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După Tisza, Apponyi.
Conducătorii politici maghiari, 

cari stau în fruntea grupurilor, ce 
compun partida liberală guverna
mentală de adl, emuleză în a face 
declarațiunl și enunciațiunl asupra 
credeului și a direcțiunei lor poli
tice. După Coloman Tisza a venit 
contele Albert Apponyi.

Seim, cum s’a pronunțat Tisza 
cu privire la cestiunea naționalită
ților. Ca unul, care și-a câștigat o 
deosebită rutină în hărțuelile cu 
naționalitățile, el a luat lucrul din 
punct de vedere practic. A vorbit 
de politica șovinistă și de imputarea, 
ce li-se tace guvernelor unguresc!, 
că vr6u să maghiariseze, și a ajuns 
la resultatul, că legile esistente dela 
1848 și dela 1868 nicî nu admiteau 
posibilitatea, ca un guvern se facă 
politică șovinistă, fără a vătema 
legea. Firesce, că cel ce a doicit 
șovinismul violent, nu va recunosce 
nicl-odată, că a vătămat legea. Prin 
urmare nici un guvern unguresc n’a 
făcut politică șovinistă, 6r guvernul 
de aeji nu se deosebesce de cele an- 
teriore.

A mai vorbit și de imputarea, 
ce i-se face guvernului Szell, că a 
deschis deputaților naționalităților 
porțile dietei, și a găsit, că și gu
vernele anteribre nu li-au închis 
aceste porți. A făcut apoi puțin is
toric în felul său, ca să ajungă la 
conclusiunea, că cestiunea naționali
tăților nu se pote suprima, decât 
de-odată cu nimicirea influenței na
ționaliștilor nemaghiari față cu po
porul lor. Acesta, c|ise, e drumul pe 
care merge și guvernul actual. Unul 
vorbesce mai tare, celalalt mai în
cet, dăr ambii trebue se-șl împli- 
născă datoria lor patriotică (care va 
se Țică șovinistă).

Contele Apponyi a vorbit mult 
mai puțin despre cestiunea naționa

lităților, ±erindu-se de-a o numi pe 
nume și tratându-o în mod mai aris
tocratic, dintr’un punct de privire 
mai înalt, al idealului statului na
țional maghiar, ce-1 însuflețesce. El 
vede „națiunea" punendu-și tbte pu
terile sub scutul instituțiunilor libe
rale și a unei administrați uni drepte, 
ocupând în mijlocul familiei popbre- 
lor europene, mândră și gloribsă, 
locul onorific. Și vede cum puterea 
ei de atracțiune îmbrățișâză și pe 
„ cetățenii de limbă nemaghiară" .Vede 
de altă parte, că pentru asigurarea 
unității naționale maghiare va tre
bui se se continue încă multă vreme 
lupta contra „agitațiunei naționa
liste" și încă cu rigbre neîmpăcată. 
Dăr vede tot-odată, că acâstă luptă 
ar fi zadarnică fără acea putere mo
rală, care să ridice prestigiul națio
nal apărat.

Aici s’ar păre, că părerea lui 
Apponyi diferă întru cât-va de aceea 
a lui Tisza. In realitate inse deose
birea este numai în limbagiu. Cel 
din urmă vorbesce în termeni pro- 
saicl de tote flilele, celalalt se aventă 
la frase idealiste. Unul vorbesce mai 
la înțeles, er celalalt face teoriă na
țională maghiară. Ambii însă țintesc 
la sugrumarea naționalismului în sî- 
nul popărelor nemaghiare.

Cu cât ni-se dă ocasiune a cu- 
nosce mai multe enunciațiunl ale 
corifeilor politici maghiari, cu atât 
mai mult vedem și ne convingem, 
că un adevărat abis desparte vede
rile nostre despre drept și dreptate 
de ale lor.

Cu tote acestea credem, că nu 
vom abusa de indulgența publicului 
nostru cetitor, dăcă vom cita la 
locul acesta cuvintele cu care con
tele Apponyi încheie scurtul pa
sagiu din vorbirea sa, ce l’a dedicat 
„cetățenilor de limbă nemaghiară". 
El Țise. dovedind din nou cât de 

departe stă teoria de praxă, urmă
torele :

„Consciința de sine nu păte fi 
înlocuită prin îngâmfare, nici pu
terea prin violență: decă voim, ca fiă- 
care se-și stimeze și se-și iubescă patria, 
s’o renduim așa, ca se insufle stimă și 
iubire tuturor^.

Conflictul României cu Bulgaria.
Demisiunea cabinetului bulgar.
Din mai multe părți se anunță, oă 

cabinetul bulgar e în ajun de a dimisiona. 
O telegramă din Sofia a tătarului francos 
„Le Temps", vorbind despre demisiunea mi
nistrului Nacevicî, (fice> că aoesta a persis
tat în demisiunea sa și a plecat la Sofia 
după oe a avut o întrevedere ou prințul 
Ferdinand la Budapesta, apoi adauge:

„Nu este ou neputință oa prințul să 
se gândâscă a înlocui ministerul său c’un 
cabinet Nacevicî, oare va fi mai favorabil 
Austro-Ungariei".

Și „Neues Wien. Tagbltt." are o co
respondență din Sofia, în oare se <4,oe> oft 
prințul Ferdinand se ocupă cu ideia de a 
impune actualului cabinet demisiunea și a 
forma un nou minister, din oare Radosla- 
foff și amicii lui să fiă scoși. Nu se soie, 
decă Nacevicî va intra în noul cabinet. Se 
mai vorbesce, că în noul minister de „con
centrare" sub președința lui Stoiloff va în
tră și un Zankov-ist rusofil, oeea ce ar în
semna, că și viitorul cabinet va merge 
mână în mână cu comitetul macedo-bulgar

Dâr e mai mult probabil, că retră- 
gendu-se guvernul Ivancioff, care s’a do
vedit atât de slab, vor înoeta și Bulgarii 
cu provocările lor față de România.

La acostă schimbare de guvern va 
contribui forte mult și lipsa și miseria, ce 
domnesoe în țâră, precum și nemulțămirea 
oe a ouprins poporațiunea din causa stări
lor tioăiose dinăuntru.

*
„Universul" primesce din Viena ur- 

mătârele depeșl:
Cercurile diplomatice de aoi consideră, 

oă |a dispărut ou totul orl-ce pericol de 
complicațiune în conflictul româno-bulgar.

Bulgaria începe să trimită aoasă pe 

soldați și tot așa face și România, care ’șl 
retrage trupele din Dobrogea.

Se oonfirmă soirea, că Țarul a inter
venit în mod energic în acest confliot.

Se spune, oă arbitru în conflictul ro
mâno-bulgar ar fi împăratul Wilhelm sâu 
regele Belgiei. Tratările sunt înoă pendente. 
Austria și Rusia susțin arbitragiul.

*
„Politische Correspondenz" anunță:
„Cerourile politice bulgare declară, oă 

prințul Ferdinand a făout un act înțelept 
stând în străinătate în vremea când con
flictul româno-bulgar devenise acut. Intor- 
oerea sa în țâră mai de vreme ar fi con
tribuit a se da o importanță mare cestiu- 
nei, âr corâna ar fi fost tîrîtă în luptă".

*
„Agenția Română" comunică tele

grama următore :
Contingentele din cele trei divisii 

Sofia, Filipopoli și Slivno, cari și-au sfâr
șit termenul de servicitî, au fost liberate.

*
Parchetul din Sofia, urmând o anchetă 

în cestiunea estoroărilor de bani și polițe 
de cătră membrii comitetului maoedo-an- 
drianopolitan dela supușii români domioi- 
liațî în Sofia, aoeștia au fost chemați ca 
să depue.

Cu tote amenințările acelui comitet 
supușii români au susținut reclamațiunile 
lor și au adus dovecjl irefutabile.

Agentul diplomatic al României urmă- 
resce de-aprope acâstă anchetă a parche
tului bulgar.

*
„Epoca" scrie: In mai multe numere 

am anunțat, oă în dosarul crimelor politice 
din strada Ceauș-Radu și strada Liniștei, 
se găsesc mai multe scrisori ale miserabi- 
lului Sarafcff, șeful comitetului revoluțio
nar din Sofia și al bandiților săi consilieri. 
Tote aceste sorisorl au fost negate de au
torul lor, âr guvernul bulgar le-a deolarat 
de asemenea, pănă la proba contrarie, ne
existente.

FOILETONUL „WAZ. TRANS".

Antropomorfism și antiantropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)'

V.
Mai aprope de corpul omenesc stă ca 

formă, ca făptură corpul animalic. Tocmai 
în urma acestei apropieri formale, graiul 
vulgar pornind din același proces psicho- 
logic, pe lângă antropomorfisme mai dis
pune și de zoomorfisme..

Etă cele mai însemnate zoomorfisme 
parțiale în limba română :

Aripă se întrebuințâză în sens figu
rat în următorele cașuri.

1) Ca termin militar: cele 2 estremi- 
tățl, în stânga și în drâpta, ale unui corp 
dă armată (aripa drăptă și aripa stângă). 
In același sens se întrebuințeză în limba 
latină ala (aripă) și chiar și cornu (corn). 
Cf. Miron Costin Letop. I, pag. 293: Drâmba 
(corpul de armată) cea de oști, care era 
orânduită spre Suceava, au cuprins cât 
ține Soroca și ținutul Iașilor pănă în tîrg 

în Iași, Hotinul, Dorohoiul, Hărlăul și Cer
năuții pănă în cetatea Sucevii temeiul 
(centrul), er aripele pănă în munte ajungea...

2) Ca termin architectonic, în archi- 
tectura bisericâscă: aripa bisericei (ptero- 
ma). De aripă se vorbesce și la casă: aripa 
casei.

3) La moră: aripa, având ca sino
nime limbă, săgetă, cupă, fofâză.

4) La căruță: aripa carului său tră- 
surei (scândurile de de-asupra rotelor, cari 
le apără de noroifi). *)

*) S6 se compare cântecul copiilor:
Mei, melc 
Codobelc 
Scdte cdrne bourescl 
Și te du la Dunăre 
Și bea apă turbure...

In alte părți, unde nu se mai scie nimic de 
bour, prin etimologisare poporală în loc de corne 
bourescl se dice corne boier esci. 

Aripi6ră se numesoe membrana de 
înotat la pescl.

Crestă (lat. crista): cresta munților, 
sinonim cu creștet.

Corn (lat. cornu): cornele plugului, 
cornele lunei, cornele mesii; să se compare 
corn ca instrument musical: corn de vâ- 
nătore ; corn, sinonim cu chiflu ; corn ca 
arbore; corn, sinonim cu fruntar, filacterii 
la Jidovi.

Brâncă (lat. branca): 1) arătătorul, 
limba la orologii!, 2) un instrument de tor
tură : Dosoft. V. S. Sept. 17: o spânzurară 
de-o struja cu brânci de her 3) o bolă la

’) VedI Hașdeu, Et. Mg. 1668—1670. Aripa 
Satanei ca termin mitologic e un atribut al Aves- 
tiței.

omeni (erysipelos) sâu la animale, mai ales 
la porci și cai. In sensul acesta probabil, 
că brânca provine prin etimologisare po
porală din grec, vranehos (răgușală, un fel 
de bolă la porci).

Codă (lat. cauda, resp. coda): 1) pe- 
țiolul la fructe: coda mărului, 2) mâner: 
coda toporului, 3) tortă: coda urciorului, 
4) cosița la fete și femei, 5) șlepul la 
haine: coda rochii, 6) estremitatea unui 
obiect: coda mesii, în oposițiune cu fruntea 
seu capul mesii; coda veacului, fin de 
siâcle; coda oștirei, ariergardă; coda (mar
ginea) ochiului în locuțiunea: îi face cu 
coda ochiului.

Bot: botul cismei, botul condeiului 
(peniței), botul grindeiului (la plug) etc.

Cioc: ciocul corăbiei.
Clonț (cioc, mai ales la pasările ră- 

pitore): cldnță, o babă știrbă, fără dinți.
Benă, dimin. peniță indică pe de-o 

parte condeiul de scris, pe de altă parte icul.
Să se compare următorele zoomorfisme 

complete: brosca dela ușă ; capra dela 
trăsură; un cățel de usturoiă; cățel se nu- 
mesce și larva la albine; tot căței sunt și 
bubulițele, ce le capătă sub limbă cel muș
cat de câne turbat etc.; cocoșul dela pușcă, 
iepele dela stativă ; mâță în sens de an

coră ; pupăză indicând colăcelul (în forma 
cuibului de pupăză), cu care se împodo- 
besce pomul, seu mărul lamorțl, ce se dă de 
pomană; de aici locuțiunea: pupăză peste 
colac sâu și întors colac peste pupăză-, că
prior (și lat. capreolus) indicând grindile, 
ce susțin acoperișul la casă.

Bour, având sensul de marcă, dedre- 
ce mai ales marca, cu care se înfierau vi
tele în Moldova, era provădută cu capul 
de bour din emblema țării (C. Negruzzi, 
Păc. tin. 337: cum se cunosc boii din 
cirâdă și caii din herghelie de pe bourul 
lor); bourel se mai numesce pe de-o parte 
ochiul boului sâu împărațelul (Troglodytes 
parvulus), âr pe de altă parte melcul, din 
causa comelor sale bourescl (ca de bour) 1).

Porumb se numesce în graiul meta
foric al poporului nostru păpușoiul, âr sub 
numele de porumbel e cunoscută câpa 
ciorii. Ariciul are următorele semnifica-
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Sorisorile cari se găsesc în numitul 
dosar, și semnate de Sarafoff, au fost foto
grafiate la servioiul antropometric. Ele au 
fost înaintate ministerului de esterne, spre 
a-le trimite d-lui Mișu, agentul nostru di
plomatic în Sofia, care la rândul său să le 
supue la cunosoința guvernului bulgar. 
Intre scrisorile fotografiate se găsesce și 
aoeea în care miserabilul Sarafoff vorbesoe 
de realisarea„marelui scop", care după măr
turisirile studentului Trifanoff și ale lui 
Nicola Hagi Bogdanoff, nu e alt-ceva de
cât atentatul contra iubitului nostru Su
veran.

Sperăm, că acum când scrisorile lui 
Sarafoff vor sosi în fotografie, la Sofia, 
mișelul lor autor nu le va tăgădui asis
tența.

r
Ascultarea lui Boris Sarafoff.

Lăsăm să urmeze după un diar bul
gar, „Posta de sâră", deolarațiunile ce le-a 
făcut Boris Sarafoff, înaintea judelui aron- 
dismentului al IV-lea, care l’a supus unui 
interogatoriu în afaoerea complotului urdit 
contra Regelui României și a Regelui 
Serbiei.

Etă textul declarațicnilor lui Sarafoff: 
Declar  ațiunile d-lui Sarafoff înaintea ju

delui arondismentului al IV-lea, d-l Rrusanoff:
— Numele și pronumele vostru?
— Boris Sarafoff.
— Unde ești născut?
— La Nevrakop, în Macedonia.
— Etatea vâstră ?
— Două-deol și șăpte de ani.
— Naționalitatea și religiunea vostră?'
— Supus Bulgar, ortodox.
— Ați fost deja condamnat?
— Nu.
— Nu vă este cunoscut, d-le Sara

foff, că guvernul român a însciințat guver
nul nostru despre] esistența unui complot 
contra Majestăților Lor a Regelui Româ
niei și a Regelui Serbiei, și că d-vostră 
sunteți acusat de a fi scris anumite scri
sori în acâstă privință d-lui Bosniakoff la 
Buouresol. Ge aveți să răspundeți?

— înainte de tâte voiQ să dau decla- 
rațiunile mele în scris și nu verbal, în scop 
de a servi justiției. (Etă declarația scrisă de 
mâna lui Sarafoff):

— N’arn soris niol-odată, cătră nime
nea, nici o scrisore relativă la acest soifi 
de întreprinderi, n’am urcjit niol un com
plot contra vieții Regilor Serbiei și Româ
niei. Dâcă esistă ast-fel de scrisori, rog, să 
vi-se presenteze cât mai ourând, fiind-că 
sunt sigur, că nu veți ave norocire să ve
deți o sorisâre de aoâstă natură, din sim
pla causă, că ea nu esistă, de nu cumva 
ea a fost fabrioată de poliția din Buouresol.

In consecență fac deolarațiunea mea 
în scris, pentru-ca să puteți compara sorie- 
tura, în cas, când ser orea din cestiune vă 
va fi presentată.

Protestez din tote puterile în contra 
calomniilor, ce le lansâză pressa și guvernul 
român oontra mea.

(Semnat): B. Sarafoff.
(Nota Redaoțiunff fâiei bulgare):
— D-l Sarafoff nu s’a angajat nici

odată de a se presenta la Bucuresol fiind-că 
nu crede în integritatea judecătorilor ro
mâni.

E forte îndrăsneț Sarafoff, el nâgă 
tot, chiar și esistența scrisorilor sale, ce se 
află în dosarul afaoerei Mihăileanu și Fi- 
towski.

Serbările din BlașitL
(Raport special al „Gazetei Transilvaniei".) 

Blașiil, 23 Septemvrie n. 1900.
Sino dul.

Prima sesiune publică a Sinodului pro
vincial s’a ținut Miercuri în 19 Semptem- 
vrie înainte de prând. înainte de sesiune 
diminâța la orele 8 în biserica catedrală a 
fost serviciu divin celebrat de Eso. Sa Epis
copul Orăc]’‘i-marl Mihail Pavel, cu asistența 
membrilor sinodali. Sfânta liturgie s’a înoe- 
put ou „împărate ceresc", oântat.

Dnpă finitul sfintei liturgii toți cei 
cari n’au avut loc în Sinod, au eșit afară 
din biserică, âr membrii Sinodului și-au 
ocupat locurile lângă masa așezată în 
Presbiteriu, pe oare era crucifixul, S-ta Evan- 
gelie și două luminări. De sine se înțelege, 
că în decursul sesiunei biserica a fost tot 
cu ușile închise.

Aședându-se toți, Metropolitul din 
Soaunul presidial a ținut cuvântarea des
chiderii Sinodului. Finindu-se cuvântarea, 
Protonotarii au cerut a-ee publica deoretele 
deschiderii Sinodului provincial, la oare Me
tropolitul a și demandat a-se ceti acel de
cret de cătră seoretarul prim.

Terminată fiind cetirea, seoretarul 
prim a întrebat pe Părinții Sinodului: „Vă 
place deoretul cetit despre deschiderea Si
nodului provincial?", la oarerăspunejendu-se 
„Place", secretarul prim a raportat des
pre acâsta Metropolitului, care a anunțat; 
„Deoretul de deschidere a plăcut tuturor 
Părinților Sinodului, deol dâră Noi deohe- 
răm Sinodul deschis și cu acesta a-șl lua 
începutul său".

Tot așa se vor ceti și celelalte de
crete, și anume: a) Decretul despre depu
nerea mărturisirei credinței, după a cărui 
cetire toți membrii sinodului au depus măr
turisirea credinței după formula „Urbaniană" 
prescrisă pentru orientali, cetită de seore
tarul prim și cu voce rostită de cătră 
toți membrii Sinodului, b) Decretul despre 
modul traiului pe timpul Sinodului, o) De
cretul de a nu prejudeoa nimenui sub Si
nod. d) Decretul de a nu discede dela 
Sinod.

După aceea Promotorii au cerut să se 
constitue comisiunile sinodali. Acestea con- 
stituindu-se în număr de trei, Metropolitul 
li-a transpus proiectele de decrete, cari vin 
sub pertractare în Sinod, lăsându-se presi- 
denților comisiunilor, oa îndată-ce vor fi 
gata ou raporturile despre proiectele, oe 
Ji-s’au transpus, vor notifica acesta Secre
tarului primar, ca să se pâtă convoca con- 
gregațiunea proximă.

La ârele 11 a. m. sesiunea primă pu
blică s’a sfîrșit și s’au împărțit în comi- 
siunl, cari au lucrat la proiectele decrete
lor Miercuri după amâcjl, Joi totă <j>ua ȘÎ 
Vineri asemenea, âr Sâmbătă în 22 Sept, 
dimineța la orele 9 comisiunile și membrii 
Sinodului ârășl s’au întrunit în sesiune ple
nară, acum nu în biserioă, oi în „sala epis- 
oopilor" dela reședința metropolitană, unde 
s’au sfătuit și au desbătut proieotele de 
decrete pănă la ârele 12 și după amiacjl 
dela 4—7 âre.

Gând se vor sfîrși sesiunile Sinodului 
positiv nu se pâte soi, se crede însă, că pe 
Miercuri în 26 Septemvrie Sinodul va fi 
terminat. Că este înoă mult de lucru, apare 
și de acolo, că chiar și acjl după amiacjl 
s’au întrunit Părinții Sinodului în sesiune 
plenară.

Ce s’au desbătut, pertractat și hotărît 
în Sinod, acum încă nu se pote soi, deârece 
nimeni, care nu este membru al Sinodului, 
nu are voe să asiste la ședințele ținute în 
sală cu ușile închise, âr membrii Sinodului 
toți sunt legați prin jurământ a nu spune 
nimănui și a nu divulga nimic din cele per- 
tractate în ședințele Sinodului, până nu se 
vor publica la timpul său după modalitatea 
prescrisă, adecă pănă nu vor veni aprobate 
dela Roma.

Sesiunea ultimă ârășl se va ținâ ou 
solemnitate mare, ca la deschiderea Sino
dului, atunol va celebra Metropolitul ou 
toți Episcopii și cu toți membrii din Sinod.

Vineri în (jiua de Sf. Măria a cele
brat în biserica catedrală Esc. Sa Episco
pul Gherlei Dr. loan Szabo, cu mare asis
tență. Biserioă a fost ticsită de public. Cân
tările dela s-ta lituvgiă le-a esecutat corul 
d-lui Iacob Mureșianu. Acjl a celebrat III. 
Sa Episcopul Lugoșului Dr. Dem. Radu, 
asemenea cu mare solemnitate.

Festivitatea școlară.
MereurI în 19 Sept, la ârele 11 a. m. 

tote institutele de învățământ din loc au 
aranjat o festivitate școlară în sala de gim
nastică, la care au asistat: Esc. Sa Metro
politul, toți trei Episcopii, toți membri Si
nodului, mulțl dintre âspeții străini și din
tre inteligența blășiană.

Programa festivității a fost următârea :
1) Marș festiv, orchestra tinerimei 

studiâse.
2) Disertațiune asupra „Unirii", de 

Iaoob C. Domșa olerio an. IV.
3) „Carii pre CheruvimI", cu solo ba

riton, de I. Mureșianu, corul teologilor se- 
minariah.

4) Odă ocasională, poesie de I. Agâr- 
bioean, deolamată de Nio. Ciura stud, 
cl. VIII.

5) „Vântul suflă dela ost", corul stu
denților.

6) Omul frumos, de Andreii! Mure
șianu, deol. de I. Dop, preparând ours. III.

7) „In pământ", de I. Mureșianu, co
rul elevilor preparandiall.

8) Rugăciunea, de G. Alesandresou, 
deci, de Maria Nistor, elevă cl. VIII.

9) Tanored, uvertură de G. Rossini, 
orchestra studenților.

10) Odă, de O. Negruzzi, deci, de 
Andreii! Mureșianu, elev. cl. IV normală.

11) Marș final, orchestra tinerimei.
Dnpă punotul al 10-lea din program, 

II. Sa Dr. Dem. Radu, care înoă a fost 
elev al șoâlelor din Blașih, emoționat de 
momentele sărbătorescl produse prin fes
tivitatea institutelor, se ridică și „ca cel 
mai mic, dintre cei adăpostiți în șoolele 
Blașiului" mulțămesce în avântate ouvinte 
și cu strălucită elocință Eso. Sale D-lui 
Metropolit, în numele tinerimei scolastice, 
pentru înalta sa îngrijire părintâscă și in
vită tinărimea și pe toți la urări de „să 
trăiască", la adresa Metropolitului. De 
odată răsună câte-va momente sala de gim
nastică de multele strigări de „să trăiasoă", 
în mijlocul cărora, pe lângă intonarea Mar
șului final a orchestrei tinerimei, publioul 
ales s’a depărtat pe deplin mulțămit cu 
festivitatea institutelor, care a reușit punct 
de punct la perfeoțiă.

Adunarea generală a Reuniune! 
învățătorilor.

Tot cu ocasiunea serbărilor jubilare 
s’au întrunit și din învățătorii români gr. 
oat. din archidiecesa de Alba-Iulia și Fă
găraș oam 50 la număr, oa să-și țină în 
BlașiQ adunarea lor generală din ăst an. 
Adunarea a durat Marți în 18 Sept. d. a. 
și MereurI în 19 Sept, totă diua. Preșe
dinte al Reuniunei a fost ârășl d-l Georgiu 
Muntean, director și profesor la preparandia 
din Blașid. La 1 oră au avut prând co
mun în sala cea mare dela hotelul „Uni
vers".

Raportor.

Apponyi la Jaszbereny.
Duminecă a ținut contele A'bert Ap

ponyi un remaroabil discurs cătră alegătorii 
săi în Jaszbereny. A fost primul discurs în 
calitate de membru al partidei guvernului. 
Drept aceea Apponyi a ținut să se pro 
nunțe asupra tuturor ce3tiunilor, cari ating 
viața publică politică, ba a vorbit chiar și 
despre cestiunile cu caracter mai intim.

In primul loc a vorbit despre posiția 
Ungariei în politica internațională, și anu- 
mit’o strălucită. La asta îl îndreptățesc© 
succesele, ce le-a câștigat la confereuța in
terparlamentară din Paris. Acolo, cjice el, 
am dobândit simpatii pentru națiunea ma
ghiară și i-am asigurat un loc distins în 
concertul popârelor.

A motivat apoi îndată, de oe a întrat 
în partida liberală a guvernului. Prin pasul 
acesta el speră să realiseze scopurile poli- 
tioe pentru cari a luptat în oposițiă. Apos- 
trofâză pe aceia, cari au oreejut, că el mer
gând în străinătate să servâsoă „nisuințelor 
ideale ale omenimei", ar fi ajuns să tiă 
inofensiv aici aoasă. Apponyi și acum oa 
și mai înainte este gata „a apăra marile 
interese ale patriei".

Are deplină încredere față de guvernul 
Szell. El și ai săi au primit conducerea 
aoestui guvern, și nu cer dela el, decât de 
fapt să conducă, Z’cându-i: făvtuesce cu ab- 
negare și hotărît. Advertismentul aoesta, 
care l’a făcut privitor la cestiunile interne, 
urma după-ce mai înainte (jiss> nu
oedâză o iotă din punctul său de vedere pri
vitor la pactul cu Austria, chiar nici atunci, 
când din nou s’ar vedâ silit a-se retrage 
pe banca oposițională. El n’a aprobat, ca 
turburările din Austria să fiă folosite drept 
moment priincios pentru o separațiune de 
Austria, dâr nu esitâză a deolara, că dâcă 
în Austria va înceta constituția, atunol Un
gurii trebue să nisuâsoă la lărgirea drep
tului publio, la nici un oas însă la restrîn- 
gerea lui.

Spune mai departe, că independența și 
individualitatea națională a Ungariei nu este 
un perioul pentru esistența monarohiei, ci 
o garanță. Ea trebue dâr să se validiteze 
nu numai înafară, oi și înăuntru. „Trebue 
să scotem din viața Curții și din instituțiu- 
nile comune tot ce este acjl ca o rămășiță 
a înstrăinării și neîncrederii și ce nu se unesce 
cu recunâscerea e stemă a independenței coronei 
Sf. Stefan și cu respectarea necondiționată a 
gândirii și conscienței de sine a națiunei ma
ghiar e“.

Vorbind de cestiunile interne îșl con- 
oentrâză programul în cuvintele: gradațiu- 
nea puterii și unificare. Nu este însă to
tuși amicul stattficării esagerate, căci dâcă 
viața națională a Maghiarilor va avâ nu
mai un singur cap: statul atotputernic, va 
veni îndată și Caligula, care va tăia aoest 
cap. Face mărturisire despre liberalismul 
său di°®nd, că este aderentul acelui prin
cipiu liberal, care este oontopit ou liber
tatea.

In cesiiunea confesională îșl formuleză 
astfel punotul de vedere: a sprijini confe
siunile în tot oe este prescris în legile dela 
1848, oa: autonomia catolică, îmbunătăți
rea stării materiale a clerului protestant; 
dâr a nu pacta în nimic, ce ar însemna 
retragere. Nu paotâză de asemenea cu niol 
o direoțiune confesională, care ar sta în 
contrazicere cu drepturile statului și ale 
cărei motive sunt scopuri politice ascunse, 
ură sâu pismă.

In cestiunile economice și sociale e pen
tru lupta în contra a tot ce nisuesce la des- 
poiarea munoei cinstite de râdele ei, însă 
cu respingerea pretensiunilor neîndreptă
țite. A mai declarat, oă estinderea drepturi
lor poporului o privesce ca o datoriă a li
beralismului, căci asta o oere și tradiția 
schimbării dela 1848, al cărei fir trebue să 
se reia din nou.

Privitor la naționalități ct>Be : O națiune, 
care ou atâta oonsciență de sine și liniște 
îșl conduce sârtea și eluptă oonsiderare tot 
mai mare în familia popârelor: „aoâstă 
națiune va sci să țină în cercul puterilor 
ei de atracțiune pe cetățenii nemaghiari. Eu 
bine soiu, că agitațiunea păoătâsă na
ționalistă are manifestațiunl și pregătiri, 
contra cărora nu pâte înceta lupta directă și 
rigârea nemilosâ nu pâte desarma. Soiu, că 
garantarea unității naționale pretinde mă
suri, cari să ducă direct la soop, dâr soiu 
și aceea, oă tâte aceste ar fi muncă zadar
nică fără de puterea morală, ce o dă presti
giul național apărat în tote direoțiunile și 
fără funcționarea neesoepționabilă a insti
tuțiilor de stat, adecă autoritatea dreptului 
și dreptății. Conștiința de sine n’o poți înlocui 
cu îngâmfarea, nici puterea cu violența. Dâoă 
vrem ca fie-care să cinstâscă și iubâscă patria 
aoâsta, s’o facem de așa, încât să impună respect 
și iubire.

La fine Apponyi vorbi despre speran
țele, ce sunt legate de era nouă și de gu
vern și dise, că noua formațiune va sci să 
resiste ori cărui vifor, una însă n’o pote 

țiunl figurate: aj o bâlă de piele (nisce 
sgrăbunțe primejdiâse) vedl Lex. Bud. s. v. 
— La Aromâni ariciul e sinonim cu neg, 
negel; 6) o bolă de piciore la cai și vite 
(un fel de umflătură); c) o specie de bolă 
la plante, numită și tăciune seu burete; 
d} aricii! se numesce și planta Echinops, 
care presenta o mare asemănare cu micul 
animal.

*
Printr’o mai mare estindere a meta

forei somatice se nasc chiar și botano- 
morfose. Așa se vorbesce de rădăcină la 
dinți, măsele, la munți (comp. lat. montis 
radices), de fâie la carte și chiar și de 
frunză în verbul a frunzări prin carte (sino
nim cu a răsfoi), de scârță tot la carte, ca 
în locuțiunea a ceti din scorță în scorță. 
Scorță de pat se numesce velința, și în ge
nere în graiul poporului nostru scorță in
dică orl-ce covor sâuînvălitâre, cad. e. scorță 
de lână etc. Cojoc, după etimologia sa încă 
nu este altceva decât, o derivațiune bota- 
nomorfică din substantivul câje.

(Va urma.) Nicolae Sulică.
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suporta: nesuccesul. Programul aotualului 
guvern a unit pe aoeia, cari erau separații 
în trecut, pe calea aceste trebue să înain
teze ou energiă și hotărîre, evitând chiar 
și aparența șovăirii.

Vorbirea hi Coloman Tisza.
— Fine. —

In continuarea discursului său Tisza 
cjise, că nu crede, oa guvernul să fi contra- 
bandat reacțiunea în sînul partidei liberale. 
El n’a făcut’o, nici n’o va faoe, căci dâoă 
ar face-o, să fiă liniștiți bărbații din par
tida liberală, cari se tem de așa ceva, că 
încă sunt omeni, cari au curajul de-a lua 
posițiă față ou reaoțiunea.

Vorbesce apoi despre cele ce au să 
se facă în viitor și declară sus și tare, că-șl 
va pune în folosință tote puterile, ca să 
împedeoe frecările și ațîțfirile reoiprooe între 
cele trei clase ale poporațiunei: agricultori, 
industriași și oomeroianțl. Și mai mult însă 
va lupta contra acelora, cari vor să tur
bure pacea intre confesiuni. Crede a esprima 
voderile tuturor când 4’ce> 0& e neoesar 
a-se forma o falangă puternică, de oare să 
se sdrobâscă astfel de nisuințe nepatriotice.

Privitor la raporturile cu Austria (ji00, 
că abia sunt în Ungaria bărbați serios cu
getători, pe cari să nu-i îngrijască cele oe 
se petreo în partea austriacă a monarchiei. 
Toți doreso olarifioarea raporturilor aus
triaco. In privința eoonomioă Ungurii tre
bue să prooâdă oonform intereselor lor. 
Dâoă majoritatea din dietă va afla, oă e 
de lipsă teritoriu vamal separat, atunci să 
se facă; deoa va afla, că e mai profitabil 
teritoriul vamal comun, atunci nimio nu-i 
va abate pe Maghiari dela acesta.

Se pronunță apoi asupra viitorelor 
alegeri dietale. Tisza doresce, oa din ale
geri să âsă mare și tare partida liberală, 
ca majoritate. Dâr nici contrarul nu l’ar în
griji prea^mult, dăcă ar vede, oă deși partida 
liberală ar rămâne în minoritate, i-ar ooupa 
looul o majoritate puternică patriotică. Dâr 
cine să orâdă aoăsta ? Oratorul crede din- 
potrivă, că partida liberală va eși puter
nică din alegeri cu principiile ei de acjl. 
Află necesar să accentueze, că conducerea 
partidei, guvernul, să dea asigurări mem
brilor partidei și țării, ca dâoă oine-va în
tră în luptă cu însuflețire si între margi
nile legii, acela nu va fi înlăturat prin ata
curile și suspiționările oposiției. Legea tre
bue striot aplioată atât față cu liberalii, 
cât și față cu oposiționalii. Nu se pbte face 
abatere dela acesta nici ohiar de dragul 
păoii.

In fine se adresăză cătră cei oarl, sub 
drapelul partidei liberale, trîmbiță mereu, 
oă cercurile electorale sunt vândute națio
nalităților și partidei poporale. Acâstă nu 
este la loo, oăol se slăbesce încrederea și 
curajul și nu vor întră în luptă cu însu
flețirea, care ar trebui s’o aibă.

*
Mameluoii au aplaudat viforos pe 

Tisza și marea mulțime de perciunați i-au 
adus osanele, căol sciu ei de oe trebue să 
se arate însuflețiți pentru vicleanul haham.

12 (25) Septemvrie.

Metropolitul Mețianu la Sebeșul- 
fiăsesc. Pilele de 9 (22) și 10 (23) Sept. o. 
le-a petrecut I. P. S. Sa Metropolitul Ioan 
Mețianu la Sebeșul-săsesc, unde se dusese 
pentru a sfinți reÎDoita biserică română 
gr. or. Primirea, oe s’a făcut Metropolitului 
a fost din cele mai frumose. încă la in
trarea în protobresbiteratul Sebeșului, Me
tropolitul fu întâmpinat de preoți, învăță
tori cu șoolarii și număros popor din Ră- 
hău, Gâlnio și Deal între însuflețite urări, 
er preotul M. Cărpănișanu ținu o vorbire 
și Metropolitul răspunse. La gara dela 
Sebeș așteptase pe alesul ospe mulțime de 
publio din partea oăruia protopopul Sergiu 
Medeanu îl salută în numele oierului și po
porului, âr primarul Otto Konrad vorbi în 
numele orașului. Metropolitul răspunse amân
durora. Dela gară Metropolitul fii condus 

în oraș punendu-i-se la disposițiă o trăsură 
cu 4 cai urmată de un șir de trăsuri, âr 
înainte banderiu de călăreți. In oraș în 
sunetul olopotelor dela tdte biserioele și în 
fața unei porțl triumfale Metropolitul fu 
întâmpinat de oomitetul paroohial în frunte 
ou paroohul Z. Murășan, oare-1 bineventâ, 
prin un avântat discurs. Archiereul plecă 
întâifi ,1a frumosa biserică, unde rosti o 
sourtă rugăciune, apoi fu oondus la ouartir 
unde primi visitele. Sfințirea biserioei a 
urmat în cjiui a doua, Dumineoă.

Școle românesc! la Seres. La Seres 
(vil. Salonic), care este centrul unei popu- 
lațiuni însemnate de Români, s’a permis 
printr’un ferman imperial deschiderea unei 
șoole primare de băețl și a unei școle pri
mare de fete, preoum și a unei șcâle se
cundare de băețl.

Trimisul Serbiei la Bucuresci. Re
gele Carol a agreat ca ministru plenipo
tențiar și trimis extra-ordinar al Regelui 
Serbiei pe )d-l Milovan Milovanoviol, în 
locul d-lui Dr. Milicieviol, oare a fost trans
ferat la Atena. D-l Milovan Milovanoviol 
a fost ministru de justiție al Serbiei în oa- 
binetul d-lui Simicî. D-sa este ginerele d-lui 
Dimitrie Ghermani și are proprietăți în 
România; el a trăit mult timp printre Ro
mâni și că are în Bucuresci număroșl 
amici. D-l Dr. Milicieviol a fost transferat 
oa ministru al Serbiei în aceeași calitate 
la Atena unde are de asemenea o misiune 
importantă.

Șantierul din Turnu-Severin. La 
ministerul lucrărilor publioe, în urma ini
țiativei d-lui ministru I. Grădișteanu, se 
etudiâză cestiunea treoerei șantierului naval 
dela Turnu-Severin, al direoțiunei Regiei 
monopolurilor, la ministerul lucrărilor pu
blioe. In cașul acesta se va da o mare 
desvoltare șantierului, unde se vor construi, 
pe lângă vapore și vagdne mobilier pentru 
oăile ferate și alte luorărl necesare servi
ciului fluvial, maritim și căilor ferate. Șan
tierul din Turnu-Severin, fiind singurul în 
Dunărea-de-jos, ar oăpăta o mare impor
tanță.

Grațieri în Serbia. Cu prilegiul ani- 
versărei de acjl a nasoerei reginei Draghina 
toți condamnații în prooesul atentatului 
contra regelui Milan au fost grațiațl, afară 
de martorul principal Kresovicl. — Primul- 
ministru IovanovicI a fost numit consilier 
de Stat, îșl păstrâză însă funcțiunile. D. 
Miatoviol, ministru la Constantinopole, este 
numit președinte al consiliului de Stat.

Atentat contra prințului Gheorghe. 
Prințul Gheorghe al Greoiei a sosit alal- 
tăerl in Atena, venind din Creta. La so
sirea sa, un fost ofițer, care pare a fi ne
bun, a pus mâna pe hățurile cailor dela 
trăsura în oare erau prințul moștenitor și 
prinții, ofițerul a fost arestat, s’a găsit un 
revolver la el.

Ministerul român de finanțe a pu- 
blioat situațiunea tesaurului pe cele trei 
luni ale primului esercițiu 1900, 1 Aprilie, 
30 Iunie. Inoasările din aceste trei luni 
sunt ou 11,752,624 lei inferiors celor din 
epoca corespondentă a anului trecut. Soă- 
cjend însă din acâstă sumă 6,700,000 lei, 
versăminte întârziate dela min'sterul lu- 
orărilor publice, adecă la călile ferate ro
mâne, rămâne o diferență de 5,022,624 lei, 
oare va dispare și ea în lunile următore, 
din oausa resurselor nouă și a oresoerei, 
încasărilor, favorisate de buna recoltă a 
anului.

Chibrite „patriotice11. In țera fe- 
rioită a lui „Pap Janos“, unde naționali
tățile sunt copleșite cu tote bunătățile, s’a 
inventat un nou inijloo de maghiarieare. 
Anume fabrica de chibrite din Timișâra a 
pus în vencjare nisce chibrite cu marca 
„Emke“, din venitul oărora 0 menit
„pentru maghiarisarea naționalităților11. Aoâsta 
e scris în litere roși și verdl pe fiă-care 
cutiă albă. Ore Prometeu când a furat 
focul din ceriu șl-a adus aminte, ea scân
teia lui să fiă întrebuințată vre-odată pen
tru maghiarisarea celor oe nu fac parte din 
semânția lui Arpad?!

O căsetoriă romantică. In lumea 
aristocratică din VieDa nu se vorbesce 

deoât de apropiata oăsătoriă a tinerei con
tese Taafe, fiioa fostului președinte de con
siliu. Densa s’a logodit ou doctorul Jacques 
Feldmann, medio la Kasohau, în Ungaria, 
israelit. Se povesteso o mulțime de amă
nunte romantioe asupra aoestei căsătorii. 
Dootorul Feldmann, oare merge în toți 
anii la Carlsbad, fusese consultat de tî- 
năra contesă, și astfel s’a năsout o pa
siune reoiprocă, fără oa vre-unul din ei să 
se declare. Dootorul trimitea regulat un 
buchet, oare era bine primit, și atâta tot. 
Contesa Taafe, stăpânită de acâstă dra
goste, oonsultă în sfârșit pe prietena ei 
Prințesa de Hohenberg (contesa Chotek) 
oare s’a căsătorit de ourend ou arohiduoele 
Franciso Ferdinand. Prințesa Hohenberg 
i-a răspuns: „Urmâză glasul inimei și nu 
asculta prejudeoățile“. Un bilet fii trimis 
imediat doctorului Feldmann și logodna 
se făcu.

Esposițiă de timbre. In 28 August 
st. n. s’a deschis la Paris esposițiunea in
ternațională de timbre la care au fost es- 
puse ooleoțiunl de timbre pOstale din cele 
mai rari și unice din întregul univers, cari 
au întrecut ou mult esposițiuuile similare 
anteriore din anii 1892 și 1894 dela Paris. 
Aceste ooleoțiunl au represenfat o valâre 
de câte-va milione lei. Juriul pentru pre- 
miarea colecțiunilor șl-a început lucrările 
în Septemvrie n. Printre rarii coleoționatorl 
premeiațl ou medalia de aur se află și d-l 
Theodor I. Zamfrescu, șeful oomptabilităței 
ministerului de esterne din România, oare 
a obținut o medalie de aur pentru colec- 
țiunea sa de timbre poștale moldo-româ- 
nescl, usate și neusate, unioă și neîn
trecută în felul ei. Colecțiunea d-lui Zam- 
firescu este aranjată în 7 muri volume.

înconjurul lumei cu bicicleta. Alal- 
tăerl a sosit în Bucuresci bioiclistul ame- 
rioan James Hetzel împreună ou soția sa 
Gretchen, cari fac, în urma unui pariu, în
conjurul lumei cu bioioleta. Dânșii au ple- 
oat din Saint-Louis (Amerioa) în cpua d0 
12 Aprilie a. c. chiar în c^iua. în care s’a 
oăsătorit, și au trecut prin New-York de 
unde au luat vaporul pănă la Anvers apoi 
de aici prin Aix-la-Cbapelle, Miinohen, 
Salzburg, Lintz, Viena, Budapesta, Semlin, 
Belgrad, Vâroiorova, Craiova; Slatina și 
Bucuresci. La Slatina a avut incidentul 
următor: Pe drum, întâlnind un țăran ou 
un car încărcat cu bolovani, i-a strigat să 
se dea în lături, țăranul însă în loo să as
culte asvîrli ou un bolovan în bicicletă și 
o rupse; ceva mai mult, asvîrli cu bolo
vani și îu biciclist și soția sa, rănindu-o pe 
acesta din urmă la picior. Americanul a 
tras ou revolverul atunci rănind pe țăran. 
In urma acestora, James Hetzel a fost 
arestat la Piatra Olt și liberat apoi pe o 
cauțiune de 200 lei. Acest voiagiti Ameri
canul și soția sa îl fao pe un tandem, 
având cu dânșii și o maimuță, forte bine 
dresată. Pariul este de 250,000 lei. Din 
BuourescI dânșii vor merge la Constanța; 
Constantinopol, Smirna, Bombay, Yoko
hama, San-Franoisoo și apoi la punctul de 
pleoare Saint-Louis. Totă distanța pe care 
trebue s’o perourgă, cum e prevăzută în 
pariu, e de 20,045 km., exceptând drumu
rile făonte ou trenul ori vaporul.

încercare de furt. Un domn mai 
bătrân, după cum se scrie din Sibiiu, a 
făcut Vinerea trecută o preumblare printr’o 
pădurioe din apropierea orașului. La reîn- 
torcere în pădure un bărbat în etate cam 
de 20 ani, bine îmbrăcat, l'a oprit în drum, 
cjioendu-i ungureece: „Dă-ml orologiul !“ 
(Add ide uz orâdat!“) Deorece atacatul s’a 
pus în posițiă de apărare și a strigat după 
ajutor, pungașul a luat’o la sftnătâsa. S’a 
făout arătare la poliția din Sibiiu.

S’a perdllt cjiiele trecute un boa de 
pene de șiruț negru pe stradale Brașovului. 
Aflătorul e rugat a prezenta obiectul la 
administrația rțiarului nostru.

3. Experiența de mai mulțl ani au consta
tat, că la suferințe de stomac folosirea cunoscu
telor prafuri seidlitz ale lui Moli, au efect vinde
cător, și sunt de preferit altor medicamente. în
tăresc stomacul și curăță sângele. Prețul unei 
cutii originale 2 corone. Se pot căpăta dilnic prin 
postă cu rambursă, dela farmacistul A Moli lif-- 
rantul curții din Viena Tuchlauben 9. In farma

ciile din provinciă să se ceră preparatul A. Moli 
provădut cu marca de contravenție și subscriere.

Banchetul primarilor francesî.
Sâmbătă s’a dat în Paris banchetul 

primarilor francesî la oare a partioipat și 
președintele Republioei. D. Loubet a fost 
viu aclamat la intrarea sa în sala banche
tului; a salutat pe primari cu cuvântarea 
următore:

„întrunirea de astăcjl nu este nici O 
operă de partid, niol o adunare pentru 
luptă, ci o adunare națională prin membrii 
săi prin oaracterul membrilor, prin senti
mentele și prin scopul ei. Primarii au ve
nit să dea din nou încredințarea conoursu- 
lui lor la opera de împăoiuire, oare stă mai 
presus de certele trecătdre și trebue să în- 
trunescă pe toți cetățenii buni în urmări
rea unui întreit ideal: Concordia, dreptatea 
socială și onorea numelui frances. De alt-fel 
nu avem nici o grije: Republioa pururea 
a triumfat. Primim buouros eventualitatea 
unor modificațiunl în instituțiunile nâstre, 
cu condițiune însă, oa ele să se îndepli- 
născă pe cale padnică și legală, der prin
cipiile republicei sunt intangibile- ele sunt 
gloria, onorea Franței. Datoria nostră este 
să le îndeplinim. Silințele nbstre pururea 
la acâsta vor tinde. Intorcându-vă în oo- 
munele d-v6stre, spuneți, oă rămânem cre
dincioși spirituluirevoluțiunei, fiind-că patrio
tismul nostru este egal cu amorul nostru 
pentru Republică.

„Voim, ca Franța să fiă liberă, tare, 
gloriosă, unită înăuntru sub regimul legilor 
și al dreptului; respectată în afară după 
urma geniului său, a puterei armelor sale 
și a iubirei sale sincere pentru paoe. Vom 
îndeplini păn ’n oapăt, fără șovăire și fără 
slăbiciune, mandatul ce ni-s’a dat. N’avem 
ură cătră nimeni; cea mai scumpă a nos
tră speranță este de a vedâ pe toți Frau- 
cesii frățește uniți în același amor pentru 
patriă și Republică11.

Când s’a beut șampania, d-l M. JRăgis 
primarul dela Algeriei, salutând Republica 
în numele Algeriei, s’au produs manifesta- 
țiunl unele simpatice, altele antipatice pen
tru d-sa. Cuvinte vii s’au schimbat. Poliția 
a scos pe Râgis afară din sală.

La sfârșitul banchetului, i-s’au făcut 
d-lui Loubet căldurose ovațiunl. Un imens 
strigăt de „Trăiască Loubet!11 s’a ridicat 
în sală.

La cinci ore, Președintele și miniștrii 
s’au dus în sala de serbări, la Esposiție; 
primarii au defilat dinaintea lor.

Representațiunea teatrală din sala 
serbărilor a dat loc la o manifestațiune pa
triotică și republicană.

Loubet a terminat Dumineoă ou pri
mirea celor 22.000 primari, din cari nu 
primise, decât jumătate. Primarii au arătat 
prin aclamărl simpatiile lor pentru preșe
dintele și devotamentul lor pentru Repu
blică.

ULTIME SC1K1.
Budapesta, 24 Septemvrie. Șahul 

Persiei sosesce acji sără aici.
Colonia, 24 Septemvrie. „Gazeta 

de Colonia'1, este informată, că Fran- 
cia a aderat la propunerea Germa
niei. Asemenea au aderat Austria și 
Italia.

Londra, 24 Septemvrie. O tele
gramă din Shanghai a lui „Daily 
Express11 spune, că Li-Hung-Ciang a 
însciințat autoritățile Chinese, că nu 
pote fi vorbă despre estradarea lui 
Tuan, Koangsi. Tung-Fusiang și Jusien. 
Pacea, prin urmare este imposibilă 
și China se va lupta pănă în fine. Prin
cipele Tuan a fost numit președinte 
al consiliului imperial, 6r Tung-Fusi
ang fu numit comandant suprem al 
armatei în looul lui Junglu, :amic al 
streinilor. Tung-Fusiang declară, că 
va desfășura cea mai mare resistență 
contra lui Waldersee. Li adauge, că 
puterile silesc China a lua lupta cu lumea 
întregă.

Proprietar: Dr. Aur si ^ursșiartu. 
Redactor responsabil: Drsgmiu Maur.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
di si ESrașov, 

se pot procura urmâtârele cărți:

Cărți pentru comerciant!
și funcționari (le bancă:

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

Procent, Promil, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe am, pe luni și pe 
<jile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit. Prețul 40 or.

3 cr. porto.)
„Curs complet de corespondența 

comercială™ de /. G. Panțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 1 fi. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă de 1. G. Panțu, prof, la școla comerc. 
superidră din loc. Traotdză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, pdte ori 
și cine să învețe ținerea socotelelor în eco
nomia proprie și în afacerile comerciale. 
Prețul 50 cr. -|- 5 cr. porto.

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

Cărți de rugăciuni și predici.
Anghira Alântuirei, cărticea de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletescă. Ediț. IV corectată. Gherla. Prețul 
unui es. în păreți tari colorați . . 35 cr.
(-J- 5 cr. porto.)

mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tdte 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 334 pag. Legată costă 50 cr. 
(-}- 5 cr. porto).

Alicul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Legată 
costă 22 cr. (-|- 3 cr. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întru onorea Preaouratei Fecidre Maria, 
pentru folosul și mângăiarea sufletelor. 
Prețul legat 20 cr. (-|- 3 cr. porto).

Predici pe tdte Duminecile șl săr
bătorile de peste an, Vul. I. de Em. Elef- 
teriscu, cunoscut atât de bine în cercurile 
românescl din numărosele sale scrieri. Are 
250 pag. Prețul (4 lei) . . . 1 fl. 50 cr.

De același autor a apărut Vol. II. cu 
„Predici ocasionale și funebrale* , care 
se estinde pe 220 pag. și conține predici 
multe pentru cununii, și diferite ocasiunl 
(la sânțirea de biserici, la instalări de pa- 
rochl, la presentarea pentru prima-oră a 
preotului în parochii etc. et.) Peț. 1 fl. 70 cr.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Cuventări bisericesc! pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Papiu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul (în 
loc de 2 fl.) prin postă . . 1 fl. 60 cr.

Curentăm fu.nebral.1 ș> iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de loan Papi’i. Conțin vre-o 400 pag. 
Prețul 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predie pentru Duminecile de 
peste an, ompuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christ". Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Pupfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
Format mare de 500 pag. Prețul 2 fl. 20 cr. 
(prin postă recomandat 2 'fl. 35 cr.)

Cursul Ba bursa din Viena.
Din 24 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4%......................114.45
Renta de corone ung. 4%- • • • 90.80
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/o • 120.30 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/20/o 98.40 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50 
Bonuri rurale ungare 4% . • • • 89.65 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.— 
Impr. ung. cu premii................... 163.—
LosurIpentru reg. Tisei și Seghedin . 142.15 
Renta de argint austr........................... 97.20
Renta de hârtie austr............................97.—
Renta de aur austr.............................. 115.80
LosurI din 1860.................................  132.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.06
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 667.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 650. —
NapoleondorI.......................................19.30
Mărci imperiale........................ 118.30
London vista................................. 242.—
Paris vista.................................. 96.25
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.55
Note italiene....................................... 90.40

Cursul pieței Brașov.
Din 25 Seotembre 1900.

La FILIALA ALBINA Brașov 
|j| se afiă de venire un 
s OTOR de henzin 

(putere 16 cai), 
Presse de ten,

.JL.

Mușamale, cântare
șb sad. 4_5

' ' : - |

„Carte de Rugăciuni, cereri și 
laude'1 spre folosul și mângâierea sufle
telor oreștinescl. Conține 201 pag.

Prețul : legat simplu . . . . . 80 b.
n leg. în pânză . . . 1 oor. 60 b.
7) „ în piele și aurit 3 cor. 20 b.
n „ în catifea cu cop-

cii și cu cruce 7 cor. — b.
„Pomenirea Prea on. brâu. al

Bancnota rom. Gump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Gump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Gump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.-

19.08 Vend. 19.10
18.80 Vend. 18.90
19.20 Vend. 19.30
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. —.—
58.50 Vend. —.—
10.70 Vend. —.—

De închiriat.
O locuință în interiorul orașu

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

InformațiunI la D-l N". PlllaHU 
)a Filiala „Albinau. 1095.3—3

„Gazeta Transilvanieia 
cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nie. I. Citirea și 
la Eremias Nepoții.

Preasântei de Dumnecj.eu născătore, scosă 
din antologion seu mineiîî și tipărită cu li- 
tereu. Pag. 16. Prețul 20 bani.

*
Din „Cura de apă*  ed. IV, apărută 

de curend, se pot procura esemplare și 
dela Tip. „A. Mureșianu“ cu 3 cor. plus 
20 bani porto. Legată în scorță și cu es- 
terior plăout 4 cor. plus 30 b. porto. Cura 
lui Kneipp e cunoscută în tdtă lumea și 
scrierile sale cu prețiosele povețe igienice 
ar trebui să se afle în tdtă familia, precum 
și în bibliotecile poporale, căci țăranii pot 
profita mai mult de ele. Opul cuprinde 
peste 600 pag, și are o scală alfabetică a 
tuturor bolelor și povețelor de cari se trac- 
teză în op, în număr cam de HiiOO.
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Verăftabile nunml, «Secă făîicare eoafllă este pi*«ve<|ută  eu marea de 
aperare a lui A. Moli și eu subscrierea sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seîdlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bdie femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încbce. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

M
M

2
X 
w

Fsoanzbranmtwem și a lui MolL
VnfihbIîi rsBBmnâ decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu VOlIldllllU OuIlRdl, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corâue 1.80.
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A. IMureșian&s 

BSrasnv, Tergul Inului I¥r. 3®.
Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 

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

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI I)E SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-ATTTTE.FOI PERIODICE.
BILETE BE VISIT A

DIFERITE FORMATE.PROGRAME_ELEGA1JTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî

Comptur^ Adrese,
Circulare, Scrisori. 

Cottve-xi'e,, m -Iotă măz/i/mea-

ÎAWI «MO, 
INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 

și RESTAURANTE.

PREȚURl-CURENTf și diverse 
BILETE DE ÎNMORMÂNTARE 

se primesc în biuroul

manelele din afară rugăm
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Comandele eventuale
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 

l a le adresa la
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

Săpun de copii a lui Moll. X
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- f'5 

tivar»a rațională a peli-i, cu deosebire pentru '-opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 Xi 
Cinci bucăți CoroDe 1.80. Eie-oare bucată de săpun, pentru copii este provejiută cu marca w 
de apărare A. Moli Q

Trlnuiterra- |»rlnei|»<»Ia prin £?>

c. și r. furinsor ai curții imperiale Vieua. TuciilauDen 9 S 
Comande din provinciă se efectuezi țilnic prin rambursă postată.

La depășite să se ceră annmit preparatele pruvăcțute cu iscălitura și marca M 
de apărare a lut A. MOLL. X

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la ML 
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _*

«xxMXXXKXMXXSioeideoKMXjeioeiocioeKxXM

Academia comercială din Graz.
Institut public, ce stă sub inspecțiunea directă a înaltului ministeriu 
de Instrucțiune, subvenționat de stat, într’un rang cu celelalte școlT medii supe- 

ridre, a cărui absolvenți au dreptul a servi în armată ca voluntari pe un an.
In fl? Septemvre se începe al SS-Iea an țcolastic.
Vor fi primiți absolvenți ai șcdlei medie inferidre și civile, cari se 

înscriu în anul 1900 pe cursul prim, vor absolva academia în 3 ani. Cei cu ca- 
lificație mai înferidră vor avă se frecquenteze 0 clasă pregătitore.

De-orece la tdte academiile comerciale din când în când cursurile se pre
lungesc pe câte 4 ani, clasa de pregătire din anul școl. 1900—1901 este astfel 
întocmită, îucât corespunde primei clase, ce se va înființa, așa că elevul din 
acdstă clasă pregătitore pdte trece în clasa a doua a unei academii comerciale 
cu 4 cursuri.

La acest institut mai este în legătură și un curs de un an (ce se începe 
dela 1 Octomvre) pentru abiturienții școlelor medie sup., cari voesc să se aplice 
pentru întreprinderi comerciale, industriale, său pentru academii (jură). Se țin 
și cursuri de un jumătate de an pentru Domni și Dame separat.

Prospeeto și uite informațlinu pentru primirea la academie, se pot capeta dela
,,fl5ia‘ekti«nskasnzelleit4 in GRAZ Kaiserfeldgasse Nr. 25.

1023.8-8. J. BERGER, director.

(mserfiiisii și reclame.) 
susrat s se amresa 

si'dSmoMBsts’atSMBsJ. gsismS pss-

feJicârâi unui anurocâiui mai mult 
.ie audisaflă ®e face scădement.

cresce cm cât publicarea 
ss face saai de mulie-orî.

Admioîstr. «Gazetei Trans/


