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Guvernul bulgar și dovezile.
Este caracteristic pentru situa- 

țiunea creată prin conflictul româno- 
bulgar, că tocmai acum, în ajunul 
publicărei ordonanței definitive a ju
decătorului de instrucțiune din Bu- 
curescr în afacerea asasinatului Mi- 
hăileanu, care ordonanță va conține 
„dovecjile suficiente1*, ce le cere gu
vernul bulgar, se răspândesc soirile 
cele mai sensaționale și contracjică- 
tore, cari alarmeză astăzi nu numai 
poporațiunea celor doue state în li 
tigiu, ci și străinătatea.

Trăgănările și șovăirile guver
nului bulgar țață cu reclamațiunile 
guvernului român, ca să-l sprijinăscă 
în urmărirea crimelor descoperite, 
ar fi creat o posițiă mai mult ca 
dificilă cercetărilor justiției române, 
ba ar fi putut chiar se le paraliseze, 
dăcă nu i-ar fi succes acestuia de-a 
scote la ivelă în mod neîndoios — 
cum se asigură cu cea mai mare 
hotărîre din partea autorisată ro
mână — complicitatea celor din co
mitetul macedonean la asasinatele 
severșite și la cele ce erau plănuite 
a-se mâi săverși.

Peste câte-va c|ile va fi comu
nicat guvernului bulgar resultatul 
cercetărilor justiției române. De 
aci încolo, fiind acest resultat fă-rte 
agravant pentru Sarafoff și Comp, 
acest guvern nu va mai pută pre
texta, că n’are nici un indiciu, nici 
o dovadă sigură pe basa căreia ar 
pută procede în contra celor vino- 
vați. Și din acest moment se nasce 
întrebarea cum va sci răspunde gu
vernul principelui Ferdinand înda- 
torirei sale, moment forte grav în 
fasele, ce le percurge conflictul din
tre România și Bulgaria.

Principele Bulgariei, — despre 
care s’a cjis odată, că nu mai cu
teză a-se reîntărce în țâră de frica 
revoluționarilor, altă-dată că se va 
reîntorce numai după-ce guvernul 

seu va aplana conflictul cu România 
— s’a reîntors la Sofia și, firesce, 
totă lumea aștăptă acum dela el să 
stărue a pune capăt situațiunei anor
male și anarchice din Bulgaria. In 
Viena ca și în Berlin se crede, că 
principele Ferdinand va face tot 
posibilul pentru aplanarea conflic
tului cu România, care în cas con
trar, ar pută ave nisce urmări fatale.

Bulgarii însă, ațîțați în partea 
cea mai mare de comitetul revolu
ționar, sperăză dela principe, că nu 
se va pune în contra curentului răs- 
boinic, ce l’a produs propaganda 
macedoneană. Ba văcțurăm, că un 
<j.iar rusesc îi atribue chiar și inten- 
țiunea de a-se folosi de acest curent 
pentru a-și câștiga popularitate.

Noi credem, că principele Fer
dinand, care a avut o întâlnire și cu 
împăratul Germaniei și este bine in
format despre disposițiunea, ce dom- 
nesce în Germania, dăr mai ales la 
Viena și chiar și la Petersburg în 
contra ori-cărei încurcături în Orient, 
va sci să-și cumpănescă bine pașii, 
ce-i va întreprinde în direcțiunea 
acesta.

Ceea-ce este însă forte semnifi
cativ, îndeosebi pentru atitudinea 
monarchiei năstre față cu conflictul, 
e tendința, ce se manifestă de cătră 
organele inspirate dela oficiul de 
esterne din Viena, de-a pregăti de 
pe acuma opiniunea publică pentru 
eventualitatea, că Sarafoff nu va fi 
judecat de tribunalele bulgare, fiă și 
numai de temere, că atunci ar is- 
bucni o rescolă în Bulgaria. „Noi 
credem — scrie între altele „Pester 
Lloyd “ — că în acâstă direcțiune 
cu greu se va pută da de cătră 
Bulgari o satisfacțiune deplină, cum 
se cere în Bucuresci.“

Să bănuim ăre, că ar fi numai 
o ascunsa dorință a celor din Buda
pesta, ca România să nu dobendâscă 
deplină satisfacțiune? Dâr să auflim, 
ce dice mai departe numita făie:

„Ni se păre, că lucrul de căpete- 
niă este împiedecarea unor astfel de 
atentate și conjurațiuni pentru viitor, 
precum și supravegherea activității 
comitetului macedonean. „E fărte 
probabil“, esclamă, „că la acâsta va 
pută să dea și va da și guvernul 
bulgar sprijinul său, fiind-că este în 
propriul său interes“.

Se va vede încurend, ce va face 
guvernul bulgar. Dâr cu părere de 
rău trebue să se constate marea 
sfială, ce par a-o avă și cei dela 
conducerea monarchiei nostre față 
cu activitatea comitetului macedo
nean. Acâsta sfială ar pută nasce 
presupunerea, că esistă temeri, că 
causa acestui comitet ar pută fi spri
jinită în ascuns de un factor mai 
mare și mai tare.

Să atribuim însă de-ocamdată 
precauțiunea cea de tot estraordinară, 
cu care judecă lucrurile ofiicioșii 
dela Viena și dela Berlin numai 
doriuței de-a evita și paralisa orî-ce 
acțiune fățișă seu ascunsă, care ar 
pută da nascere unui răsboitt între 
România și Bulgaria.

Dela adunarea „Asociatiunei".
MLehadia, 11 Sept. n.

In continuarea celor publicate prin 
tegramă vin a vă da o icbnă sourtă și pre
cisă despre lucrările ședinței prime.

După discursul măduos și plin de 
cuvinte însufiețitbre al eruditului president
1. M. Moldovan și după salutul entusiast 
al protopopului A. Ghidiu în numele des
părțământului Caransebeșului, mai vorbi 
președintele societății pentru fond de teatru 
român los. Vulcan salutând adunarea Aso- 
oiațiunei în numele acelei societăți, se cons
tată presența delegaților diferitelor despăr- 
țăminte (al* Brașovului representat prin 
d-1 advocat Sim. Damian).

După constatarea membrilor delegați 
și după ce prin o nouă vorbire oăldurosă 
fu salutată Asoci&țiunea prin d-1 G. Jdn- 

drea în numele Reuniunei învățătorilor ro
mâni din diecesa Caransebeșului, se pre
sents raportul general al Comitetului cen
tral pentru anul espirat, care se dă unei 
comisiuni spre censurare și raportare pentru 
ședința proximă.

Se aleg și comisiunile pentru: a) esa- 
minarea raportului general; b) pentru esa- 
minarea rațiociinilor pe anul 1899 și a 
proiectului de budget; c) pentru studiarea 
proiectului de regulament despre înființarea 
secțiunilor scientifice și literare înaintat spre 
aprobare; d) pentru înscrierea de membri 
și incassarea taxelor.

După alegerea comisiuniloi* se fac ur- 
mătdrele propuneri:

D-1 George Pop de Băsescl într’uu dis
curs plin de însuflețire, pledând pentru 
ajutorarea șodlelor nostre poporale, face 
propunerea, oa șcdla confesională din Lă- 
pușul-ungureso să fiă ajutorată, — cu atât 
mai vârtos, că 1p. comitetul central au sosit 
din partea senatului școlar în mai multe 
rânduri petițiunl. Intrâbă comitetul, cum 
are de gând să resolveze oestiunea acestui 
ajutor așa de artjător.

La acâstă propunere se nasoe o dis
cuția interesantă, " la. oare iau parte mai 
mulți domni din comitet și dintre membri.

După deslușiri date de d-1 Cosma 
propunerea se predă comisiunei însărcinate 
cu raportul general.

A doua propunere a fost a învăță
torului Iuliu Vuia din Banat-Comloș în 
sensul, ca Asooiațiunea si ajutore încât 
e posibil șcdlele nostre confesionale prin: 
premiarea învățătorilor zeloși, ajutorarea 
elevilor săraci ou cărțile și rechisitele tre- 
buincidse, prin formarea de cursuri din 
tâte ramurile referitâre la propășirea în
vățământului eto. Propunerea, fiind fârte 
salutară, se transpune comisiunei respective.

Ou acestea ședința se ridică.
Nu pot lăsa neamintit, că în decursul 

acestei ședințe s’a oetit din partea biu- 
roului și o sorisdre dela d-1 advocat din 
Reghinul-săseso Patriciu Barbu, care dărui 
Asociațiunei 1000 fior, pentru „Casa Na
țională14 în amintirea de curând decedatei 
sale soții. Generosului donator i-s’a votat
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Antropomorfism și antiantropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)

Derivațiunile din cap, cari tote au 
întrebuințare specială metaforică, întocmai 
ca și cap, sunt următorele:

1) Capăt nu e decât o formă secun
dară a substantivului cap, estrasă din plu
ralul capete, după analogia substantivelor 
în — et, ca strigăte — strigăt, tunete — 
tunet, mugete — muget etc. Sensul deci încă 
este cam același ca și la cap, și anume 
capăt indică:

a) ambele estremități fără deosebire, ale 
obiectului, d. e. capătul bățului.

b) capăt cu sensul de început obvine 
numai în espresiunea „din capăt11 d. e. a 
începe din capăt.

c) capăt indică sfirșitul, în oposițiune 
cu începutul, ca d. e. la Eminescu:

Vede ’n capăt începutul, 
Cine scie să le ’nvețe.

Să se compare espresiunile: a pună 
capăt unui lucru seu a duce ceva la capăt 
bun. — jTot aici aparține, ca sens, capăt 
și cu înțelesul de rest, rămășiță, ca d. e. 
capăt de luminare. In sensul acesta se în- 
trebuințăză mai ales forma diminutivală 
căpețel, așa d. e. Alex. op. I, 598 : un 
sfeșnic cu un căpețel la luminare. — Isolat 
obvine capăt și cu sensul de osie, ca d. e. 
la Creangă : pr! se rupse un capăt.

2) Căpețel, căpețea, căpețeală, de- 
rivațiunl ale lui capăt indică :

a) partea căpestrului, ce se pune 
în cap.

&) în cărțile bisericescl căpiței la co
lumne, ca d. e. în Biblia din 1688 : căpe- 
țelele lor de 5 coțl, 2 Chron. 3, 15.

3) Căpătâiu (lat. capitaneus) are 
următorele sensuri:

a) sinonim cu capăt indică estremi- 
tățile d. e. căpătâiul mesii sâu căpătâiele 
sforii. In special căpătâiîî are sensul de 
sfîrșit, ca d. e. în frasele: a da de căpă- 
tâiiî, adecă a da de sfîrșitul unui lucru, a 
descurca ceva său a eși la căpătâiîî cu 
cine-va, adecă a-o duce bine pănă la ca
păt,. a isbuti. — Tot aici aparține căpă

tâiu indicând o bucată de lemn, pe care 
se sprijinesc diferitele obiecte, ca buțile etc.

b) Căpătâiîî indică partea aceea a pa
tului, unde se culcă omul cu capul, apoi 
perina însa-și, pe care zace capul și de 
aici apoi sălaș, adăpost, mai ales în frasa: 
om fără căpătâiu, așa-dâră om, care n’are 
căpătâiîî, care n’are, unde să-și plece capul, 
vagabund. Să se compare espresiunea con
trară: a face cuiva căpătâiîî, adecă a pune 
în pâne, a procopsi, a căpătui.

4) Căpetenie (să se compare ung. 
fejedelem din fej, fo, lat. princeps din pri
mus și caput, nemț. Ober7zcw«p^), având sen
sul de conducător, da, că e vorba de persone 
seu sensul de lucru principal, decă e vorba 
de obiecte, precum s’a amintit deja.

5) Căpățină (format cu sufixul-ina, 
ca și rădăcină, albină etc.) indică de re
gulă capul la animale. Metaforic se vor- 
besce de căpățină la lucrurile, cari au în 
vârf un bulbuc de forma capului, ca d. e. 
căpățină de usturoii! (aiiî), mac, varză, că
pățină la cuiîl, la acul cu gămălie etc. Pe 
lângă căpățină de usturoii! se mai dice și 
căciulie de usturoii!, âr la cuiiî se mai dice 
și capul cuiului seu si moțochină (moț). Să 
se compare în limba lat. caput allii (Golum. 

6, 34, 1), căpățină de aiiî; caput porri (aiiî) 
id. 11, 3, 17.

6) Capital, capitală, (căpitan), 
capitel, capitol etc. sunt neologisme.

Față. Usul antropomorfic al cuvân
tului fată e din cele mai estinse. De fată 
se pote vorbi mai la fiă-care obiect, înțe- 
legându-se seu partea anteribră a obiectu
lui său cea esterioră seu și suprafața lui. 
Așa se dice d. e. la fața locului, fața casei, 
fața oglindii, fața apei, fața mării, față la 
monete, (în jocurile de copii: dos ori 
față?), față de carte, față de pernă seu 
de masă etc. Față ca antropomorfism se 
întrebuințâză și independent, fără indicarea 
obiectului; așa se usitâză mai ales ca de
terminare topografică: fețe d. e. să nu
mesc o serie de mici șesulețe seu platouri 
la o ridicătură mai mare, întocmai precum 
se dice simplu costă, indicând o colină cu 
o fața mai plecată sâu peste tot o regiune 
mai costișe. Ca nume propriu topografic 
obvine costă în ambele aceste sensuri în 
Brașov. Tot în felul acesta se vorbesce în 
Brașov de polele dosului, înțelegându-se 
sub dos Tâmpa.

(Va urma.) Nicolae Sulică. 
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între generale aolamărl mulțămită proto
colară. — A inai dăruit pentru „Gasa 
Națională14 d-1 Dr. Țegle advocat în Timi- 
mișâra 30 fi., er d-1 Gârbg din Orșova de
clară printr’o sorisăre, că va dărui pentru 
fiitorul museu mai multe antiohitățl.

După prânzul comun, la 6rele 3 p. 
m. s’a oontinuat ședința cu cetirea unor 
disertațiunl intrate la comitet. D-1 Dr. 
George Vuia, medic în Băile Heroulane, a 
ținut o interesantă disertațiuue despre „Is
toricul băilor Herculane*, care a fost primită 
de numărosul public asistent cu cea mai 
mare însuflețire și satisfacția. Disertația 
fiind de un deosebit interes, se va da pu
blicității. A urmat apoi o disertația ținută 
de învățătorul Iuliu Vuia din B. Comloș 
întitulată „Reprivirl asupra activităței proto- 
bresbiterului lomicl, oare asemenea a fost 
ascultată ou interesul ouvenit. Interesantul 
studiu istoric al d-lui Patriciu Drăgălvna, 
din oausa timpului înaintat, a rămas să se 
cetâscă în ședința proosimă.

După amâdl la drele 4 s’a încins o 
petrecere poporală drăgălașă în grădina 
„Maierhof". Cam la 2000 persdne au luat 
parte la aoăsta petrecere. Hore, jocuri ar- 
delenesol, măzăriohî etc. se oântau și se 
juoau la sunetul musicei militare și a unui 
taraf de lăutari. In deoursul ultimei hore 
s’au premiat apoi cele mai frumose oos- 
tume ale țărancelor din ținuturile acestea. 
O țărancă s’a premiat ou 3 galbinl, una 
cu 2 și 3 cu câte un galben. Celelalte 10 
—20 țărauce au fost provăcjute cu diplome 
de participare la ooncurs și cu cărticele 
de cetit. Cam la 1000 de cărți s’a împărțit 
între țăranii din oomunele din acest ținut.

Conflictul României cu Bulgaria.
Intr’un articul, intitulat „Solu

ția", după ce anunță, că instrucțiunea 
în afacerea Hțihăileanu a fost închisă, 
c|iarul „Timpul*, relativ Ia or
donanța definitivă, ce se va da ac|i- 
mâDe:

„Gravitatea ordonanței stă în împreju
rarea, oă tote crimele au fost puse la oale 
de o Asociațiune așa cjisă. politică, având 
ființă legală și funoționând îa lumina dilei 
sub scutul legilor și autorităților bulgare. 
Astfel" vor fi de cel mai înalt interes fap
tele invocate și conolusiile judecătorului de 
instrucție, nu numai cele privitore la asa
sinatul regretatului Mihăileanu, oi — și 
mai ales — oele referitâre la atentatele 
plănuite contra iubitului nostru Suveran, 
contra Regelui Serbiei și altor persone no
tabile dela noi.

Asemenea atentate puse la cale de o 
Asociațiune politioă, având ființă legală în 
Principatul veoin, dau afacerei un carac
ter eseepțional de grav, dare în nici un 
cas, și ori cât de mari ar fi sforțările pre
sei bulgare, nu pdte fi redus la proporțiile 
unei crime ordinare.

Dâcă tdte aoeste punote vor fi bine 
stabilite în ordonanța judecătorului de ins
trucție, mari și durerose vor fi îndatoririle 
guvernului bulgar spre a da satisfacțiile 
cuvenite, și a șterge în același timp pata 
rușinâsă pe oare comitetul maoedonean- 
andrianopolitan cu organele lui o formâză 
în sînul statului veoin.

Justiția bulgară ar trebui să lovâsoă 
cu hotărîre în aoeia cari, sub eticheta de 
campioni ai idealurilor naționale, au tîrît 
în sânge și noroiii cinstea Bulgariei. Gu
vernul principatului vecin ar trebui să ia 
măsuri radicale pentru extirparea cangre
nei, căci numai ast-fel îșl va pute salva, 
nu cjioem prestigiul, ci rațiunea de a fi ca 
stat de ordine și campion al paclnicei des- 
voltărl în Peninsulă.

Acum oâțl-va ani, justiția bulgară a 
soiut să-și faoă datoria ou prilejul unui asa
sinat săvârșit asupra unei femei. Crima de 
atunci n’a avut nici caracterul, nici gravi
tatea afacerei de acjl. Totuși Boioeff și No- 
veliol au fost osîndițl la ultima pedepsă și 
esecutațl.

Dâcă guvernul bulgar ar căuta as- 
tădl să se inspire dela a'te norme și să 
adopte alte procedeul!, ar face o demons
trație desastrndsă, ar dovedi, oă nu-șl face 
datoria, decât atunci oând e silit. Credem, 
și bărbații de stat bulgari vor conveni, că 
o asemenea demonstrațiă numai în intere
sul Btatului bulgar n’ar fi“.

*
„Universul1 primesce din Viena 

cu data de 12 Septemvrie o depeșă 
de următorul cuprins:

O telegramă din Sofia spune, oă des- 
mințirea „Agenției bulgare14 în afacerea de
clarărilor ministrului de esterne ad interim 
Naoioviol, a fost interpretată din greșală 
în sensul, că mărturisirea ministrului Na- 
oiovicl a fost retraotată de cătră Ivan- 
cioff. In oerourile competente se afirmă, că 
guvernul bulgar nici pe departe n’a avut 
aoâstă intențiune.

Guvernul bulgar a voit prin acea des- 
mințire să arate, că nu este niol o deose
bire între declarațiunile ambilor membri ai 
cabinetului bulgar, de6re-ce și primul-mi- 
viistru Ivancioff a făcut mai înainte aceeași 
deelarațiune, că adeoă esistând dovecjl sufi
ciente de vinovăție, va desohide aoțiuue jude- 
cătorăsoă față de fîe-oare, orl-care ar fi el. 
Acestă deelarațiune nu trebue a fi interpretată 
în sensul oa și oând justiția bulgară va între
prinde numai atunci aoțiune oontra oelor 
aousațl, când va avă înainte sentința defi
nitivă a tribunalului român.

Declarațiunea ministrului NaciovicI, 
oare așa dâr trebuia să fie mai mult pri
vită ca o lămurire a ouvintelor primului 
ministru Ivanoioff, a fost făcută, după cum 
se afirmă cu ocasia unei întâlniri întem- 
plătdrp cu representantul diplomatic al Ro
mâniei, și astfel a fost numai o conversa- 
țiune particulară.

Reproducând aceste „Timpul11 ob
servă între altele:

„Acum avem un prisos de lămuriri, pe când 
înainte guvernul bulgar vorbea ou greu și ne
deslușit. Dâr, în definitiv, numai e departe 
timpul când, după comunicarea „dovezilor 
suficiente", ne va fi dat să aprețiem atitu
dinea vecinilor noștri după fapte, nu după 
vorbe*.

*
Alaltăerl sâra a sosit la Bucureeol 

Thedor Stefauoff Theodoroff, direotorul sec- 
țiunei diplomatice în ministerul afacerilor 
streine al Bulgariei. D-1 Theodoroff — serie 
„La Roumanie" — purtător de documente 
și de acte forte importante, s’a presentat 
imediat la agentul diplomatic al Bulgariei 
din Bucuresol, cu oare s’a întreținut lung 
timp.

*
Aceeași foie află, că în urma sgomo- 

telor false, oe le răspândesc o parte din 
diare asupra unor mișcări de trupe, minis
trul român de răsboiii are de gând a pre
santa oamerilor în viitorea sesiune un pro
iect de lege, prin oare să fia stabilit, că 
răspândirea de soiri false asupra mișcărilor 
de trupe este a-se privi oa act de spio- 
nagitî.

*
Corespondentul din Sofia al lui „Ma- 

gy arorszâg" a avut o convorbire și cu Ka- 
ravelov, fost ministru-presedinte și cunoscut 
politician bulgar. Despre conflictul cu Ro
mânia, Karavelov a cj>s între altele :

„In actualul confliot și oa patriot nu 
pot să fiu, decât pe partea guvernului. Este 
un mare neajuns, ce-i drept, că la noi nu 
sunt tdte in ordine. Principele încă călăto- 
resce mai mult decât ar trebui, der pentru 
aeeea sub liniștea aparentă a poporului bul
gar, zace fierbințâla, oare pe neașteptate 
pote să isbucnâsoă în flaoărl. Părerea mea 
este, că în Bulgaria toți regretă conflictul, 
căol pentru aoum noi n’aveam nici o causă 
de a fi in relații rele cu România. Eu mă 
tem numai, că conflictul acesta va ave și alte 
urmări tnsie.... Cred, că din acest conflict 
nu va fi răsboitt, deși nu ounoso schimbul 
de note oficiale"....

Un fost membru al comitetului mace
donean, Andreifi. Liapcev, a declarat numi
tului oorespondent, că comitetul nu soie 
nimic despre asasinatul din Bucuresol și 
n’are nimic comun ou el. „Nu pdte fi vorba 
— (jise — ca Bulgaria să estradea pe in
divizii, ce-i pretinde guvernul român, der 
nici nu sunt dovedi contra nici unuia din 
aoeea, pe oarl România îi consideră de vi- 
novațl. N’a sosit încă timpul acțiunei, der 
va sosi*...

încât privesce dovezile despre oarl Li
apcev orede, oă nu esistă, se va vedă după 
publicarea ordonanței definitive a judelui de 
instrucția din Bucuresol.

*
Procurorul din Brăila, Bădescu, a fă

cut Marți o interesantă sesisare. D-sa a 
arestat în port pa soția unui ore-care Du
mitru Țuloeff, fostul director al șoolei bul- 
găresol din Brăila, fugit din localitate a 
doua Z* după asasinatul lui Mihăileanu.

Soția lui Țuloeff a fost arestată în 
momentul când se pregătea să se îmbarce, 
pentru a pleca în Dobrogea. La perchisi- 
ția făcută imediat după arestare s’a găsit 

într’un oufăr o forte volumindsă oorespon- 
dență a lui Țuloeff cu diferite persdne din 
Sofia.

D-1 Bădesou se ooupă aoum ou tra
ducerea scrisorilor și a actelor găsite.

*
Cu privire la oele relatate de Ziare 

despre împușcarea unui soldat român, pre- 
feotura jud. Constanța comunică ministeru
lui român de interne, că soldatul Petrușel 
Dumitru, din batalionul de vânători dela 
Cernavoda, fu împușoat dinoolo de po
dul de peste Dunăre pe teritorul județului 
Ialomița de cătră grădinarul bulgar Tănase 
Christea și tovarășul său Arsache. Cel din- 
tâiu a fost prins, al doilea e ascuns.

Soldatul a fost atins de un alice la nas 
și de câte-va altele la brațul drept. Rănile 
nu presentă niol o gravitate.

Procurorul de Ialomița a fost la faț-i 
locului .spre a anoheta. Se Zic®) motivul 
atentatului ar fi, că soldatul ar fi vrut să 
ia pepeni în grădina lui Tănase.

*
Termenul pentru procurarea biletelor 

de liberă petrecere în România a străinilor 
espiră la 2 Septemvrie st. v. In conformi
tate ou legea asupra șederei streinilor în 
țâră, toți oei cari pănă la acâstă dată nu 
’șl vor fi procurat bilete, vor fi espulsațl.

Armările SSuSg-ariei.
Dn corespondent al Ziarului „La Rou

manie" dă următdrea iodnă esactă despre 
mișcările de trupe bulgare:

Din primele ZA0 ale confliotului s’a dat 
ordin tuturor ofițerilor în concediu, de a-se 
reîntdree la trupă. Ofițerii în reservă au 
fost informați să stea gata de pleoare la 
primul avis. Toți medioii militari și oivill 
au fost avisațl despre posturile, ce li-s’au 
fixat. Cei-oe se aflau în concediu, au fost 
rechemați.

Trupele, oe se aflau în garnisonă la 
Sofia și în împrejurime, au fost dirigiate 
spre Brezina și Țaribrod la frontiera Ser
biei, în urma temerei de o mișcare din 
partea acâsta. Trupele îndată au început 
să ridice fortificațiunl și retranșamente. 
Garnisonele de Tîrnova și Brața au fost 
dirigiate spre frontiera româno-sârbâscă; 
trupele dela Eilipopo), Șumla și o parte 
din acele dela Varna, la oare s’a alăturat 
și tdtă oavaleria, artileria și gendarmeria 
disponibilă, s’au îndreptat spre frontiera 
Dobrogei.

Nici un reservist n’a fost ohemat înoă. 
A fost reținută însă olasa acelor reserviștl, 
oarl trebuiau să fiă liberați la 14 August v., 
oeea-ce representă un adaus de ..cheltuell 
de 15 — 20,000 franci pe Z’- Milițienii au 
fost avisațl de a fi gata la primul apel. 
Așa și vechii voluntari, cari au luat parte 
în răsboiul bulgaro-serbeso. La frontiera 
turcâscă a fost dislooat un singur batalion.

S’a decis, ca principele Ferdinand al 
Bulgariei să fiă șeful suprem al armatei, 
având oa șef de stat-major pe colonelul 
Petooff, oare a împlinit aceeași misiune în 
răsboiul dela 1885.

Mohamedanii din. Bosnia si Her- 
țegovina s’au pus în mișcare. Din oele 6 
cercuri au sosit la 10 Septemvrie n. depu- 
tațiunl în Serajevo pentru a conferi asupra 
afacerilor bisericescl și școlare. O delega- 
țiune de 3 membri s’a dus la adlatus ul ci
vil br. Kucera, oare i-a asigurat despre bu
nele lui porniri față ou oausa culturală a 
Mohamedanilor. Li-a pus însă la inimă să nu 
sodtă pe plan interesele particulare și fre
cările locale, ci să păstreze calmitatea, 
fiind-oă numai așa îșl vor' ajunge scopul. 
Conferența Mohamedanilor face pretutin
deni bună impresiune și este speranță, ca 
gravamenele lor să fiă satisfăcute și săli-se 
garanteze drepturi constituționale, conform 
intereselor Bosniei.

Germania și Rusia în China.
Din Berlin se telegrafâză, că Germa

nia a răspuns Rusiei privitor la propunerea 
de evacuare a Pekingului. Răspunsul gu
vernului german este negativ. Se anunță 
tot odată, că și Anglia e pe partea Germa
niei. Situația s’a clarificat așa-der în pri

vința aoăsta. Două mari puteri îșl stau fa- 
ță’n față în depărtatul Răsărit, și evident, 
că din aoesta numai China pote să câștige 
de-ooamdată.

De altă parte se anunță, oă Rusia nu 
s’ar gândi la retragerea trupelor sale din 
Peking. Ba chiar din capitala chinesă se 
vestesce, oă Z’lnio soseso acolo nouă trupe 
rusescl, așa că aZl mâne numărul trupelor 
rusescl va fi mai mare decât al Germaniei, 
Angliei, Franoiei, Americei și Japoniei la 
olaltă.

Intr’aceea din Shanghai vine soirea, 
că o armată chinesă de 60,000 a plecat 
spre nord, oa să libereze pe împăratul; 
6000 de ChinesI au mers la Sansi, ca să se 
alăture la trupele din jurul împărătesei; 
7000 s’au dus la Cing-Kien-Fu, unde vor 
aștepta pe generalul Seng. Etă așa-ddr, că 
armata chinesă, care s’a retras dinaintea 
aliăților și s’a împrăștiat, începe acum să 
se unâscă și să-șl strîngă rîndurile, oirou- 
lând în jurul Pekingului.

Și pe când se petrec acestea, pe când 
Germania ou Rusia nu se pot înțelege, âr 
America declară, oă va procede pe viitor 
independent, se vorbesoe totuși despre ne
gocieri de paoe, ce ar voi să le inițieze 
China cu puterile. Dâr cum, cu cine să le 
înodpă și pe ce basă, când diferențele în
tre puteri sunt așa de mari și oând inte
resele oontrare se bat așa de cumplit în 
capete ?

1 (14) Septemvrie.

Theodor Burada, cunoscutul ceroe- 
tător al urmelor despre Români în oelelalte 
țări, se află la Sarajevo, oapitala Bosniei. 
D-sa a găsit, pe lângă alte urme de Ro
mâni, și următorele sate, cu numirile oele 
mai ourate românesol oa : StuparI, Slatina, 
LupanarI, Cotor, Olăbuou și altele. Prin 
aoele ținuturi esistă loouitorl, oarl se nu
mesc: Pădure Constantin, Buour Dragomir, 
Bulbuo' Constantin, Duta Anton, Varză 
Gheorge, Vlah Anton, Rață Gheorghe, Vă- 
reeou, Pințul, Șumbul, Negru, Cobză, Ba- 
lianu, Baoiu, Basaraba, Sulă, Turbă, Pan
dur Condrea, Roșcu eto.

Archidncele Iosif, despre al cărui 
aooident am soris deja, se află astăZl mai 
bine și în general starea lui nu mai ins
piră îngrijiri, după oum se anunță din 
Alosuth. Alaltăerl i-s’a aplioat al doilea 
bandagiii de gips la piciorul fraoturat; erl 
și astăZt archiduoele a putut face o mică 
preumblare în parc servindu-se de cârje. 
Frigurile au dispărut și durerea a demi- 
nuat. După vre-o Z®c® d’l® i-se va aplioa 
bandagiul definitiv, ou oare pacientul va 
pută umbla fără greutate.

Escursiune pe Dunăre. Riarele bu- 
curesoene anunță, oă Marți la drele 6 p. 
m., au sosit la Turnu-Severin, venind ou 
vaporul din spre ’Orșova, 200 membri ai 
Asooiațiunei transilvane, oarl au participat 
la adunarea generală dela Mebadia. Pri
mirea, oe li-s’a făout, a fost entusiastă. Ora
șul era pavoazat ou drapele naționale și 
flori. Ajunși la liceul „Traian", bătrânul 
academician Iosif Vuloan, a mulțumit, viu 
atins, pentru frumdsa primire. 

In contra numelui „Kronstadt" 
Membrii maghiari airepresentanțeiorașului 
Brașov, au înaintat erl apelația în oontra ho- 
tărîrei representanței oa numele oficios al 
orașului să fiă „Kronstadt". Cestiunea se 
va desbate în ședința estraordinară a repre
sentanței ce se va țină în 1 Octomvrie n. o.

Generalul și prințul. Din Praga se 
telegrafâză lui „N. P. Jurnal" că în Bud- 
weis s’ar fi întâmplat un cas identio ou al 
colonelului de Aulioh și al prințului de 
Braganza despre care am vorbit mai dău- 
năZl, și anume: Cu ocasia celei mai recente 
parade, primite de Majestatea Sa, locote
nentul de dragorii prințul Windisohgrătz 
pre'inde a fi auZ’t, oă generalul de brigadă 
Regenburski s’ar fi esprimat oătră ceilalți 
ofioerl, în defavorul ținutei sale la defilare. 
Acâstă critică ar fi ofensat pe prinț, așa 
că după paradă ar fi avut loc o vie alter-
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cațiă între prinț și general, în oare a tre
buit să intervinâ alțl ofioerl. Nu se soie, 
dâcă ar fi avut loo vre-un duel, însă ge
neralul, se cji00, ar fi plecat într’un conce
diu mai lung.

Porci sălbatici. In pădurile delaBa- 
raolt, în comitatul Treiscaune, s’au sporit 
în măsură mare poroii sălbatici și fac în
semnate pagube.

Uraganul din Texas. In privința 
catastrofei oausate de uragan în Galveston, 
un martor ocular anunță din Houston, că 
4000 case au fost prefăcute în ruine. Tote 
hambarele de-alungul malului rîului și șo- 
prânele de pe schele, au fost distruse. A- 
prâpe tote corăbiile mai mici cu pânze au 
fost aruncate pe uscat. Orașul Alvin, la 
vre-o ‘200 mile spre nord de Galveston, a 
fost cu totul prefăout în ruine. Pagubele 
materiale numai în Galveston se evaluâză 
la 10 milione dolari. Cât pentru viotimele 
omenesc!, datele ounoscute pănă aouma 
variâză; o telegramă din New-York, ou 
data de 28 August spune, că la Galveston 
au fost ucise 1500 persâne, pe când o altă 
telegramă pune numele victimelor la 3— 
10,000.

Un pungaș în uniformă de ofițer. 
Curtea ou jurați din Insbruck condamna 
clilele treoute pe espeditorul Eduard Stras
ser, la doi ani înohisâre pentru furt, de- 
fraudare, escrocheria., săvîrșite în modul 
următor: In nâptea de 17 Maiii o. Strasser 
călătorind în tren la Viena în uniformă de 
ofițer, pungăși pe doi călători ai săi în 
cupeul de durmit de tot avutul lor băneso, 
âr a doua (fi fn arestat în Viena. înainte 
de aoâsta Strasser mai furase multe inele 
și alte juvaere dela firma Hefel și în Mi- 
nich făcuse diferite esorooherii și pungășii.

Vesuvul clocote. Deja de patru cj’le 
Vesuvul ârășl a început să fumege și în 
timp de nâpte se vede cum lava fierbinte 
este aruncată din interiorul muntelui. Ve
suvul aruncă și petrii mari, cari au oăcjut 
la o depărtare de abia 500 metri de 
Pompei. Pănă acum încă nu e periculos, 
dâr cu tâte acestea s’a interdis orl-oărui a 
se apropia de orater. In Torre Anunoiata 
s’a simțit cutremur de pământ.

Gendarmii lui Waldersee. Din Ber
lin se sorie, oă împăratul Wilhelm a dat 
pentru paza personală a contelui Waldersee 
doi gendarml din garda sa, ordonându-le, 
ca niol un pas să nu se depărteze de lângă 
Waldersee. AoeștI doi gendarml au fost 
aleși de însuși Wilhelm, ca cei mai fi
deli. Unul e din garda împăratului și al 
doilea din a împărătesei, Gendarmii lui 
Waldersee stau tot dâuna ou revolverele în
cărcate și sunt răsponsabill ou viața lor 
pentru Waldersee.

Șahul Persiei sosesce la 23 o. în 
Budapesta, unde va petreoe trei (jile și va 
descinde în hotelul „Hungaria*, deâre-ce 
palatul Domnitorului este în reconstrucți- 
une. Pentru primirea Șahului vor eși și 
trupele din garnisonă. — La operă se va 
da representațiă de gală, în oare se vor 
juca două balete. Se vor da și două dine
uri, dintre care unul în parcul Clubului. 
Detailurile la primire sunt deja discutate și 
precisat.e de cătră ministru-presedinte Szell 
și marșalul ourții unguresol contele Ap- 
ponyi. Ambii demnitari vor îusoți pe Șah 
în visitarea orașului. Din Budapesta va 
pleca la Constantinopol pentru a visita pe 
Sultanul. Prin acâsta Șahul îșl încheie vi- 
sitele la curțile dinEuropa, deâre-oe curtea 
din Berlin și Londra sunt în doliu.

Un ofițer trecut la jidovisin. Se 
sorie din Eperieș, oă un oăpitan ou numele 
Casimir Petrykovsky dela regimentul nr. 
■67 de infanteria a treout dela religia ro- 
mano-catolieă la oea jidovâBcă. Probabil, 
că lăoomia la vre-o zestre îl va fi îndu
plecat să faoă aoest pas.

Un duel între țărani. In comuna 
Mânde din comitatul Pestei s’a întâmplat 
dilele acestea un duel între doi țărani, din
tre cari unul Nagy Istvan, al doilea Voja- 
cio Mihaly. Lucrul s’a întâmplat așa, oă 
Vojacio luă de jos un sbioih, care era al 

lui Nagy, și începu să poonâsoă ou el. Nagy 
îl provooâ de vre-o trei-orl să pună jos 
sbioiul, dâr Voiaoik nu l’a pus. Atunci 
Nagy a început să înjure, âr aoesta a luat 
o furcă de fier și i-o împlânta puțin în 
piept. Acâstă insultă duplă l’a scos pe Nagy 
din răbdare, îșl luă și el furca de fier și 
lovi atât de puternio în cap pe adversarul 
său, înoât aoesta imediat oădu la pământ. 
Lucrătorii voiră atunci să bată pe Nagy, 
dâr însuși Vojacio îi ruga să nu se atingă 
de el. Dup’aceea Vojacio fu dus de 
soții săi lucrători aoasă, unde a doua di 
muri. Acest tragio sfirșit s’a pertractat în 
10 Sept. n. înaintea curții ou jurați, cari 
pe acusat l’au deolarat nevinovat cu ma
joritate de șâpte voturi, âr tribunalul pe 
basa acestui verdict l’a achitat. Proourorul 
a oerut anulare.

Bravura unei înotătore.
Am adus și noi la rândul său soirea, 

că d-na Isacescu din Berlin s’a deois a trece 
ou înotul peste canalul La Manche, între 
Calais și Dover. Despre acâstă întreprindere 
îndrăsnâță, o fâie francesă publică următâ- 
rele amănunte:

D-na Isacescu deja de mult timp s’a 
pregătit pentru acest drum, dâr în urma 
timpului nefavorabil în oontinuu a fost si
lită să-l amâne, piua favorabilă pentru d-na 
Isacescu a fost cea de 6 Septemvrie n. 
Deja de diminâță era un timp frumos și 
senin. D-na Isacescu se deoise a nu mai 
amâna întreprinderea și înoă în aceeași <ji 
să trâoă canalul La Manche,. A făcut ou- 
noscut tuturor celor interesați și diminâță 
la 7 ore în fața unui public număros și 
între urale entusiaste a întrat în canal. 
D-na Isacescu era însoțită în drumul său 
la o distanță de 3—400 metri de vaporașul 
„Jennette", care avea pe bord, afară de 
amicii • artistei înotătore, și un medic și 
câțiva matrozi, buni înotători, oarl aveau 
misiunea, oa la cas de pericul să sară în- 
tr’ajutor. Afară de vaporașul „Jennette“, pe 
artista înotătore o mai însoțea la o depăr
tare de 3—4 metri două luntri.

Apa era forte rece, abia avea 14 grade, 
și isbirea valurilor era puternică. Curagiâsa 
și vânjâsa femeiă însă despica valurile ou 
putere și deja la 11 bre a. m. se afla la 8 
chilometri departe de țărm, ou tâte oă de 
multe-orl valurile au abătut’o din calea 
dreptă. La 11 âre fiind invitată de cei de 
pe corabiă, d-na Isacescu a beut un pahar 
de vin „Port“, ținând într’o mână paharul 
și ou cealaltă înota mai departe. La ârele 
12 și jumătate d-na Isacescu a prâncjit în 
apa mării. Cu o mână înota mereu, âr în 
oealaltă ținea o bucată de carne de găină 
și pâne și după-oe mânca acâsta, beu încă 
un pahar de vin, continuându-șl apoi ârășl 
drumul cu bărbăția. Din când în când d-na 
Isacescu lua câte-o feliă de lămâie presă
rată cu zahar, oa să contra-balanseze gustul 
sărat al apei de mare.

D-na Isacescu nu arăta de loo a fi 
obosită si numai răcirea apei, care eoă- 
fjuse la 12 grade, o indispunea. Astfel șl-a 
continuat calea pănă la orele 4 și 20 mi
nute, străbătând o distanță ca de 30 ohilo- 
metri. Cei de pe vaporaș invitară pe ar
tistă să întrerupă înotul, dedre-oe valu
rile mării erau tot mai puternice, și în oa
șul oel mai favorabil n’ar fi putut ajunge 
la Dover, decât a doua cji la amecjl, fără a 
odihni oât de puțin.

Inotătorea văcjând imposibilitatea de a 
continua, se învoi să iese din apă. Pe co
rabiă i-s’au făout înotătârei fricțiuni cu apă 
de Colonia, a fost învălită într’un oearoeaf 
cald și așecjată pe un fotoliu. Corabia s’a 
înapoiat și la orele 5 și 50 minute săra a 
sosit cu d-na Isaoesou la Calais. D-na Isa- 
oescu a fost întâmpinată ou strigăte entu- 
siaste și transportată la loouința sa, unde 
s’a odihnit pănă. la 7 âre, apoi a oinat. 
ț)iua urroătâre șl-a continuat modul de viață, 
ca și când nu s’ar fi întâmplat nimic în 
cjiua precedentă.

Capitularea Burilor?
Cu permisiunea oensurei englese, tele

graful aduce următârele soiri de sensațiă 
din Transvaal:

Londra, 12 Septemvrie. Corespon
dentul din Belfast al lui „Daily News* 
anunță: După soirile Burilor refugiațl, pre
ședintele Kruger se află în Nelspruit. Steyn, 
Viljoen, Botha, Tourie, și Delarey încă se 
află în Nelspruit. Mayer Lulcas a renunțat 
la rolul de comandant, el însă rămâne con
silierul militar al lui Kruger. Președintele 
Steyn doresoe, ca Dewett să mârgă îndată 

la rîul Oranje, căci altfel Burii de acolo 
vor pierde total lupta. Kruger e fârte debil, 
cjiua întrâgă stă într’un cupeu și cetesoe 
psalmi (Invențiă englesâscă — Red.) La 
înoeput Burii niol n’au voit să crâdă, că 
Lydenburg, pe care Botha l’a fortifioat luni 
de flile, a căijut. Se orede, că Kriiger se 
va refugia. Cu tâte aoestea Burii vor con
tinua lupta de guerilla.

Londra, 12 Septemvrie. „Daily Mail* 
anunță din Lourenzo-Marqueze cu data de 
erl.' Președintele Kriiger a visitat erl Ko- 
matipoort, apoi s’a reîntors la Nelspruit. 
Steyn are de gând să se reîntâroă în statul 
liber.

Londra, 12 Septemvrie. Agenția 
„Reuter“ comunică din Lourenzo-Marqueze 
cu data de atji: Președintele Kriiger a sosit 
eri aici.

Londra, 12 Septemvrie. De-odată 
cu refugiarea lui Kruger se anunță oă Botha, 
a început negocieri cu Englesii despre capitu
larea Burilor. Foile de sâra consideră re
fugiarea lui Kriiger drept sfîrșitul răsboiu- 
lui, sunt însă convinse, că nu pdte fi încă 
vorba despre pacificarea țării.

Lourenzo-Marqueze, 12 Sep
temvrie. In locul lui Kruger, Burii au ales 
președinte al Transvaalului pe Schalk- 
Burger.

*
După soirile acestea s’ar părâ, că li

bertatea și independența Burilor e cu de
săvârșire înmormântată. Ou totul altfel se 
pronunță însă, de pildă, corespondentul din 
Durban al cjiarului parisian „Le Temps*. El 
(jice, că dilele de pace sunt înoă departe 
de orisont și totul face a-se orede, că lupta 
se va prelungi pentru mult timp înoă. Burii, 
dice corespondentul, au în abundanță mu- 
nițiunl fabrioate de luorătorl franoeslși ita
lieni la Waterval Onder, pe oând aoest 
oraș nu oăduse în mânainimioului. Trupele 
englese înaintâză greoitî și încet atât în 
Oranje, cât și în Transvaal, isbindu-se cjil- 
nio de piedeol nouă. Nu se pâte evalua 
nici forța, nici numărul cetelor bure, oarl 
se află înoă sub arme. Ele apar cjilnio în 
alte localități, prioinuesc stricăciuni și se 
retrag pe dată ce se simt amenințate, spre 
ași reîncepe In altă parte isprăvile.

Ou tote rapârtele — continuă cores
pondentul — e absolut fals, că nordul Na
talului e cu totul evacuat de Buri. Chiar 
la Ladysmith Burii sunt încă fârte numă- 
roșl și au opt tunuri. într’o luptă ou En
glesii, aceștia au fost siliți să se retragă, 
însă din ordinul lui Buller s’a oprit publi
carea acestei soiri.

Așa descrie corespondentul fâiei pa- 
risiene situația în Transvaal, — adecă cu 
totul oontrar de cum o presentă telegra
mele din sorginte englesă.

VaRIETATE.
In țera Piticilor .și Canibalilor. 

Un misionar engles, descrie sub aoest titlu, 
oălătoria sa prin ținuturile cele mai întu- 
neoâse și neesplorate încă din Africa oen- 
trală, în modul următor :

La întâroerea mea din Uganda, tra
versând ținutul Gangalui spre odsta Atlan
tică, trecuifl. și prin țâra piticilor sâu Pyg- 
meilor și a multor tribuirl de Canibali, ou 
oare oăutaiîi a mă înțelege în cea mai mare 
prietiniă. Prima ounoscință ou Pygmeii o 
făouiii intr’un tufiș. Eu eram cufundat in 
lectura unei cărți, oând de-odată zării în 
tufiș mai multe mutre mici, cari îșl sgâiau 
ochii la mine. întinsei manile spre ei, ca 
semn de salut prietiuos. Inoet și fârte vfii- 
cios se apropie un pitic, înbolba ochii 
spre mine și îndată îșl acoperi fața cu 
mânile. Ceilalți Pygmei veniră timirjl după 
oonducătorul lor. Acuma eu pntuiîi să ob
serv mai de-aprâpe pe visitatorii mei și, ce 
mă surprinse mai mult fu, naturalminte, 
statura lor oea mică. Insă, deși ei erau 
mici, de un metru, după cum m’am oonvins 
măeurându-i mai târdiu, Pygmeii erau așa 
de tari și bine legați, oum re.re-oi’1 se vede 
vre-o specie de locuitori ai Africei.

Ei aveau pieptul lat, o musculatură 
desvoltată, un gât scurt și gros și un cap 
de formă sferică ; partea inferiâră a corpu

lui era d’o oonstituțiă masivă și fârte tare. 
Pieptul lor era acoperit ou păr negru și 
oreț, și oei mai mulțl Pygmei purtau bărbi 
negre și dese. Ei aveau în mână un aro și 
o tolbă de săgeți. Pe brațe purtau inele de 
fier și unii aveau inele și pe după gât.

Eu vorbii ou micul om, care ounoscea 
limba toroă și mă miraifi de modul isteț, cu 
care el îmi răspunse la întrebări. Nu ou- 
nosoeam limba toroă destul de bine și el 
întrebuința cuvinte, oe-ml erau ou totul 
streine și oarl indicau idiomul sâu dialec
tul țărei pitioilor, însă el tot vorbea destul 
de bine, oa să-l pot înțelege. Șeful Pygmei- 
lor îmi mai istorisi, oă țâra lui ar fi d’o 
lățime de șâse d^e de drum și d’o lun
gime de șâpte cjile. Apoi îl întrebaitt oâțl 
loouitorl are, și el luă o buoată de lemn, 
o rupse în mici bucățele și cjise, că fiă- 
oare din aceste bucățele representă un șef; 
apoi numără el câți Pygmei aparțin unui 
șef; unii aveau 200, alții numai 50, âr alții 
ohiar 500. O simplă adunare (adiție) dete 
suma aproximativă, oă întrâga lui populațiă 
ar fi de 10,000. Șeful pitioilor îmi mai po
vesti, că el de mult soia de venirea mea, 
și-l întrebai cum așa, âr el spuse, că sunt 
6 (jile de când m’a vătjut în pădure, âr 
câud îi răspunseiîi, oă eu nu l’am vătjut, el 
înoepu să rîdă cu hohot. Prin aoâsta aflai 
în fine, că o mare bandă de aoești âmenl 
mici, ne urmărea fiă-oare mișoare, din tu- 
fișe, în oălătoria nâstră. De ce nu ne ata
cară ei? In ultimele cjile eram ou totul la 
discreția lor și renumele lor este destul de 
vechiîi, oă ei sunt popor stupid și laș. 
Probabil, oă pe noi ne apăra toomai slăbi
ciunea nâstră, că ei vedeau, oă noi nu 
eram armați ou flintă oa alțl Albi. Eu însă 
nu cred, oă ei ar fi un popor răutăcios, pe 
oum Ie merge numele. Piticii sunt, ca cei 
mai mulțl afrioanl, inofensl, nepericuloși, 
dâoă sunt lăsațl în pace. Ooupațiunea lor 
cea mai plăoută este vânarea elefanților, pe 
oarl o fao cu săgeți mici veninâse.

Esperiențe tot așa de interesante fă- 
cuiîi eu, continuă Lloyd, ou poporul Cani
bal al Bangwasului. Aceștia sunt Negri cei 
mai blâncjl, cu oare am avut d’a faoe ; ei 
sunt plini de umor și le placea orl-oe glumă 
a mea. Armonioa mea englesâscă, oânele 
meu, Hally, camera mea, binoclul și înainte 
de tâte bioioleta mea le oausâ cea mai 
mare mirare și le insuflă oele mai calde 
sentimente de prietenia.

S> g W H S ii.
Pleșuvia — urmare a emoțiuni- 

lor. „Progrâs medical “ povestesoe urmă- 
târea întâmplare: Un țăran în verstă de 38 
ani, puternio sănătos și fără moșteniri de 
nervositate, ducea o viață fârte liniștită,, 
modestă, dâr asigurată prin lucrarea pă
mântului său. Afară de bâlele oopilăriei, a 
fost necontenit sănătos. într’o sâră se în
torcea dela oâmp aoasă, măgarul mergea 
înainte, ducând în spate pe băiatul de 8 
ani al țăranului. La un loo măgarul s’a po- 
tionit, copilul eăcjă și măgarul îl oălcă de 
câte-va ori. Din fericire copilul se alese 
numai ou neînsemnate juliturl, dâr țăranu
lui îi căcțu părul și barba în timp de 24 de 
âre, și cel oare-i crescu la loc, era alb ou 
desăvârșire. Etă ce a produs emoțiunea ță
ranului în momentul când îșl vădu copilul 
călcat do măgar.

De necredut. Mii de mulțumiri și 
scrisori de reounosoință constată, oă flui
dul Elsa de Feller s’a dovedit ca oel mai 
bun la diferite bâle, chiar și la acelea, unde 
alte medicamente nu vindecă. Ou deosebire 
vindeoă frigurile, podagra, reuma, dureri 
de cap, piept și de dinți, junghiuri, dureri 
de stomao, de ochi etc. iute și sigur. 12 
sticle 5 corâne franco. Singurul producent 
e Eugen V. Feller, farmacist în Stubioa Nr. 
135, Comitatul Agram. La nici o familiă 
să nu lipsâscă aoest mijloc esoelent esaminat 
de autoritatea sanitară, și aflat de cel mai 
bun mijloo, pe care ârl-cine, de-1 folosesce 
odată, pentru efectul său îl va folosi per
manent. „Orb am fost deja, și numai „Flui
dul Elsa“ de Feller mi-a salvat lumina 
ochilor — sorie Sziios Pâter din Budapesta 
(Felsorakpart 9).

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maier.
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Dela „Tipografia A. Mnreșianu“ 
«lin SSrașov, 

se pot procura următârele cărți:
Cărți cis prețuri reduse.

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
cărților de mai jos, cari se vend eu pre
țuri reduse, ba chiar mimai pe jumâiate, de 
cum s’au vândut până acum.

1) Lascar Viorescu, O iconă a Mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acostă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 c >r., cum s’a 
vândut până acum, este adl numai 2 cor. 
(-(- 30 baci porto.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
năstră poetă. Conține 144 pag. In loo 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 literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-|- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sco- 
b-le de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de L>. 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. (-j- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sămă 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. în loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-|- 10 b. porto.)

7) „ Vrei se 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).

CursuB Ea bursa dinVsena.
Din 13 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4%........................115.05
Renta de corone ung. 4°/0- • • • 90.95
Impr. căii. fer. ung. în aur • 120.30
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2% 98.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.25
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii........................162.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.35
Renta de argint austr............................... 97.70
Renta de hârtie austr............................... 97.35
Renta de aur austr.................................116.70
LosurI din 1860..................................... 132.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.05
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 6S0.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 666.50
Napoleondorî.......................................... 19.31
Mărci imperiale........................... 118.27
London vista.................................... 242.10
Paris vista...................................... 96.25
Rente de corone austr. 4°/0 • . . 97.05
Note italiene...........................................90.20

Cursul pieței Brașov.
Din 14 Seotembre 1900.

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

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

AVIS părinților, cari voesc
a-și aședa copii la o familia 

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

- - tfău.

despre case și locuri de venerare.
Biserica română gr.-or. din Bra- 

șov-Cetate va pune la vexare prin 
licilaținne verbală Marți în 5(18)Sep- 
temvre la 9 ore a. m. in Cancelaria pa
rohială Tergul Inului nr. 5, armatOrele 
parcele, situate la o admirabilă po- 
sițiune, pe livada de sub Promenada 
de sus a Brașovului. în Groveri:

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

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

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

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

Tote aceste parțele fiind situate 
unele lângă altele pot forma și uu 
complex unitar, forte potrivit pen
tru vile.

Doritorii sunt rugați a se pre- 
senta în 5(18) Sept. a. c. dimpreună 
cu 5°/0 din prețul cel va oferi.

10833-3. Epătro^ia parochiaiă.

Brasstfvârm e gy e alispân jât o 1 ■

Sz. 16583 -W.

Hirdetmeny.
Brasso vărmegye kozigazgatâsi 

es gyâmhatdsâgi szlikaegieteirdl, va- 
lamint azok fedezesdre szolgâld jo- 
vedelmekrol az 1901 evre osszeâlli- 
tott kolteegvetdsi eldirânyzata az âl- 
landd vâlasztmânynak f. evi Szep- 
temb. ho 10-en tartott flleseben târ- 
gyaltatvân es elfogadtatvân, az 1886 
âvi XXI. trv.-cz. 17. §-sa ertelmeben 
kdzBzemlere kitetetik.

Ezt azzal a megjegyzâssel ho- 
zora kfiztudomâsra, miszerint a kolt- 
segeldirânyzat a fenti hatâriddn be- 
101 a vârmegye szămvevfisegenel a 
hivatalos drâkban betekinthetd 6s a 
notalâni felebbezesek ez ido alatt 
hozzâm irăsban beadhatdk.

Brass6, 1900 evi September 
h6 11-eo,

Or. Jeîk el, 

all.sțân

O descriere a- 
deverată. Mis
terul unui om bă
trân se trimite 
gratis, după.pri
mirea de 10 fii. 

porto.

O istorie fdrte 
interesantă 

din viață Mis
terul unul om 
bătrân se trimi
te gratis, după 
primirea de 

10 filer! porto.

pggQHMgaraaS cât și intern, așa ; gj _ t _____
La friguri, junghiuri, podagra, reuma. tuse, 

trona, durere de stomach, disenterie, dureri de 
pept, cap, dinți, greță, durere de ochi etc. etc.

Prețul 12 sticle împreună cu instrucția 5 co
rone, 21 sticle 8 cor. 60 fii., 48 sticle ’ 16 cor. 
Trimite franco cu rambursă său după primirea 
prețului singur producentul

EUGEN V. FELLER 
farmacist la „Heiligen Dreifaltigkeit“ în Stubica 

Nr. 135. (Comitatul Agram)
“ ’ Fie-cărui sunt de reco-

„Orî și cui voin mandat

Pilulele-Rabarber
„Fluidul Elsa“ ale lui

mi - a scăpa H Feller
viața", scrie
ifj. II. Szabe ou marca »E L S A“. 

Istvan în Au efect Sigm* ȘÎ fără 
Păkozd. dureri de mistuire, câr

cei, constipațiă,limbrici,
BaesacKCTaiM anemie, gălbinare etc.
1 Sul (6 cutii împreună cu inscripț. franco 4 cor. 

Depou principal în Budapesta la farmaciile :
T(ir oii Jozsef, Kirăly-u. 12., Zoltân Bela, N.-Ko. 

. — -- rona-u. 23.
jMari efecte

|||xxxxxxx Hotel Europa Ixxxx

a
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Aven) onorea a atrage atențiunea Ou. public amator 

de bere, că cu începere de 9 Septembre a. c. wom pu
ne in venrfare în Restaurația nostră recunoscută ca 
bună

Bere de Martie (Mărzen Bier) 
din Berăria pe acțiuni Sieinbruch cu

= 8 cr.
lua dejun în porții mici (Zonen\ 
Concerte se dă berea tot cu prețul de sus.

Cu totă stima:

KMBApȚ & STEIf 
as’emla6t®a‘iă Motelului.

Se pbte 
NB. La

O
-4G»
O

M

8z. 5564-1900. țlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârăsbirbșâg, mint tlkdnyvi batdsăg, kozhirrb teszi, 

hogy a „Furnica" fogarasi tak. penztâr vegrehajtatonak Oăldarar Zinka 
vegrehaitâst szenvedd ellem 180 kor. tdke kâvetelâs âe jârulekai irânti 
vâgrehajtăsi ugyâben a fogarasi kir. jârâsbirdsâg teruleten lev6 Fogaros 
kdzsegdben fekvd a fogarasi 63. sz. tljkvben A f alatt foglalt 913 hrsz. 
ingatlanra 480 kor., 923 hrsz. iagatlaura 28 kor., 2008 brsz. ingatlanra 
12 kor., 2098 brsz. ingatlanra 18 kor., 2137 hrsz. ingatlanra 34 kor., 
2169 hrsz. ingatlanra 22 kor., 2797/2 — 2800/2 brsz. ingatlanra 522 
koronâbau az arverest ezennel megâilapitott kikiâltâsi ârbau elrendel- 
tetik es ho^y a fennebb megjeldlt ingatlanok 1900 evi kotobe<* ho 5 ik 
napjân deleiott 9 orakor a telekkooyvi hatdsâgnâl megtartando nyilvâaos 
ârveresen a megâilapitott kikiâltâsi âron aldl is eladatni fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok beesârânak 10%-ât 
fcdszpdnzben, vagy az 1881 âvi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyam mal 
szâmitott es az 1881. evi november hd 1-ea 3333. sz. alatt keir j^az- 
sâgiigyminiszteri rendelet 8-ik §-bau kijelolt dvadekkepes ertâkpa pirban 
a kikiilddtt kezâhez leteani, avagy az 1881: LX. torv. cz. 170-ik :j-aa- 
ârtelmâben a bânacpenzuek a nirdsăguâl oldleges elhelyezesârd! kiaili- 
tett s-zabălys-erii elismerveuvt âtszoloâltatni.

F o gara, s, 1900. 6vj Juliua hd 11-ân.
A kir. juirosăg mint telekdnyvi hatosâ.i. CSASZÂR

1088, kir albiră.

Pliicarsa și sosirea imurilor Se stal m. sag. in Brass?.
VsvSahO «Sbm I Maâu st. n.

Plecarea trenurilor din Brașov
.heU Brașoy 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 ora 7'48 min. săra.
IV. Tr. ace. la ăra 10'26 min. sera. (Arad)

llela Brașov la Bucurescl:
I. Trenul de persone la ora 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 Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim. 

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

IL Trenul mixt la ora 8-60 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3'15 m. p. m.

(are legătură cu linia Tnșnad-Cluc-Szereda).

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

II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m.
III. Tr. mixt, la ora 9'30 min. săra.

Bei a Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a.
III. Trenul de pers, la ora 3 15 min. p. m.

dim.
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Sosirea trenurilor in Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

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

III. Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2'9 m. p. m»
IV. Trenul mixt la ora 10'25 min. săra.

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

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

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

IV. Trenul acelerat, la ăra 10'14 m. sera.
V. Tren de pers, la ăra 2.10 min. p. m. 

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

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

II. Trenul de pers, la ăra 1'51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la ora 6'48 m. săra

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

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

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

II. Trenul mixt la ora 1'12 mm. p. m.
: III. Tr. mixt la ăra 8'18 min. săra.

Dela Ciue-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ăra 8'25 m. dim.

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

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


