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Viclenia hahamului.
Revenim la discursul lui Colo- 

man Tisza, cel ce a creat vechiul 
sistem liberal evreo-maghiar, dela 
care derivă tdte miseriile de cari 
sufere astăzi poporațiunea poliglotă 
a statului.

In numărul premergător al foi ei 
nostre am atins numai un moment 
din amintitul discurs, relativ la ces- 
tiunea naționalităților Astăcjl voim 
să-l privim din tote laturele.

Este de interes a-ne orienta asu
pra atitudinei lui Tisza și a partidei 
sale, care, precum reiese și din de- 
clarațiunile dela Oradea ale bătrâ
nului haham, nu numai că este decisă, 
dăr se simte destul de tare de a juca 
un rol preponderant în viitorea miș
care electorală. Ba din cuvintele lui 
Coloman Tisza transpiră și dorința 
și speranța, că vechia gardă cu tăte 
ajutbrele ei, va isbuti a acapara ărășî 
puterea în stat.

Bine înțeles, tiszaiștii cu toți ai 
lor, au de fapt și astăzi majoritatea 
în consiliul de miniștri și în partida 
guvernamentală. Der totuși nu mai 
guvernăză ei, ci puterea diriguitbre 
se află în manile lui Szell, care a 
ajuns la cârmă în contra voinței eli
cei lor și încă așa, încât împrejură
rile i-au silit și-i silesc și afli a-i da 
concursul lor.

Ce va mai fi în viitor, e altă 
întrebare. Coloman Tisza se ocupă 
de ea în vorbirea sa declarând în 
general, că el și partida lui au în
credere în Coloman Szell, der nu ne
limitată și necondiționată. Din con
tră Tisza aștăptă tare, ca Szell încă 
de aci încolo și mai ales la viito- 
rele alegeri dietale să se arate vred
nic de încrederea vechei partide li
berale; așteptă să sprijinescă pe toți 
aderenții vechiului sistem liberal, care 
după el ar fi identic cu partida gu
vernamentală de afli. Pentru iden

titate Tisza a citat faptul, că Szell 
șl a compus cabinetul în cea mai 
mare parte din membrii guvernului 
Banfîy și că a luat în el numai doi 
membri noi, cari, ca și Szell, au fost 
subscris la timpul său așa numita 
lex-Tisza, în contra căreia se ridi
case cu atâta furiă tbtă oposiția.

Tot pentru a scite la ivălă acea 
identitate, Tisza a susținut, că între 
programul partidei liberale și acela 
al lui Szell n’a fost nicl-odată o deo
sebire esențială și că, deci, și mem
brii fostei „partide naționaleu (ap- 
ponyiste) adoptând — cum fliceau 
ei — programul lui Szell, au adop
tat tot-odată și programul partidei 
liberale.

Și totuși în realitate stă lucrul 
cu totul altfel. Astăfll va vorbi în 
Jaszbereny și contele Albert Apponyi, 
care va rectifica de sigur afirmările lui 
Coloman Tisza, arătând, cât de mare 
oposițiă a făcut guvernul trecut pro
punerilor sale, cum este judicatura 
Curiei în afaceri electorale etc.

Rivalitatea și antagonismul esistă 
în partida guvernului. Coloman Tisza 
o scie prea bine. De aceea el bate 
la tote ușile de unde pote spera cât 
de puțin sprijin. Pe banffiștl vră să i 
menageze susțiind, că Banfîy s’a sa
crificat el pe sine pentru a face po
sibilă înțelegerea, că prin urmare a 
fost martir. La acăsta unul din or
ganele apponyiste constată, că Banfîy 
n’a vrut să-și dea dimisiunea pănă-ce 
dela Viena nu i-s’a pretins să demi
sioneze necondiționat și cu orl-ce 
preț. Asemenea a căutat să capti
veze bunăvoința lui Szilagyi și a di- 
sidenților, și în genere a dat să cu- 
noscă fișpanilor și tuturor funcționa
rilor' aderenți ai vechiului sistem, că 
numai dela vechia gardă tiszaistă își 
pot aștepta mântuirea.

Numai pe apponyiștl și agrari 
îi are în prepus, 6r de cei din par
tida poporală catolică are o adevă

rată grbză. In contra acestora, ale 
căror tendințe le numesce reacțio
nare, face apel la energia guvernu
lui Szell declarând, că dăcă acesta 
ar sprijini nisuințele lor, se vor mai 
afla bărbați în partida liberală, cari 
vor avă curajul a pune capăt unor 
astfel de nisuințe. Pănă și cătră par
tida estremei stânge se adresăză c’un 
apel, în numele liberalismului, ca să 
se ridice cu mic cu mare în con
tra reacționarilor din partida popo
rală etc.

Cea mai curiosă aparițiune însă 
este, că Coloman Tisza, — cum am 
arătat deja — simte de-odată tre
buința a da de scire naționalităților, 
că el, despre care se scie că a nutrit 
cu bibironul șovinismul, care era 
încă în fașă, pănă-ce a crescut așa 
de mare sub Banfîy; el, creatorul 
sistemului șovinist, asupritor și pri
gonitor a tot ce nu e maghiar: nu 
mai vră să trăcă de șovinist.

Multe am auflit dela Coloman 
Tisza, dela acest vulpoiîî bătrân al 
liberalismului fals și pervers evreo- 
maghiar, — nimic însă, ce l’ar fi ca- 
racterisat mai mult ca acăsta afir
mare, prin care se întrece pe sine 
însuși.

Consiliu comun de miniștri. Din 
Viena se anunță, că alaltaerl înainte de 
amiafll s’a ținut la ministeriul afacerilor 
streine un consiliu comun de miniștri. Au 
luat parte toți miuiștri comuni, apoi mi
nistrul căilor ferate austriaoe și miniștrii 
ungari Szell, Lukâcs și Hegediis. Se clioe, 
că obiectul discusiunilor a fost cestiunea 
construirei căilor ferate bosniaoe.

E permis preoțimei să facă po
litică? Vorbind despre admonițiunea, ce 
a primit’o archiepiscopul Stadler din Sera- 
jevo din causa toastului său politic, ce l’a 
ținut la adunarea preoțâscă din Agram, or
ganul catolic din Viena „ Vaterland'1 scrie 
între altele:

„Preoțimea, amăsurat prinoipiilor des- 
voltate aci, va face politică și de aci înainte, 
precum a făcut și pănă acum in biserică și 
afară de biserică, cu graiu viu și in scris, în 
tot chipul permis și cinstit, și anume întru 
apărarea adevărului, dreptății și a celor mai 
înalte bunuri ale omenimei, întru apărarea 
adevăratului bine al poporului. Preoțimea 
și la proximele alegeri va luora în acest 
soop, și de aoeea va politisa viu, pentru a 
ajuta la învingere pe oandidații cu senti
mente catolice. Preoțimea nu va permite ni
mănui să i-o interzică acesta, și în acâstă pri
vință nu va lăsa să fiă sedusă din partea ni- 
mănuiu.

Alegerile în Bucovina. Din partea 
presidiului comitetului esecutiv al partidu
lui poporal național s’a dat următorul oo- 
municat subsoris de d-1 Dr. Ianou Flondor:

„Membrii comitetului esecutiv al par
tidului poporal național vor fi convooațl 
(filele viitbre la :o oonsfătuire în afacerea 
alegerilor, ce au să se facă pentru camera im
perială. Pănă atunci însă d-nii membrii 
sunt rugați să vegheze și să prepare te
renul.

Vorbirea lui Coloman Tisza.
Seim, că în 20 Septemvrie n. 

Coloman Tisza a ținut la Oradea- 
mare o vorbire cătră alegătorii săi, 
vorbire, care cu săptămâni înainte 
era așteptată de t6te cercurile poli
tice maghiare. Dăm aici, în estras, 
vorbirea acâsta. ,

Tisza deolară la început, că vorbesoe 
numai în numele său și pe răspunderea 
proprie.

Trece apoi la obstrucțiune, care crease 
un precedent perioulos, căci deși de data 
asta Maghiarii s’au liberat de marele pe- 
rioul, totuși la ocasii binevenite pot să se 
folosâscă de obstrucțiune și partide, „ale 
căror nisuințe sunt direct îndreptate la 
destrămarea statului maghiar“.

Vorbind despre restabilirea păoii în 
parlament, se esprimă ou reounoscință des-

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Antropomorfism și antiantropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)

Măduvă se aplică antropomorfic și 
la vegetale, înțelegându-se materia spon- 
giosă, ce se află în interiorul ootorului: 
măduva socului. Măduva se mai numesce 
în graiul de tote clilele esența unui lucru: 
măduva cești unei, măduva unei cărți etc.

Mădular se numesce figurat mem
brul orl-cărui organism, corporațiunl etc.: 
mădularl ai sfatului domnesc (Bălcescu).

Carne și os obvin în graiul meta
foric al poporului nostru mai ales în ad
jectivele cărnos și osos: rădăcină căr- 
nosă, prună cărnosă ; lemn osos etc. Să se 
compare și terminul botanic: osul epurelui 
(Ononis spinosa și Poterium sanquisorba).

Trup ca antropomorfism indică în 
graiul metaforic al poporului nostru o sforă 
de moșie. Același etymon ca și trup, îl 
are trupină, respective tulpină. Tuli/pină 
seu tuli, chină e numele plantei Daphne 
mezereum (lemn cănesc).

Plânsă se numesc mâțișorii, pisiceii 
(florea) la diferiți arbori: rânză de alun, 
salce, nuc, arin (lat. julus, amentum). De 
rânză se vorbesce și la pinteni (rotula cal- 
caris), vefll Lex. Bud. s. v. Ilânzișoră e 
piperul lung.

Maț numesce poporul nostru țăva, 
prin care se conduce apa la pumpă său ma
șina hidraulică.

Țiță. De țîță se vorbesce la pușcă 
(vârful, pe care se aședă capsa), burloiîi 
(un fel de urcior), înțelegendu-se vârful, pe 
care se bea apă. Mai ales însă strugurii 
sunt numiți țîțe în urma asemănării lor cu 
țîța femeiescă : țîța vacii, țîța oii etc. sunt 
varietăți de struguri.

Mustață. Așa se numesc la plante 
firele lungi și subțiri de coldrea musteți- 
lor: mustețile la păpușoii!.

Barba indică antropomorfic : a) mâ
nerul la vase și alte obiecte, de care poți 
apuca ca de barbă, așa d. e. la fedeleș. Să 
se compare ghîcitorea despre fedeleș :

Urduc-burduo,
De barbă ’1 duc, 
De barbă ’1 aduc.

(G. D. Theodorescu, Poes. pop. 227). 
b') Oa termin botanic indică mai ales 

la bucate firicelele său țepele de forma 

bărbii; așa se dice d. e. barba spicului, 
grâu cu barbă (grâu cu țepe), orz cu barbă 
seu bărbos etc. în oposițiune cu orz golaș 
etc. Să se compare și numirile: Barba boe- 
rului (Nigella Damascena), Barba împă
ratului (Viola tricolor), Barba lui Aron 
(Arum) etc.

*

Ca încheiere la antropomorfisme mai 
relevez următorele momente caracteristice 
pentru graiul antropomorfic al poporului 
nostru.

Tendința antropomorfică a poporului 
nostru merge pănă acolo, încât chiar părți 
ale corpului omenesc sunt determinate tot 
prin organe ale corpului human. Așa e d. e. 
capul oselor în espresiunea: a sta în ca
pul oselor ; capul brațului; buricul dege
tului; umerii obrazului; bărbia urechei 
etc.'etc.

Tot ca o estindere a tendinței antro- 
pomorfiste a poporului de rând trebue con
siderat și usul metaforic al diferitelor părți 
din îmbrăcămintea omenâscă, căci vorba 
Românului, ce e mai aprope de piele, de
cât cămașa ?

In sensul acesta tot ca antropomorfisme 
vom considera și espresiunl ca : o căciulie de 
usturoii! seu de câpă, înțelegându-se bulbul 

celor două plante. Căciulie se numesce și 
moțul paserilor, numit în unele părți și 
ebneiu.

Pălăriă se numesce acoperișul la 
bureți, âr una din cele mai cunoscute flori 
de primăvară este pălăria cucului.

Guler a.ș se numesc plantele Car- 
pesium cernuum și Cantharellus aurantiacus. 
Un câne gulerat e cânele, ce are o pată în 
jurul gâtului.

Cojoc se numesce figurat blana la 
animalele sălbatice, mai ales la urs:

J6că hora tristă lupii din răstdoe, 
Vulpile codane, urșii cu cojoce.

(„Erna vine" de V. Alexandri).
De aici numele de Cojocea al ursului. 

Ursul, care cu înfățișarea sa greoie face 
impresiunea unui uncheaș bătrân și de 
aceea e numit și Moș Mărtin, afară de 
cojoc mai portă, după imaginațiunea popo
rului român, și ismene și nădragi:

Ursul cu ismene 
Umblă după lemne; 
Ursul cu nădragi 
Umblă după fragi.

(Cântec de al copiilor).

Cămașe se numesce pelița, ce se 
produce pe suprafața diferitelor lichide: 
cămașe la lapte, vin etc. Tot cămașe se 
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pre br. Banffy, care s’a dat la o parte 
oând a văflut, că persâna lui constitue o 
piedeoă. După tâte acestea a urinat sohim- 
barea în persâna șefului cabinetului, co
rona însărcinând pe Col. Szell cu formarea 
noului cabinet.

Tisza (jioe, că el dela început a fost 
contra ideii, ca după fusiune să se întâmple 
răpășirl din partidul liberal. In declarațiile 
sale asupra fusiunei, bătrânul „general44 și-a 
dat silința a arăta, că acâsta a fost o vic
toria a vechii partide liberale.

Vorbesoe apoi despre două puncte 
cardinale ale politioei sale: consolidarea sta
tului și direoțiunea liberală, pronunțându-se 
pe larg despre cestiunea naționalităților. Par
tea acâsta a discursului o dăm verbal. Etă 
ce a 4>s Tisza:

Este de datoria mea să vă spun acuma, 
oarl sunt cele două țese fundamentale ale 
direcțiunei mele politice. Una din aceste 
este: să nisuim a consolida pe tâte oăile 
Ungaria ca stat maghiar unitar, și să nisuim 
tot-odată ca acest stat, care ca stat ma
ghiar trăesce între raporturi consolidate, 
să fiă recunoscut pretutindeni ca atare, atât 
înăuntru în patria acâsta, cât și înafară. A 
doua este, ca afacerile aoestui stat, ținând 
totdâuna sâmă de desvoltarea istorică și 
de împrejurările date, să se desvâlte puru
rea în direcțiune liberală și niol-odată să 
nu se permită, ca reacțiunea să-și facă vic
torios drumul său înainte.

Dâr, domnii mei, citesc și aud, oă 
tocmai aceste două punote sunt, pe cari 
guvernul aotual nu le urmăză; nu face 
politică șovinistă maghiară, ba chiar și cer- 
ourile le dă naționalităților, și că reaoțiu- 
nea se estinde chiar și în partida liberală.

Dâcă acusa aoâsta s’ar estinde numai 
până acolo, că guvernul nu face politică 
șovinistă, eu a-șl c}100: adevărat, nu face, 
dâr fârte corect. Căoi ce este politica șovi
nistă? Ce înțelege lumea întrâgă sub poli
tică șovinistă? — Ca în statul acesta, ai 
cărui cetățeni îșl trag originea din mai 
multe rasse, rassa, care este cea mai tare, 
care^ este rassa alcătuitore de stat, des- 
poie de tâte drepturile pe cetățenii aparți
nători rasselor străine, le calcă în pioiâre 
drepturile și cu forța vră să-i silăscă a-se 
contopi in rassa proprie. Acâsta este ou oe 
adversarii noștri ne-au învinuit tot-deuna 
înăuntru și înafară, pot dice ne au calom
niat. Căoi să privim lucrul pănă’n fine: 
fost’a vr’odată obs, ca guvernul maghiar să 
faoă politioă maghiară șoviniștă? In 1848 
un guvern a împărțit drepturi tuturor ce
tățenilor fără deosebire de rassă; âr dela 
67 înooce nu numai legile dela 1848 și 
spiritul de care sunt străbătute, dâr și le
gile positive mai nouă au făcut hotărît im
posibil, ca un guvern, dăcă nu voesoe chiar 
să vateme legea, să facă politioă șovinistă. 
întreb: dâoă cerem politică șoviniștă,
numai guvernul actual este care, n’o face*? 
Fost’au alte guverne, cari au făout’o? Ce 
îneâmnă aoâsta? Mai întâia nu oorespunde 
realității, fiind-că guvernele nefăoând po
litică șovinistă, n’au călcat legea; al doilea, 
dâcă credeți acâsta, mânați apa pe mâra ini
micilor noștri.

Ce privesoe imputarea, oă cercurile 
electorale au fost date naționalităților, eu 
am căutat după dovec}!, dâr nu le am aflat. Așa 
fiind, pun ou atât mai puțin preț pe afir- 

numesce frunzișul, în care e învălită aluna, 
precum si fc ia de dedesubt la o colă de 
hârtie.

Brâu încă obvine metaforic în graiul 
poporului nostru. Așa se vorbesce de brâu 
la pereți seu la o colână. Brâu de lumină 
e o dungă de lumină ; brâul Cosânzenii se 
numesce în mitologia poporală română 
curcubeul.

Fapucul, condurul sâu călțunul 
Dbnvnet se numesce planta Cypripedium 
calceolus.

Hfânecă se întrebuințâză figurat în
tocmai ca și mână în sens de câtă: două 
mâneci de mușchetari (Bălcescu).

B6lă (din paleoslav. pola: dimidium' 
margo, sinus) se aplică antropomorfic mai 
ales în frasa : la polele munților, dealului 
etc. Pola Sântei Mării sâu pola Maichii 
Precestii se numesce mătricea (Pyretrum 
Partenium).

Cerceluși se numesc mărgăritărelele 
(Convallaria maialis); salbă mole e lem
nul cânelui (Evonymus), âr salba dracului 
se numesce în limbagiul familiar nepotul etc.

(Va urma.) Nicolae Sulică. 

marea acâsta, deâre-ce mereu și direot se 
vorbesoe îngtonul personalității.

IjDâr'se cfl00! oă guvernul a deschis na
ționalităților nemaghiare porțile parlamentului. 
Vă întreb însă, oare guvern le-a închis ? îm
prejurarea, oă naționalitățile să pășesoă pe 
terenul pasivității sâu activității, a atârnat 
dela ele, și repet, oă a face însă să orâdă, 
oă a fost guvern, care 11-a închis porta 
dinaintea nasului, este ârășl o aserțiune, 
oare pune în mâna adversarilor arma în 
contra nostră. Dâr se <ji°6> vor întră, 
mulțl deputațl nemaghiari și se vor con
stitui partide deosebite de naționalitate 
în cameră.

D-lor, dâcă într’adevăr deputății națio
nalităților, cari ar întră eventual în oameră, 
în loc de a-se alătura unii la o partidă 
alții la altă partidă și s’ar contopi ast-fel 
în ele, ar voi să înființeze cluburi și partide 
separate, acâsta a-șl reounâsce-o și eu, nu toc
mai ca un peri oul, dâr ca o recădere. Bine
voiți a privi puțin în trecut: ast-fel de partide 
și cluburi au esistat ani dearândul în par
lament. Au încetat, dâr să vedem când au înoe- 
tat? atunci, când de oparte unindu-se și for- 
mându-se o puternică partida liberală; âr 
de altă parte oestiunile financiare venind 
la ordinea resolvării: naționalitățile ultraiste 
au pierdut aceea în ce sperau, că statul 
maghiar se clatină deja și oă se va clătina 
și mai mult.

Atunci s’a întâmplat, oă partidele aces
tea au încetat dela sine și peste tot elemen
tele mai calme din sînul naționalităților, 
aoeia, cari au rămas credincioși rassei lor, 
dâr și-au înțeles și datorințele față de sta
tul maghiar, au luat tot mai mult în mâna 
lor conducerea, și oestiunea naționalităților 
a înoeput încet să vină în alvia legală.

Dâr când s’au reînoit aceste cestiunl ? 
Atunol, când în decursul luptelor de par
tid, declarate între noi, u)traiștii au început 
să spereze ârășl, oă o crisă va isbucni în 
statul maghiar. Acâstă agitațiune mai nouă 
a ultraiștilor nu e de astăcll, nici de când 
este guvernul actual. Vestitul Memorand, 
vestitul congres al naționalităților, nu s’au 
făout sub acest guvern. Adevărat, că gu
vernul de atunci a făout să se simtă mai 
mult sâu mal puțin puterea statului ma
ghiar, dâr sunt convins, domnilor, că și gu
vernul de față ar jace tot așa.

Ce trebue așa-dâr d-lor să facem, oa 
cestiunea naționalităților, ca influința ultraiș
tilor să fiă din nou respzwse? înainte. de tâte 
trebue să fim în olar ou aceea : la ce avem 
noi drept și datoria, pe basa legii și a des- 
voltării nâstre istorice și în ce oonstă 
aceea, ou ce ne datoresc nouă naționalitățile ? 
Noi avem drept a pretinde dela fiă-care cetă - 
țăn al patriei, aparțină el orl-cărei rasse, să 
fiă credincios fiu al statului maghiar unitar, 
să-și împlinâsoă datoria față de acesta, să 
nisuâsoă a-i promova bunăstarea; pe cei 
oe fac aoâsta să ne silim a-i apropia de noi 
și pe oale socială, și dimpotrivă avem da
toria, oa fața cu aceia, cari refusă împli
nirea acestui obligament, să pășim cu rigâ- 
rea nemilosă a legii.

Acâsta este calea, ce cred, că au ur- 
mat’o oel puțin majoritatea guvernelor ma
ghiare; și sunt convins, oă o va urma și 
guvernul actual. Unul vorbesoe, mai aspru 
altul mai domol, dâr este o datoriă pen
tru fiă-care a împlini oeea-oe pretinde patria.

Ce privesoe învinuirea, oă guvernul a 
vândut cerourl electorale, nu pot să dio 
decât, că pănă-oe nu rni-se vor da dovecjl, 
acusa acâsta nu-mi va clătina încredere», 
ba adaug, oă este o procedere necorectă a 
ridica astfel de învinuiri, fără a putâ 
aduce dovecjl suficiente și desăvîrșite.

Conflictul României cu Bulgaria.
țliarul „Koelnische Zeitung11 publică o 

nouă convorbire cu d. Carp.
întrebat asupra conflictului, d. Carp 

a răspuns, oă guvernul român are altă ati
tudine decât pressa românâsoă. Bulgaria ur- 
măresce scopuri nedorite de România, dâr 
totuși discuțiile dintre ambele state n’aveau 
loc, dâcă ramificațiile mișcărei bulgăresc!, 
de demult pregătite, nu amenințau ordinea 
și siguranța personală a României.

Noi urmărim criminalii prinși, âr re- 
sultat.ele instrucției, întru cât am descope
rit complotul primejdios păoei balcanice 
urzit la Sofia, Je-am comunicat puterilor 
interesate la menținerea p&cei. Asemenea 
am dat Bulgariei ocasia să urmărâsoă pe 
vinovății aflători pe teritoriul său.

Ast-fel România și-a îndeplinit dato
ria și respinge insinuarea, oă provocă și 
caută oonflictul.

Dâcă Bulgaria are pofte răsboinice, 
România n’are motiv s’o imiteze. România 
nu mobilisâză niol un soldat, așteptând 
liniștită desvoltarea lucrurilor.

Intru cât instrucția a dovedit — (jise 
d. Carp — că comitetul primejduiesce pacea, 

s’a lăsat puterilor sarcina demersurilor vii- 
târe. Cât pentru propriul teritoriu, Româ
nia va soi să asigure ordinea și siguranța. 
Atitudinea Bulgariei față de comitetul ma- 
cedo-bulgar, nu va produce oonflict; decă 
însă criminalii din Sofia vor rămână nepedep
siți, România va espulsa pe toți Bulgarii fără 
pașaport, ăr cei cu pașaport vor fi. suprave- 
ghiațl polițienesce11.

Se cjioe, că aoâsta deolarațiă a d lui 
Carp făcută cătră redactorul fliarului „Koln. 
Ztg.“ a produs multă sensațiă și sânge rău 
în Sofia.

*
„Neue Freie Preseu cpoe, că prima vic

timă a conflictului româno-bulgar este Na- 
oevicl, care e cea mai marcantă personali
tate politică din Bulgaria. NaoevicI a oătjut, 
fiind-că susținea resolvarea paclnică a con
flictului, oombătend trăgănarea.

Ivanoioff refusând să pedepsâscă pe 
asasinii lui Mihăileanu, NacevicI a demi
sionat.

Acâsta dovedesoe, că comitetul mace
donean e o putere, căreia guvernul nu-i pâte 
resista. Comitetul macedonean a răsturnat 
și a asasinat pe Stambuloff, a răsturnat pe 
Stoiloff, care a voit să oombată atot-pu- 
ternioia comitetului.

Contrar afirmațiunilor bulgăresol, ter
mină „Neue Freie Prese44 : Turcia privesoe 
îngrijată spre Sofia, unde domnesce hotă
rît comitetul macedonean. Acesta nu este 
element de ordine și pace, totuși înțelege
rea austro-rusă garantâză paoea în Balcani.

*
Dela sosirea prințului Ferdinand la 

Sofia,ardârea belicâsă a Bulgarilor s’a mic
șorat.

Se crede, oă în curând cabinetul bul
gar va demisiona (?)

„Pester Lloydu publică o corespondență 
din Sofia, prin oare confirmă demonstrațiile 
militare bulgărescl.

ț)ilele acestea, ministerul de răsboiiî 
a alarmat garnisâna din Sofia, puind să se 
tragă salve de tunuri și de pusei. Popu
lația a fost apoi adunată prin sunare de 
trîmbițe. Acesta a produs o mare suresci
tare în poporațiune.

*
„Frankfurter Zeitung11, ocupându-se de 

conflict, crede, că o soluțiune ar trebui să 
intervie mai repede, căci soirile alarmante, 
ce sosesc mereu, dăunâză creditul Ro
mâniei.

piarul parisian „Le Siăcle'1 crede', că 
conflictul româno-bulgar e terminat și îșl 
baseză credința pe următârea informațiune:

„In sferele diplomatice se asigură, că 
puterile ar fi făcut la BucurescI și Sofia 
observațiunl, aprope somațiunl, oe trebue 
ascultate. In urma acestora Bueurescii a 
devenit iute conciliant, âr Sofia va avisa 
comitetul macedo-bulgar a fi mai prudent. 
Nu va trece mult și vom asista la îmbră
țișări “.

*
Bulgarii înoep să mai slăbâscă cu fu

ria, ce pare a-i fi cuprins de când ou des
coperirea comploturilor în contra Româ
niei. In ultimul său număr organul d-lor 
Tonceff și Radoslafoff „Narodni Pravau pu
blică un articol fârte conciliant și fârte 
calm. In acest articul se cjice, că e spe
ranță de a-se vedâ aplanat în scurt timp 
diferendul româno-bulgar.

*
„Apăr Naț.u află, că începând a se 

pune în aplicare legea dijmelor, în distric
tele Silistra și Varna populațiunea rurală 
s’a răsoulat din nou. Trupele dela graniță 
au fost trimise în localitățile răsoulate pen
tru restabilirea ordinei.

In Rusoiuo s’au făcut / numărâse și 
însemnate arestări. S’au desooperit doou- 
mente doveditâre, că oposiția a organisat 
revoluția în oontra guvernului pe tema 
legei dijmelor.

*
Etă cari se c}ice a fi forțele armate 

bulgare oonoentrate la graniță:
In satul Vladomir sunt 1200 de omeni, 

jumătate bulgari armați și restul turci fără 
arme, deâre-ce autoritățile bulgare n’au 
înoredere în aoeștia din urmă.

In satul Calipetru sunt 2300 de âmenl, 
oarl stau în cartirurl. Acolo sunt multe for
tificații făoute de curând.

In casa unui bogat proprietar din lo
calitate se află 20 de tunuri.

Aoum la Medgidie-Tabia sunt 16 tu
nuri așezate în baterie, cu 60 de soldați 
bulgari, cari le păzeso.

In Silistra sunt 2500 de soldați, gro
sul trupelor fiind transportat airea.

In 6atul Akadanlar sunt 400 de oălă- 
rețl, repartisați prin casele locuitorilor și 
300 de voluntari revoluționari armați tot 
ca și eoldațil. Aceștia au venit de aoum 
două săptămâni.

In satul Curapunar sunt 300 călăreți, 
âr în Varna și Pasargio sunt trupe numă- 
râse.

Acestea sunt forțele bulgarilor la fron
tieră. Posiția trupelor se schimbă (jiloic-

Soldații bulgari sunt în mare miseriă. 
O pâne e împărțită la patru soldați.

*
Se anunță, că primarii satelor bulgă

rescl din Dobrogea, Almalay, Esechioi, Do- 
bromir, Enișenlia, Asarlac, și Lipnița au 
fost înlocuiți prin Români, foști militari gra
dați. Aceștia au depus jurământul în Os
trov.

11 (24) Septemvrie.

Metropolitul Mețianu la Brașov. 
I. P. S. Sa Metropolitul loan Mețianu va 
sosi Sâmbătă, 29 Septemvrie n., cu trenul 
de 2 âre și 10 min. după amiacjl la Bra
șov. Duminecă, 30 Sep. n., I. P. S. Sa va 
pontifioa serviciul divin în biserica Sf. Ni
colae (Scheid) și va săvârși stropirea ou apă 
și binecuvântarea acestei biserici, oare a 
fost renovată pe dinăuntru.

Aflarea unui bust al împeratului 
Traian. Cu ocasia săpăturilor pentru con
struirea noului m«re pod la Niș, lucrătorii 
au găsit la o adânoime de 6 metri capul 
unei statue de bronz, pe care se mai aflau 
urme de poleială. Jn același loo s’au mai 
găsit un ao de aur ou un lanț și o stea 
împodobită cu pietre prețiâse. Capul de 
bronz a fost transportat imediat la muzeul 
național din Belgrad, unde profesorul de 
aroheologie Dr. Vitoovici l’a reounosout oa 
fiind al împăratului Traian. Asemenea și 
celelalte obiecte aflate împreună cu capul 
de statuă aparțin tot epocei împăratului 
roman.

Țesetoriă națională în România. Se 
tratâză la ministerul român al comerciului, 
industriei și domeniilor de a se construi 
un stabiliment de țesături naționale sub 
auspiciile acelui minister.

Fundațiunea Horinuzachi. pilele 
treoute — scrie „Deșteptarea44 — a fost 
întărit actul prin care veohea familiă boe- 
râsoă a vrednioilor HormuzăohenI dăruesoe 
„Societății pentru oultura și literatura ro
mână din Bucovina14 suma de 21,961 corâne 
71 bani cu soopul apriat oa din procentele 
acestui frumos oapital să se creeze patru 
stipendii de oâte 200 oorâne pentru între
ținerea a patru școlari români în internatul 
de băețl din Cernăuți. Când oapitalul va 
aduoe prooente mai mari, va spori și nu
mărul stipendiilor de câte 200 oorâne. Sti
pendiile se vor d*. tot dâuna de cel mai 
în verstă jmembru al familiei Hormuzaohi, 
și anume acelor școlari, oarl vor fi reco
mandați pentru sprijinire din partea comi
tetului societății pentru cultură. Școlarii 
vor primi stipendiile aoestea cât timp vor 
petrece în internatul de băețl români din 
Cernăuți și vor învăța bine. Formarea 
aoestei fundațiunl îșl are înoeputul din 
anul 1858, când Starostele Miohail Stefa- 
novicl din România a lăsat prin testament 
suma de 100 galbeni, meniți spre același 
scop. De atunci și pănă acuma banii a- 
ceștia an fost administrați de comitetul 
țării ou menirea de a t.reoe la fundațiunea 
Hormuzaohi. In anul din urmă a contribuit 
membrii familiei acesteia suma de 4000 
oorâne și astfel fundațiunea s’a uroat la 
frumâsa sumă de 21961 oor. 71 b.

Congregația comitatului Brașov. 
La 1 Octomvrie n. 9 ore a.' m. se va ținâ 
în oasa Sfatului din loo adunarea generală 
de tâmnă a representanței oomitatului Bra
șov. Comitetul permanent va ținâ ședință 
în 29 Septemvrie.
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„Societatea pentru crearea unui 
foud de teatru român“ îu Bucovina și-a 
ținut Dumineoă în 16 Septemvrie adu
narea sa generală ordinară pe anul oe 
treoe. Din raport se vede, că averea sooie- 
tății constă din 580 fl. 81 or. Din banii 
aoeștia hotăresce adunarea generală, în de
plină consimțire ou propunerea comitetului, 
să se dea suma de 500 fi. (1000 corone) 
sooietăței pentru oultura română cu me
nirea apriată, ca acești bani se fiă între
buințați pentru ridioarea unei soene tea
trale în sala palatului național.

„Moțul demonstrant1*. Sub titlul 
aoesta comunioă și fițuica guvernamentală 
maghiară diu loo oașul de revoltătâre pri
gonire a oolorilor roșu-galben-vânăt, des
pre care am relatat în numărul nostru pre
cedent. II comunică însă ou totul fals, luând 
partea polițistului și 410®n<i despre bietul 
Românaș, că „a făout demonstrația" ou nu
mitele colori. Dâr nu este așa. Faptul s’a 
petreout, preoum ni-s’a raportat nouă. Fi
țuica locală, oare-șl primesce informațiunile 
dela „isvor", cțioe, că tînărul din vorbă se 
numesoe loan Granada (?) și e de loo din Țin- 
țarl. Domnii dela poliția l’au pedepsit cu 
10 cor. amendă, pe oarl tînărul neavend 
să le scdtă îndată din buzunar, pedepsa în 
bani ’i-s’a prefăcut în doue cj,ile inchisdre. 
Minunat sistem de terorisare. DațI numai 
înainte, d-lor, și veți eși la — ridioul!

Batalionul 3 al regim. 50 de in
fanteria a sosit săptămâna treoută, Joi, 
din Bosnia, unde a petreout 3 ani. La gară 
îi eși spre întâmpinare corpul ofițerilor din 
loo in frunte ou colonelul Rieger, care a 
adresat batalionului câte-va cuvinte de sa
lutare. In numele batalionului a răspuns 
comandantul său d-1 sub-colonel Jacobict, 
mulțumind pentru căldurosa primire. După 
aodsta batalionul în sunetul musicei a in
trat în oraș, mergând la oasarma din ulița 
nâgră.

Tratarea pelagrei. D-1 Dr. Arghir 
Babeș a tratat la spitalul Tecuol-Kalinderu 
din Teleorman mai multe oasurl de pelagră 
ou hapuri de carne crudă. Tratamentul a 
reușit admirabil și s’au operat numărdse 
vindecări. In oașul oând suooesul se va 
meuține, se va fi descoperit astfel un leao 
sigur pentru unul din oele mai teribile fla
gele, oare bântue populația rurală. Trata
mentul ou oarne crudă se esperimeutâză 
aotualmente în străinătate și oontra tuber- 
oulosei.

Crisă de cărbuni în Germania. So
cietatea industriașilor din Thuringia a 
adresat o petițiune guvernului imperiului 
pentru a obțină măsuri în favorea impor- 
tațiunei cărbunilor de pâtră. Raritatea 
oărbunilor devine o adevărată calamitate 
și oausdză mari temeri în lumea industrială. 
La o mare întrunire din Dantzig, la oare 
peste 200 de asooiațiunl eoonomioe erau 
representate, adunarea a votat o resolu- 
țiune cerând ministerului de a ridica inter- 
cjioerea, ce apasă asupra importului cărbu
nilor. Se cere oa introducere oărbunilor en- 
glesl să beneficieze de un tarif de favdre și 
oa minele Statului să fiă oprite de a pro
cura cărbuni comisionarilor, impunându-le 
de a reserva produsurile lor numai asocia- 
țiunilor economice.

Triumful biciclistului român C. 
Cantili. Cu tâtă vremea rea și diferitele 
accidente din ultimul timp, biciolistul ro
mân C. Cantili, precum resultă dintr’o sori- 
sore specială din Faris, a sosit acolo, Du
minecă la drele 2 p. m., adecă în 10 4il® și 
6 dre. D. Cantili a fost întâmpinat la 
Nancy de un număr de peste 30 bioliștl 
veuițl anume din Paris. In tot oursul dru
mului i-s’au făcut entusiaste ovațiunl. La 
Paris, la porta Vincennes, a fost viu săr
bătorit, oondus cu aclamațiunl pănă pe 
piața Hotelului de Viile, în strigăte de: 
„trădscă România!11 „trăăsoă bioiolistul român 
Cantili!“ In urmă Cbntili a luat parte la 
un banchet ce se preparase în vederea so- 
sirei sale. S’a deois, să i-se decârnă o me
dalii. Cantili a bătut în adevăr, tdte re
cordurile lumei. De notat e, oă distanța 
dela Nanoy la Paris, de peste 300 ohilo- 

metri, Cantili a perours’o într’o 44 fiind 
antrenat de un motor al Casei „Gladiator".

Câți au visitat esposiția din Paris ? 
Direcțiunea esposiției universale din Paris 
într’o statistioă arată numărul visitatorilor 
începând dela 15 Aprilie și pănă la 15 
Septemvrie. După datele statisticei în aoest 
interval au visitat esposiția 33,998,533 per
sons, dintre oarl cam 9 milidne au avut 
bilete gratuite. La ultima esposițiă univer
sală din Paris în 1889 în general au fost 
32,350,297 de visitatorl.

Spre ernă. In părțile nordioe ale 
Italiei, Alpii, deja de câte-va flile sunt 
acoperițl cu o pătură grosă de zăpadă. 
Aeâsta este oausa, oă în ținuturile din re
giunea munților atmosfera s’a răoit așa de 
mult oeea-oe se observă cu deosebire în 
Elveția. Este bătător la ochi, că anul acesta 
paserile oălătore au plecat spre Afrioa mai 
ourând ca de altă-dată. Aeâsta se 41C0> e 
un semn, oă ârna viitora va începe mai 
curând și va fi mai grea.

Studenții universității din Buda
pesta, împărțițl după studiile, oe urmâză, 
se olasdză astfel: 87 olericl, 2931 juriști, 
435 mediol, 520 la filosofiă și 90 la far- 
maoiă. Numărul total al studenților însoriși 
e apropie de 5000.

Logodnă. D-1 Dr. Victor Onișor do- 
mioiliat în Bistrița și d-ra Miți Victoria 
Cheresteș din Deeș îșl anunță logodna cn 
data de 20 Sept. n. o.

Pierderile Englesilor în resboiul 
sud-africail. După datele oficiose ale mi- 
nisteriului de răsboih engles pierderile ce 
le-a avut Anglia dela începutul răsboiului 
ou Burii și pănă în 8 Septemvrie n. au 
fost următor^le: Au cătjut în lupte: 283 
ofițeri și 2683 soldați; au murit în urma 
rănilor: 85 ofițeri, 779 soldați; au dispărut 
și au fost făcuțl prisonierl (afară de cei 
liberați, sâu oarl au murit în înohiaorl): 40 
ofițeri, 945 soldați; au oăcjut în prinsore 
și au murit acolo: 3 ofițeri și 86 soldați; 
au murit în urma bdlelor: 149 ofițeri și 
5472 soldați; oasurl nenorooose mortale: 
3 ofițeri și 101 soldați; au fost trimiși oa 
invalicjl în Anglia: 1210 ofițeri și 27,937 
soldați. Perderea totală, afară de bolnavii 
și răniții din spitalele britiee, este așadâr 
de 39,785 persdne. In tot răsboiul au fost 
răniți de gldnțele ’Burilor 1064 ofițeri și 
12,785 soldați de rând.

Erupțiunea Vesuvului. Din Roma 
se anunță, oă erupțiunea Vesuvului să in- 
tentesoe pe $i oe treoe, deși cu încetul. 
Craterul inferior e ou totul acoperit de 
fum și s’au produs numărdse explosiunl. 
CâțI-va bolovani au fost asvîrlițl pănă în 
apropierea gării funioularului.

Robi militari sinucigași. Mare sen- 
sațiă a produs la Arad înveninarea a doi 
robi militari, ce s’a întâmplat în 21 Sept. n. 
Unul, fiiu de loootenent-oolonel, îșl făcea 
închisorea de cinci ani de garnisdnă, dr 
celalalt avea să robdscă timp de 18 ani. In 
partea nord-ostioă a cetății dela Arad se 
află arestul militar o. și r., în care de obi- 
ceiîi se află câte 80—100 robi. In unghiul 
din drepta al temniței se află spitalul, unde 
sub lăoate grele Btau culoațl robi militari. 
In odăița pentru bolnavi, în oare se aflau 
sinuoigașii, de oarl vorbim, se afla soriniul 
de medicină al medicului de regiment îm
preună ou tdte amănuntele ținătdre de el, 
între cari nu lipsiau nici diferitele soiuri 
de veninuri. Aoest soriniu isbutiră cei doi 
robi a-1 sparge într’un moment, oând nu 
erau controlați și luară o sticluță cu otravă. 
Bând din sticlă, otrava șl-a produs efectul, 
căol între strigăte îuspăimântătdre și hor
căituri căcjură jos. Desohicjându-se ușa, unul 
fu aflat tăvălindu-se pe jos fără consciință 
de sine, âr celalalt cji8« gemând: „Mai bine 
să murim, decât să ne ’mplinim temnița", 
încă nu soim, dâcă au murit, speranță de 
viâță însă eu greu pdte fi.

Din Blașiu ni-se serie, că Societatea 
de lectură a tineri mei gimnaeiale de acolo 
s’a constituit în 15 Sept. n. pentru anul 
șool. 1900—1901 astfel: Președinte: Nic. 
Ciura stud. ol. VIII; seoretar: Petru Suoiu 

stud. ol. VIII; bibliotecar: Erniliu Pop 
stud. ol. VIII; notar: Quintiliu A. Viciu 
stud, cl VII; controlor: Ios. Bogdan stud, 
el VIII; v.-bibliotecar: G. Grec stud. ol. 
VII; cassar: Simeon Dragomir stud. cl.
VII. In oomisiunea pentru oensurarea ope
ratelor au fost aleși: Nic. Marcu stud. ol.
VIII, Rom. Muntean stud. oi. VIII, Vas. L. 
Pop stud. ol. VIII, Petru Comes stud. ol. 
VII, Vas. Debu stud. el. VII și Eugeniu 
Sânpetrean stud. cl. VII.

Kriiger și Papa. Din Roma se te- 
legrafâză următorele: Când Kriiger s’a re
fugiat din Transvaal și a ajuns la granița 
portugesă, primul Juoru i-a fost, să tri
mită o telegramă de mulțămită Papei pen
tru bunăvoința arătată față de oausa Bu
rilor. Telegrama lui Kriiger din cuvânt în 
cuvânt este următdrea: „Dumnecjeu așa a 
voit, oa ei să învingă națiunea nostră. Cu 
tdte aoestea Burii nu se simt învinși și nu 
și-au perdut curagiul lor. Aoea însuflețire 
patriotioă pe oare fiii mei au arătat’o în 
atâtea lupte, niol oând nu va scădâ. Eu 
mă retrag acum de pe câmpul de luptă, 
deoreoe sunt bătrân și bolnav; dâr mă în
cred în îndurarea lui Dumne4®u și în mă
riile lui depun sârtea poporului meu. Permite-ml 
sfinte părinte,*ca să-mi eeprim mulțămirile 
mele pentru simpatiile, oe le-ați dovedit în- 
tot-dduna față de causa ndstră. Sunt sigur, 
că Prea sfinția Vdstră împreună cu noi se 
rogă pentru victoria sărmanului popor bur".

Lupta unui taur cu o locomotivă. 
Un cas estraordinar s’a petreout 4’1®^® 
aoestea lângă Mannheim, aprdpe de gară, 
pe linia ferată. Un taur, pe oare, îl con- 
duoea tocmai la abator, e’a liberat și fu
rios s’a aruncat asupra unei locomotive ce 
ducea un tren de marfă. Ciocnirea taurului 
cu looomotiva atât a fost de puternică, 
încât taurul numai deoât a rămas mort pe 
linia ferată. Acesta a simțit’o însă și tre
nul, dedrece locomotiva dimpreună cu trei 
vagone următore au deraiat.

Secretar ministerial sinucis. Andor 
Barozy de Barozafalva ajunsese în minis- 
teriul ungureBO ca seoretar, era cu stare 
bunișoră și se spera că va 'ajunge la un 
viitor frumos. Nu s’a întâmplat îusă așa. 
Vinerea trecută el fu aflat diminâța spân- 
4urat cu un ștreng legat de ușa odăei sale. 
Se die®) că era de 39 ani.

încurcăturile în China.
După soirile din urmă în China se 

dau lupte mari. Numărul Boxerilor s’a spo
rit ârășl la proporția în care se aflau pe 
timpul oând aliații pleoaseră din Tien-Cin 
spre Peking.

Nu departe de capitala ohinesă se 
află și acum orașe și forturi, cari sunt ocu
pate și apărate de răsculațl, sprijiniți de că- 
tră armata regulată, care nu vrd să asculte 
ordinele împăratului, de a-se lupta împo
triva Boxerilor. CâțI-va ohilometri dela 
Taku, pe țărmul mării, e situat orașul Pej- 
tang cu multe forturi, pe cari Boxerii le-au 
ooupat de mult. O armată internațională, 
mai ales Ruși, a încercat odată să ocupe 
Pejtang, dâr a fost respinsă. La 20 Sep
temvrie o trupă formată din soldați ger
mani, ruși, franoesl și austriaol a îndreptat 
un atao oontra Peitangnlui reușind să-l 
ocupe după o luptă înverșunată în care 
aliații au perdut 120 dmenl.

*
Nu numai în provinoiile nordioe, der 

și la sud perioulul cresce dilni n. O scrisdre 
sosită din provinoia Canton la Ziirich spune, 
că străinii priveso cu grdză la cele ce se 
întâmplă în viitor. Chine-ni aduna oștiri 
mari și 4iua noptea fac exerciții. Străinii din 
Cantou sunt prinși ca într’o cușcă și de 
vor vrâ Chinesii nici un European tiu va 
mai rămână viu. Speranța lor este în Wal- 
dersee, dela oare se aștăptă să ocupe for
tificațiile chinese și să libereze rîul.

*
iDtr’aceea vine soirea, oă Germanii au 

prins lângă Cingtang 150 ChinesI, pe oarl 
i-au pus în rând și i-au împușcat, ca să se 
împlindscă vorba împăratului german : „Gra
ția să nu dațl nimănui".

Inoât privesoe atitudinea puterilor față 
cu propunerea Germaniei, nimio positiv nu 
se soie pănă aoum. S’a cjis, oă Italia, Fran- 
cia și Austro-Ungaria ar fi aprobând pro
punerea germană, ca adecă puterile să nu 
stea de vorbă ou China, pănă oând nu vor 
fi eseoutațl corifeii mișcărilor Boxerilor. 
Oficial însă nu se confirmă aoâsta. Din 
JFasAwyio» se telegrafdză însă, că Stateie- 
Unite ar fi respins propunerea germană.

Căletoria Iui Kriiger și pressa englesă.
Colonelul Baden-Powel nu-șl mai pâte 

ținâ promisiunea dată reginei Viotoria de 
a-i aduce cilindrul lui Kriiger și bravul șef 
al Burilor nu va mai servi de obiect al 
triumfului proiectat în Regent-Street. In 
schimb îșl răsbună pressa englesă prin fel 
de fel de injurii la adresa lui Kriiger.

Dâr esistă și voci în Anglia, care con
damnă o astfel de purtare josnioă și mise- 
t abilă a pressed Așa, de esemplu, sorie mo
deratul diăr „Snuday Speoial": „El a fost 
cel mai hotărît dintre adversarii noștri și 
fără el burgherii ar fi capitulat probabil 
cu multe luni mai înainte. CâțI-va din con
frații noștri vorbesc de el oa de un laș, 
fiind-oă a plecat pe când ceilalți înoă luptă. 
Acâstă insultă nu e justifioată..."

„Un bărbat care de 60 de ani a fost 
notoriu pentru curagiul său personal, cel 
oe conjura pe Joubert să nu se retragă 
dela Ladysmith, cel ce a făout să se oprâsoă 
Burii fugari la Poplar-Growe, oel ce putea 
să-și bată joo de pilulele reginei, „când o 
bombă făcu esplosie" aprdpe de locul unde 
stetea, pe când toți cei ce erau pe lângă 
el fugiră, cel ce-șl scdse pălăria, când so
siră primii prisonierl la Pretoria și admonia 
pe cetățenii săi să fie moderați în buouria 
lor, oel oe, oăflând Pretoria, a preferit re
ședință în districtele de friguri ale lui Weldt, 
decât să părăsâscă lupta, un atare bărbat 
nu devine laș peste ndpte".

„Și tot așa de puțin probabil, oeea 
ce ee 41°® de el, oă el ar fi un hoț mur
dar și că ar fi luat în fuga sa multe mi- 
lione de ban) publici pentru a-le întrebuința 
pentru sine. Domnul Kriiger e om cu o 
viață de tot simplă și iubesce banii. El ar 
sta pote mai sus în opinia publioă, ddoă 
ar fi rămas mai sărac. Dâr fără îndoială e 
o mare diferență dâcă un om a fugit ou 
banii publici, sâu dâcă el a devenit ase
menea avut ou încetul, într’un timp, când 
alțl dmenl, oarl au început fără niol o lăs- 
oaie și au devenit milionari în timpul cel 
mai scurt posibil. De aceea e mai ouviin- 
oios și mai potrivit ca, cât timp oontrarul 
nu va fi absolut probat, să admitem, oă 
Kriiger n’a părăsit Transvaalul din simplă 
frică, și că el în cașul, dâcă în adevăr are 
asupra sa bani publici, voesoe să-i între
buințeze pentru promovarea causei na
ționale".

NECROLOG. D-1 preot din Tărlun- 
genl, Dimitrie Manole, a pierdut pe mioul 
său fiiu Mircea, oare a răposat în 11 Sep
temvrie v. c. de 6’/2 ani. Fiă-i părinții 
mâugăiaț.I!

g W Si Si.
Nenorocire în menageriă. In Zo- 

lyom-Radvâny, menageria lui loan Ollott, 
făoea producții înaintea publioului. Imblân- 
4itorul se producea dilnio cu dihaniile. In- 
tr’o 41 însă intrând în căsulia urșilor spre 
a face cu ei produoțiunile obicinuite, fierele 
sălbatioe s’au repe4>t asupra lui și l’au sfâ
șiat in bucsți! Păzitorii văflând primejdia, 
au alergat să scape pe nenorooitul, au puș- 
cat în urși, dintre cari unul a oă4ut mort, 
dr ceilalți s’au retras, der era prea tsr4iu. 
Imblânditorul era sfâșiat mort. Publicul s’a 
depărtat înoremenit de florosa vedenie.

Un porumbel extra-ordinar. Spun 
gazetele franțuzesc!, că este acum în Bel
gia un porumbel cu adevărat extraordinar 
In fie-care 41 Lt ora 9 diminâța vine în 

’ gara orașului Lidge și când pldcă trenul, 
plecă și el și sboră pănă la o stațiune de
părtată, fără să se oprescă nicăerl. Face 
astfel 26 de chim. într’un ceas. Ajuns acolo, 
se odihnesce puțin pentru a porni înapoi 
și a face a doua 4* același drum.

Proprietar: Dr. Âurei
Redactor responsabil: Dragor iu Maur.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din Brașov, 

se pot procura următorele cărți:

Scrieri istorice.
Memorii din 1849—49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr.)

„Povestea unei corone de oțeP, 
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 provSdută cu nu
merose portrete și ilustrațiunl. Preț. 75 cr. 
(cu posta 80 cr.)

„Resboiul pentru neaternae, de 
George Coșbucf o carte nu numai cât se 
pdte de interesantă, bine scrisă și atrăgStbre, 
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 nemțâscă a 
D-rului Th. B. "Weltar. Partea I și II, fiă- 
carei parte câte cu 50 cr. (cu porto 55 or.

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 dintâih. Recomandăm și acăstă 
carte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
fl. 5 cr).

„Țera nostrău. Descrierea părților 
Ardealului dela Mureș spre miadă-cjiși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atât de călduros 
aprețiată de întrâga diaristică română. Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fl. (ou posta 
1 fl. 10 cr).

„Pintea Vitezul'f tradițiunl, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Re- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. In ea se cuprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Românul in sat și la 6ste'i 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 or., cu posta 
13 cr.

„Colonel David baron Urs de Mar- 
gina la Solferino șl I/issa“, 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 reoent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum ș> ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

„Reflexiuni fugitive*1 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 Ioan Popea. Broșura acesta, presentă și 
multe momente de însemnătate istorică 
Prețul 30 cr. (cu posta 33 cr.)

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

govan O carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de Ș'-olă. Prețul 1 fl. 50 cr. 
(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 vechili) costă 25 cr., 
âr partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fîă-care.

Cântul în școla poporală de 
Pon. învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
oei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

Manual cateclietic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basdiu 
Rațiu, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 40 cr. (cu posta 45 cr.)

„învățătură creștinescă“ său Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cath. 
Edițiunea III. (1898). Ou binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă 80 cr. (cu posta 90 cr.)

Gramatica lirnbei române, pen
tru șcblele inferibre, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani.

Scrieri economice.
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia său cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din Bucurescl. 
„Zootechnia^ este partea a treia din „Mar 
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- 
logia său „Agricultura generală* 524 pag. 
Prețul â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 5Q 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 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 cr. porto).

„Stupă/rituP, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de 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. Cu mai multe ilustrațiunl în text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comit. Sibiiului. Prețul francat 40 cr.

Grădina de legume, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor în Blașiti. 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 mat-- 
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 avă 
gust bun etc. Prețul 20, (cu poșta 23 cr.) 

însoțirile de credit împreunate eu 
însoțiri de consum, de vendare, 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. (-ț- porto 10).

Cărți cie prețuri reduse.
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vând cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’ou vendut pană acum.

1) Lascar V<orescu, O iconă a Mol
dovei din 1851 de WUhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acestă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nbstră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 o-r., cum s’a 
vendut pănă acum, este acjl numai 2 cor. 
(-ț- 30 baci Dorto.)

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

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

4) Instrucțiunea gimnasticei în sc6- 
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de D. lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-]- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de' 
M. O. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

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

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

Cursul la bursa din Vîena.
Din 22 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4%......................114.75
Renta de corone ung. 4%. . . . 90.70
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% • 120.30
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2% 98.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.56
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 89.75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii................... 163.—
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 142.—
Renta de argint austr......................... 97.15
Renta de hârtie austr.........................96.85
Renta de aur austr....................... 116.45
Losurî din 1860.................................. 132.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 100.07
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 672.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 656.50 
Napoleondori...................................... 17.30
Mărci imperiale ......................... 118.32
London vista. 242.—
Paris vista.................................. 96.20
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97,60
Note italiene....................................... 90.40
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Cursul pieiei Brațov<>

Diu 23 Septe mbre 1 900.
Bancnota rom. Cump. 19.08 Vând. 19.12
Argint român. Cump. 18.80 Vând. 18.90
Napoleond’orî. Cump. 19.26 Vând. 19.30
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vând. —.—
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.—
Lire turcescl Cump. 10.72 Vând. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.-

De închiriat.
O locuință în interiorul orașu

lui, Strada Porții, ce constă din 4 
odăi, o bucătărie, cămară, șopron, pod, 
pivniță.

Informațiunî la D-1 N. PuiaHU 
la Filiala „Albina“. 1095.2—3
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șese luni ...
un an. . . ................................
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Abonamente la numerele cu data
Pentru Austro-Ungaria:

an ... ,
șese luni , 
trei luni .

Pentru România și străinătate: 
an..........................  8
șese luni................................................... 4
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Braineca.

1
fi. —
fi. -

50 er.

franci, 
franci.

......................................... . 2 franci
se fac mai ușor și mai repede

Pe an .
Pe șese iun:
Pe trei luni

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii cari se vor abona din nou, sâ binevoiescă 
sreie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".*
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Plecarea sl sosirea iranurilor h stat reg. mg. ia Bras ov- 
Valabil din fl Maiu st. n. fl»OO.
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Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5’8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la o. 2’45m. p.m.
III. Trenul de pers, la 6ra 7'48 min. săra.
IV. Tr. acc. la ora 10’26 min. săra. (Arad)

Dela Brașov Ia Bucurescl:
I. Trenul de persone la 6ra 3’55 m. dim. 

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul accel. la ora 2’19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la ora 5’14 m. dim. (dela Arad).

Dela Brașov la Kezdi Oșorlieiu:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim. 

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
6ra 3’20 min. noptea.

U. Trenul mixt la <5ra 8’50 min. a. m. 
III. Trenul de pers, la ora 3’15 m. p. m.

(are legătură cu Jinia Tușnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 9-2 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m. 
IU. Tr. mixt, la 6ra 9’30 min. săra.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la 6ra 5’19 min. dim.

II. Trenul mixt la 6ra 8’50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la 6ra 3 15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tr. acc. peste Arad la ora 5’7 m. dim, 
II. Trenul de persone la 6ra 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiiî la 6. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la 6ra 10’25 min. sâra.

Dela Bucurescl la Brașov:
I Trenul mixt, la ora 6.58 min. dim. 

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul accel. la dra 2’18 min. p. m.

III. Trenul mixt, la 6ra 9 27 min. p. m.
(din Maiu 15 — 15 Sept.)

IV. Trenul acelerat, ia ora 10’14 m. sera.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m. 

(din 1 Iulie, Joia și în t6te sărbătorile).
Dela Kezdi-Oșorlieiu la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8’25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de pers, la ora 1’51 m.p.. m.
III. Trenul mixt, la ora 6’48 m. sâra

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV. Tr. mixt, la ora 10’4 m. săra

(pJ. dela St.-Georgiu, în Iul. 1 — 15 Sept. în 
tote sărbătorile).

Dela Zecnesci la Brașov (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 7’2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m. 
III. Tr. mixt la ora 8T8 min. sera.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim. 

III. Trenul de pers, la ora 1’51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la era 6’48 min. sâra
V. Tr. mixt la ora 10’04 min. sâra.

(din Palanca dela 1 Iulie—15 Sept. în t6te 
sărbătorile).

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


