

itați)

fasbnele 
absbrbe
Corsete

B. Goldstein.
K c p nr a t u r i se primesc.

Cele xxLSbi "o-cLZxe

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

lifereză fabricanții de pianurî c. și reg. ai curții
Z71 reții Stirr^l,

proprietarii celor mai mari fabrici de Pianuri în monarchia austro- 
uitg., posesori de 33 de dîstincțiuni, doue ordine etc.

Pentru fie-care instrument cumpărat dela acestă fabrică 
se dă o garanțiă de [jece ani. Esemplare alesese gătesc și pot 
fi încercate la Domnul

IU MU JASCHHC, director de masică, 
Strada ©rf’ansBor nr. fiî, etagiul I.

Nici un amator de piano și pianist se nu întiinție sS vadă și se încerce aceste 
instrumente. 5—*

x s.
Prenumerațiiiuile la Gazeta Transilvaniei se potu fac© și reînoi 

wi și când dela 1-ma și 15 a fiă-cArei 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 sA binevoiascâ a scrie adresa, 

lămurit și sa arate și posta ultimi. AdmîîlIStraț. „GSZ. TfaOS/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


