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Demisîunea lui Nacevici.
Călătoria ministrului de comerciu 

bulgar Nacevicl la Viena a fost pre
ludiul demisiunei sale.

Este sciut, că Nacevici a fost 
acela, care în calitate de ministru 
de esterne ad interim, pe timpul ab
senței lui Ivancioff la Constantino- 
pol, a îăcut agentului diplomatic ro
mân din Sofia acele declarațiuni, 
cari au produs o bună impresiune 
la Bucurescî, fiind mai leale față cu 
reclamațiunile necurmate ale guver
nului român în afacerea asasinatelor 
bulgare. Seim asemenea, că, după-ce 
s’au reîntors miniștrii bulgari trimiși 
în misiune la jubileul Sultanului, mi
nistrul de esterne Ivancioff a desa- 
vuat prin cunoscutele desmințirî ale 
Agenției bulgare pe colegul seu, din 
care causă conflictul româno bulgar, 
a devenit mai încordat.

Demisîunea lui Nacevici dove- 
desce, că au esistat divergențe de 
opinion! între el și colegii sei asu
pra amintitului conflict, și că prin 
urmare a fost în drept agentul di
plomatic român d. Mișu și că a re
latat corect și Agenția română asu
pra declarațiunilor din cestiune.

Printr’asta incidentul cu aceste 
declarații s’a încheiat. Prin demisiu- 
nea sa Nacevici recundsce indirect, 
că a fost desavuat și că nu con
simte cu ceilalți membrii ai cabine
tului. Chemat fiind printr’o tele
gramă a ministrului-președinte bul
gar la Sofia, ca după reîntbrcerea 
principelui să se sfătuăscă cu cabinetul 
despre ceea-ce pretind interesele 
țării în conflictul cu România, Na
cevici a răspuns, că persistă în di- 
misiunea sa și iese necondiționat din 
cabinet.

Acum s’a clarificat pe deplin 
afacerea. Nacevici din capul locului 
a fost pentru o atitudine demnă și 
leală față cu reclamațiunile juste ale 
guvernului român. Vetjend, că n’o 

păte scote la cale, a preferit mai 
bine a-se retrage. Acăsta este co
rect. Așa trebuia se procădă un băr
bat de stat, convins că interesele 
țării sale pretind o cumpănire ne
pasionată și nepreocupată a situa- 
țiunei ei în conflictul cu România.

Soirea despre demisîunea din 
cestiune vine nu din Sofia, ci dela 
Viena, unde ministrul de comerciu 
bulgar a petrecut mai multe cjile. 
Trebue să credem în esactitatea ei 
cu atât mai vîrtos, cu cât înseși 
fiarele din Sofia accentuăză, că Na
cevici nu este de acord cu preșe
dintele consiliului și că de aceea ar fi 
încurcat lucrurile în cestiunea con
flictului. Și aceste foi însă-și nu ve
deau altă soluțiune, decât dimisiu- 
nea lui.

După tăte acestea dispare orî-ce 
pretext pentru Bulgari de a susțină, 
că agentul diplomatic al României 
a voit să denatureze intenționat cu
vintele miniștrilor bulgari, fiind-că 
România ar dori resboiul.

Nu numai, că România nu do- 
resce răsboiul, der, decă este ade
vărată scirea din „N. Fr. Presse“, 
ministrul-președinte Carp a declarat 
chiar, că România consideră conflic
tul ca încheiat din momentul când 
guvernul român a atras atențiunea 
puterilor asupra primejdiosei ac
țiuni a propagandei macedonene 
revoluționare, lăsând puterilor să 
facă ele orî-ce alt pas în contra ace
lei acțiuni; România n’are motiv 
pentru înarmări și-șî va sci apăra 
liniștea și siguranța propriă.

Fasele, prin cari trece conflic
tul se schimbă mereu. Neschimbată 
însă rămâne atitudinea guvernului 
român, care nu reclamă dela Bul
gari decât justițiă și se feresce de ori- 
și-ce provocare, ce ar pută da nas- 
cere unui răsboiu.

f Aron Densușianu.
Erî după amiacjî a fost condus 

la morment de lamura societății ro
mâne din Iași mult regretatul Aron 
Desușianu.

Din scurta sa biografiă, ce am 
publicat’o, am văcjut, că viața aces
tui distins Român, mare naționalist 
și învăpăiat patriot, a fost plină de 
activitate și că a dat rădele cele 
mai frumăse.

Aron Densușianu, pe timpul cât 
a -trăit în Făgăraș ca advocat, s’a 
distins pe terenul luptelor năstre 
politice naționale ca călduros și 
energic apărător al drepturilor po
porului și a fost unul din cei pu
țini, cari au înțeles necesitatea, de 
a-se organisa politicesce poporul 
nostru, ca să potă purta cu demni
tate și cu succes grăua luptă în co
mune, în- municipii pentru limbă și 
naționalitate.

Era de model acțiunea oposi- 
ției române din comitatul Făgăra
șului, condusă de Densușianu în anii 
șepte-fieci. Firesce, a fost timbrat 
de adversari ca „agitator" periculos; 
a trebuit să sufere chiar închisăre 
în urma atitudinei sale neînduplecate 
în susținerea principiilor naționaliste.

Din nenorocire acțiunea, ce a 
întreprins’o, n’a fost susținută cum 
trebuia de Românii făgărășenl, și 
n’a fost secundată, decât numai în 
mică măsură de Românii din cele
lalte comitate ardelene. Atunci a 
venit la Brașov și a întemeiat cjiarul 
politic „Orientul Latin11 dimpreună 
cu d-1 Teofil Frâncu, redactor res
ponsabil al acestui c|.iar, și în cola
borare cu poetul I. Lăpădat și isto
ricul Nicolae Densușianu. In acest 
(jiar s’au reoglindat principiile poli
tice și naționale ale lui și ale so
ților săi.

Din articulii săi publicați în 
acest cjiar putem cunosce pe Aron 
Densușianu ca pe un onest, sincer 
și intransigent autonomist al țării 

Ardealului și continuator al vechii 
șcdle politice literare dela Blașih.

E de regretat, că împrejurările 
vitrege dela noi au dus și pe acest 
distins luptător ăl nostru peste 
munți, când aveam așa mare lipsă 
de conducători harnici și devotați 
causei.

Trecut în România, Aron Den
sușianu a îmbrățișat cariera de pro
fesor, în care calitate a fost activ 
pănă la mdrtea sa, bucurându-se — 
în urma valoroselor sale lucrări li
terare și ca critic literar — de stima 
și simpatia nu numai a colegilor săi 
dela universitatea din Iași și a as
cultătorilor săi, ci a tuturor Româ
nilor. Scrierile sale literare formeză 
cununa neperitore a activității sale 
neobosite din acest timp.

Depunem o lacrimă fierbinte pe 
mormântul acestui demn Român și 
vrednic fiiu al Ardealului!

*
Despre înmormântarea lui Aron Den

sușianu „Evenimentul" din Iași comunică 
următorele :

A dl la 2 și jumătate s’a făcut înmor
mântarea regretatului profesor Aron Den
sușianu.

O mulțime de lume se grăbi să asiste 
la înmormântare, să petrdcă pentru ultima 
dră pe cetățânul iubit, pe profesorul model 
și pe bunul părinte.

Printre cordnele depuse se afla din 
partea soției, din partea fiicelor, din par
tea fiilor, din partea profesorilor Universi
tari, din partea familiei Erbiceanu, din par
tea Ligei culturale, din partea eocietăței 
studențesol „Solidaritatea".

Cortegiul percurse stradele Ralet, Ro
mână, Asachi, Carol. In fața Universităței 
domnul reotor Xenopol ținu o mică, dâr 
simțită cuvântare, în care arata meritele 
distinsului profesor, lupta sa din inimă 
pentru interesele Românilor de peste munți 
și stricteța regulamentelor, de unde niol- 
odată severul profesor nu devia.

După aoeea cortegiul se puse în miș
care, percurgând străzile Lăpușneanu, Go- 
lia, Eternitatea.

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Antropomorfism și antiantropomor- 
fism în limba română.

(Urmare.)

Buza indică metaforic a) marginile 
mai ales ovale ale unei aperturl: buzele 
tunului; buzele strachinei, sfeșnecului etc.; 
să dice chiar și buzele fântânii, înțelegân- 
du-se marginile de de-asupra ale grilajului 
de lemn la fântânile cu găleată1). Tot aici 
aparține și frasa: a umplă un vas pănă în 
buze', b) marginea subțire la instrumentele 
de tăiat: buzele cuțitului, cosei etc.

Limbă este, după concepțiunea an- 
tropomorfistă a poporului nostru, orî-ce 
obiect seu parte de loc, ce are forma lun- 
găreță și ascuțită a limbei omenesc!. Etă 
câte-va esemple mai cunoscute: limbă la 
clopot, cataramă, cumpănă, briceag, lăcat 
etc. Limbă se aplică în deosebi la deter
minarea diferitelor formațiuni ale supra-

’) In sensul acesta în jurul Brașovului (Să- 
celel frasa obvine în forma: buzii fântânei. 

feței pământului, așa d. e. o limbă de pă
dure e o fâșie îngustă de pământ acoperită 
cu arbori; în special însă o limbă de pă- 
ment se numesce o peninsulă îngustă și 
lungăreță. In același sens se aplică și la
tinescul linqua (Liv. 44, 11, 3; Lucan. 2, 
614), întocmai ca și grecescul yXâGSa. — 
Cele mai cunoscute plante concepute ca 
antropomorfisme parțiale ale limbei sunt: 
limba boului (Anchusa), limba cânelui (Cy- 
noglossum), limba oii (Plantago), limba cer
bului (Scolopendrium) etc. Să se compare 
deja în limba latină: linqua bubuia (limba 
boului), Cato R. R. 40, 4; Plin. 17, 112, 
linqua canina (limba cânelui), Cels. 5, 
27, 18.

Gâtlej indică metaforic preste tot 
o deschidătură lungăreță: gâtlejul pivni
ței. Să se compare în limba lat. fauces 
(gătlegiu) în sens de strîmtdre, pas (Curt. 
7, 4; Cic. Agr. 2, 32, 87), și chiar șiȘ în 
sens de abis, prăpăstie (Cic. N. D. 2, 
37, 95.)

Gât', a) partea lungărăță și strimtă 
la diferitele obiecte: gâtul sticlei, viorei; 
b) trecătore îngustă: gâturi ale munților 
CarpațI (Odobescu.).

Grumaz să aplică ca antropomor
fism numai la munți: grumaz de munte 
(pisc tîmpit.)

Piept. După analogia pieptului ome
nesc să vorbesce de piept la munți, pă
mânt etc.: piept de munte, piept de pă
mânt etc. In special sub pluralul piepți se 
înțelege partea anteridră a cămeșei la băr
bați, așaderă partea, care acopere pieptul.

Pântece se numesce în graiul antro
pomorfii al poporului nostru partea inte- 
rioră a diferitelor obiecte: pântecele mun
telui, sinonim cu sinul muntelui; sub pân
tece se mai înțelege și partea umflată, 
bulbucată a unui vas : pântecele sticlei etc.; 
de aici adjectivul pântecos, ca d. e. în ur
mătorul vers de Eminescu:
Ah! garafa pântecoși dor de sfeșnic mai e bună!

(Cugetările lui Dionisie.)
Sinonime cu pântece, mai ales în 

sensul din urmă, sunt fole și burtă: folele 
seu burta sticlei, urciorului etc.

Sîn indică ca antropomorfism centrul 
seu partea interioră a vre-uni obiect: sînul 
pământului; sîn de mare (golf) etc.

Puric. 1) In mitologia poporală ro
mână se vorbesce de buricul pământului, 

înțelegându-se punctul central al pămân
tului (imaginat ca un disc), care servesce 
de trecătore în lumea cealaltă, seu mai 
bine dis pe tărâmul celălalt, precum să es- 
primă basmele nostre poporale. In mito
logia veche grecdscă ca buric al pămân
tului (dialog rfjg pps~) era imaginată insula 
Delphi, și în special un glob de marmoră 
albă din cela templului lui Apollo. Orașul 
Enna, în special vestita dumbravă a cîeiței 
Proserpina, era considerată de buric al Siciliei 
(Umbilicus Siciliae) cf. Cicero, Ver. 2, 4, 48, 
106. Mai departe să scie, că și Italia, ba 
chiar și orașul Roma își avea buricul 
său (umbilicus). Să se compare în graiul 
poporului nostru buricul cetății, înțelegân
du-se partea centrală a cetăței; 2) buric la 
mdră: pervazul, căptușala de lemn la gaura 
petrei inferidre. 3) buricul degetului: vâr
furile degetelor (capetele rotunde). 4) Bo- 
tan: Buricul Vinerii (Cotyledon), Nabel- 
laraut etc.

(Va urma.) Nicolae Sulică.
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Cordânele pătăștei au fost ținute de 
domnii profesori universitari Culianu, Leo- 
nardesou, Stravolca, Dr. CosmovicI și Xe- 
nopol.

Jancso Benedek si mișcarea din
5 3Macedonia. Am înregistrat erl la soirile 

dilei faptul, că într’un artioul publioat în 
„Budapesti Hirlap“ Jancso Benedek, cu
noscutul istoriograf al lui Banffy, vorbind 
de cestiunea macedoneană, atribue regreta
tului profesor dela gimnasiul român din 
Brașov Dr. Vasilie Glodariu, meritul de-a 
fi aruncat sămânța, oare a dat nascere ces- 
tiunei, ce a provocat conflictul româno- 
bulgar, inaugurând propaganda română în 
Macedonia.

D-l Jancso comite și de astă-dată neesao- 
titățl de cari se găsesc destule în scrierile 
sale asupra Românilor. Răposatul Glodariu 
a fost chemat oa oel dintâiti director la 
liceul din Bitolia, în care calitate a func
ționat acolo vr’o opt luni, deschizând pri
ma clasă liueală. împrejurările familiare 
l’au făcut însă să se reîntoreă la Brașov. 
Atâta e tot. Sl-a făcut datoria cât a stat în 
Bitolia, de dascăl și director. Natural însă, 
că nu i-a rămas timp, de a-se ocupa de 
cestiunea maoedoneană.

Modul cum Jancso Benedek caută a-1 
face responsabil pentru oeea-ce se întâmplă 
astăfll, spuind, oă a fost unul din profesorii 
gimnasiului român gr. or. din Brașov, p6te 
să-și aibă și ținta sa deosebită. Cetind ar- 
tioulul din „Bud. Hir.u orl-oe Maghiar șo- 
vinist va esclama: âtă de ce-i bun gimna
siul român din Brașov! Până în Macedonia 
se întinde firul agitațiunilor profesorilor lui.

Așa ceva însă nu stă bine unui scrii
tor, care pretinde a ounosce mai bine ca 
toți Ungurii raporturile istorice și politioe 
ale Românilor.

O mărturisire. „Budapesti Uirlapu, 
organ, oare stă aprdpe de cercurile guver
namentale unguresol, scrie în Nr.-ul său dela 
16 Septemvrie: „După oum stă lucrul adl, 
abia este în interesul politicei maghiare, ca Ro
mânia să dobândăscă succese diplomatice stră
lucitefață cu Bulgariau.... Mărturisirea acesta 
o face foia guvernamentală după-oe cons
tată, oă principele Ferdinand a petrecut 
Zilele aoestea în Ungaria la vânătore și din 
umbra braZilor dela Gombr trimetea tele
grame la Sofia, dirijând ast-fel din Unga
ria politica Bulgariei; dâr — Zioe — ar fi 
bine se soie dâcă o dirigâză „în favorul 
Ungariei ?u

Uniunea studenților latini.
Ca întregire a raportului, ce l’am publicat 

după diarul „l’JȘpoque“ din Paris despre ședința 
de inaugurare a Uniunii studenților latini, dăm 
mai jos tot după același diar partea a doua a ra
portului său.

La redeschiderea ședinței se face co
municarea remarcabilului memoriu asupra 
Ideei latine la Români, presentat de d-l V. 
A. Urechiă, fost ministru, profesor la Uni
versitatea din Bucuresol și vioe-președinte 
al Academiei române.

D-l Urechiă în prima parte a luorării 
sale arată, cum, în decursul secolilor s’a 
menținut intactă continuitatea latină la des- 
cendenții vechilor oolonl romani, aduși în 
Dacia Traiănă. Arată, oum pe timpul ma
rilor invasiunl1 barbare chiar împrăștierea 
însăși a vechilor colonii romane fu oausa 
salvărei lor, căci năvălitorii, negăsind o 
unitate puternică de doborât nu simțeau 
trebuirița ”de a estermina1'pe puținii latini, 
cari ’șl1 menținură originea în vârfurile Car- 
paților.

D-l Urechiă trece în revistă manifes
tările latinității la desoendenții acestor vechi 
colonl, cari cu timpul au devenit un ade
vărat popor, care cu tote că era înoins din 
tote 'părțile de diferite rase ătero'gene a ră
mas consoient’ de gloriâsa sa origine.

Amintesoe, cum împăratul român Io- 
niță, oare reunise sub sceptrul său pe Ro
mânii și pe Bulgarii de pe ambele maluri 
ale Dunărei, stăruia asupra originei sale la
tine dinaintea papei dela Roma și îi cerea 
eorâna imperiului roman din Orient.

Amintesce, că cu tâtă ruptura dintre 
bisericile din Orient și Oooident, mitropo-' 
litul ortodox Dosit.heu declară, oă: Tot omul 
trebue să știe, că națiunea moldovană vine din 
Italia. Traian a populat cu rassa acăsta de 
ămenl Valachia, Transilvania și Țâra Moldo- 
venescă.

In secolul XVII, Miron Costin, ma
rele scriitor moldovean, refugiat la curtea 
regelui Poloniei Jagellon, nu găsia nimic 
mai potrivit pentru a curteni pe aoest prin
cipe de rasă slavonă, decât să-i declare în 
plin oonsiliu regal că: In cele trei țărî ro
mâne, ponorul se preamăresce de originea sa 
latină. Nu numai numele său de Român, dâr 
pănă și obiceiurile, natura sa, limba sa, do
vedesc pănă la evidență, că este latin dela 
Roma.

Mai târfliu, Dimitrie Oantemir, Petru 
Maior și întrâga pleiadă de scriitori români, 
cari ilustrâză a doua jumătate a seoolului 
XVIII, nu încetâză de a afirma latinitatea 
Românilor.

In Z’lele nbstre, adaugă el, tesa nu 
mai este disoutabilă. D-nul Baocelli Z’cea 
anul trecut la Roma: In inima Românilor 
amintirea originei lor a rămas în decursul se
colelor, palpitândă și vie. Șe va putea pul- 
verisa marmora, dâr nicî-odată nu se va ni
mici conștiința latinitâței în inima Româ
nilor !

In partea a doua, d-nul Urechiă vor- 
besce despre manifestările latinităței la Ro
mânii din România modernă. El amintesce, 
în trâcăt, cum un Român și nu dintre cei 
de rând, un Român care trebuia să ajungă 
unul din oele mai mari glorii din țâra sa, 
care, de mai multe ori ministru, astăZl 
încă profesor universitar în BucurescI și 
vice-președinte al Academiei române, so
sind cu un an înainte de răsboiul franoo- 
italiano-austriac la granița Piemontului li
ber, nu putu, într’un sublim elan de entu- 
siasm juvenil, să se împiedece de a sări de 
gâtul celui dintâiti jandarm, pe care îl în
tâlni, al regelui Viotor Emanuel. El amin
tesce cum aoest Român, ajuns ministru și 
doritor de a face din compatrioții săi ade- 
vărațl latini, demni descedențl ai Romei, 
mama națiunei lor, trimise număroșl stu- 
dențl să-și compleoteze studiile lor univer
sitare la Turin.

„Este 6re nevoe să vorbesc de Fran- 
cia, adauge d-l Urechiă; ei, acestei surori 
latin© atotputernică, datorim noi ceea ce 
suntem. Dela bmenii ei cei mari ca Quinet, 
Michelet și în timpurile din urmă Tour- 
toulon, G. Paris, Roque-Ferrier, Mistral, 
am învățat să avem încredere în viitorul 
Ideei latine.

„Tinerime română, să salutăm pe 
aoeștl glorioși apostoli, să salutăm pe dis
cipolii lor! Să ne amintim mai cu sâmă, 
oă numai o uniune a popârelor latine pbte 
salva vechea nostră rassă latină atât de 
violent atacată și așa de des ponegrită!“

D-l Henri Durand dă apoi cetire te
legramei trimisă în numele Felibrului latin 
din Montpellier, de cătră d-l Alp. Roque- 
Ferier, președinte și d-l F. Durano, se
cretar :

„Salutăm în voi ioâna speranțelor ras- 
sei nostre. Desunită oâte-odată, saorificată 
adese-orl unor conoepțiunl streine sâu chiar 
ohimerice, supusă în unele puncte unor po- 
pulațiunl de rasse diferite, rassa latină are 
datoria de a realisa idealul său etnic, în 
fața alianțelor de răsboiu și de cuoerire, 
cari se urzeso în cele patru puncte ale glo
bului. Perderea Luisianei, Floridelor, Texa
sului, noului Mexio și a Californiei în scur
tul spațiu al unui seool, părăsirea Româ
niei, Portugaliei și Spaniei, combinațiunile 
Rusiei, Angliei și Statele-Unite ale Ameri- 
eei, nu trebue să se reînoâsoă!

„Voi, domnilor, să împiedeoațl micșo
rarea oâmpului rassei nostre! Voi să resta
biliți limitele drepte și necesare! Voi să 
pregătiți în Furopa, în America și pretu
tindeni unde va fi nevoie un Latium mai 
vast, mai liber și mai populat ca acela 
a lui Constantin ori al lui Traian. Secolul 
al XX-lea trebue să inaugureze un nou or
din de secole. El trebue să fie secolul îm- 
păcărei și confederatei rassei latine!

Dreptul aglomerațiunilor etnice legate 
rassei nâstre prin oomumtățl antice, acela 
al populațiunilor ou care ea păstrâză încă 
legături de justiție și religiune trebue strict 
menținut, și esercitat mai larg și mai li
beral. Albania, Grecia din Europa, Asia 
mioă și insulele cu populațiune celtică și 
basoă, oreș'tinii din Armenia, din Siria și 
din Orient au dreptul absolut de a trăi, 
căci ele sunt în fața rasselor dușmane sâu 
adversare oitadele avansate ale civilisațiu- 
nei și Uniunei latine! In Franța, în Italia, 
în Spania, nu trebue să mai fie loo pentru îm- 
blânZirea relațiunilor ou Ahglo-Saxonii, Ger
manii sâu Rușii.

„....Politica latină este datoria de aZl, 
și imperiosa obligațiune de mâne. Limba 
poporului trebue să fie puntea suverană, 
cheia care liberâză din orl-ce servitute, și 
de morte! Unit ou voi în tâte ideile aces
tea, Felibrul latin vă îndâmnă să sărbăto
riți la Montpellier, în Dumineca și Lunea 
Rusaliilor din anul 1901, a două dcd și 
cincia aniversare a fundațiunei premiului 
Cântului latin.

„Trăiasoă popârele latine. Trăâscă stu
denții latini! Trăescă România! (Aplause 
entusiaste).

(Va urma.)

Pressa bulgară și conflictul.
Sub titlul Conflictul româno-bulgar 

„La Bulgarie^, organul partidului li
beral progresist din Bulgaria, publică 
un articul, care arată spiritul, ce 
domnesce a$i în principat. Lăsăm 
se urmeze din acest articul pasagele 
mai esențiale:

Relațiunile între România și Bulgaria 
sunt mai încordate de oâtva timp.

Românii concentrâză trupe în Dobro- 
gea (?), guvernul bulgar îi imită și are drep
tate. E posibil să se întâmple ciocniri la 
frontieră.

E lucru cert, oă guvernul român îm
prumută curajul său la Viena. De oând 
Regele României a făout visită împăratului 
Austriei, oei din BucurescI au devenit mai 
întreprinzători.

Regele Carol se află aoum la Berlin; 
dâcă sfaturile, pe cari s’au dus să le ia, 
vor sămăna ou cele dela Viena, e forte po
sibil să avem răsboift.

In aceste împrejurări critice, guver
nul bulgar e evident, că n’are o conduită 
clară. Acest guvern lasă a fi oondus de 
principe, oare în aceste momente îșl pierde 
timpul în Ungaria. Cabinetul d-lui Teodor 
Ivanoioff a înjosit Bulgaria pănă a merge 
să câră concursul Sultanului în afacerea 
oonflictului. Miniștrii bulgari trebuiau să 
soie, că tot ce slăbesce Bulgaria, e primit 
cu bucuriă la Constantinopol; am fi forte 
naivi, dâcă ne-am înohipui, oă Sultanul va 
lua apărarea Bulgariei în acest conflict.

Dâcă într’un răsboiiî româno-bulgar 
armata turcâscă nu va ocupa trecerile Zin 
Balcani, aoâsta nu se va datori, decât fri- 
oei ce i-o inspiră Rusia.

Un răsboiiî cu România nu e de dorit 
pentru noi și guvernul trebuia să facă tot 
posibilul, fără a atinge onorea Bulgariei, 
spre a-1 evita. Și aoâsta nu o Zicem pen- 
trucă am avâ frică de armata română; din 
contră, avem firma oonvingere, că buna 
nâstră armată ar respinge iute pe inimic 
dela fruntaria bulgară. Dâcă nu dorim răs
boiul ou România, este că trebue să ne 
păstrăm forțele militare și materiale pen
tru Z,ua>' oând cestiunea Peninsulei Balca
nice va fi resolvată de puteri. Orl-ce răs
boiiî purtat mai nainte, e dâr perioulos pen
tru noi.

Bulgaria are în Peninsula Baloanică 
datoria de a apăra nu numai libertatea sa, 
dâr încă și esistența Bulgarilor, cari trăeso 
dincolo de granițele sale înguste; și acâstă 
datoriă nu pote fi împlinită decât de o 
Bulgaria puternică și neslăbită, de răsbâie 
anteriore. Etă ce trebue să înțelâgă bine 
fiă care Bulgar și oe nu trebue să uite.

Și purtarea eohivooă a ministrului 
nostru de esterne față cu agentul diplo
matic al României a contribuit a încorda 
pănă la acest punct relațiunile între gu
vernul român și bulgar.

Aici amintesce cașul cu decla- 
rațiunea ministrului Naciovici, care 
declarațiune a desavuat’o ministrul 
Ivancioff. Crede, că Naciovici a în
curcat lucrurile; nu crede înse, că de 
aceea a fugit la Viena, ci presupune, 
că nu e de acord cu principele și cu 
președintele consiliului, din care causă 
ar trebui se dimisioneze; apoi în- 
cheiă așa:

Dâoă însă guvernul bulgar va câștiga 
convingerea, oă agentul diplomatic al Ro
mâniei intenționat a denaturat ouvintele 
miniștrilor bulgari, el va înțelege, oă Ro
mânii voeso răsboiul și că vor să trăgă- 
neze lucrurile pentru a putâ concentra tru
pele lor în Dobrogea.

Și ohiar în acest ultim cas o datoriă 
se impune guvernului bulgar înainte de a 
veni luornl la răsboiu, datoria de a se 
adresa la una din puterile semnatare ale 
conferenței dela Haga, pentru-ca conflictul 
aă fiă aplanat.

Credem firm, oă dâoă i-se va cere 
concursul Rusia, liberatorea nostră va lua 
apărarea Bulgariei în aoâstă cestiune, în 
care justiția e pe partea nostră.

Nu folosesoe nimic de a bate la por
țile Constantinopolei; nu folosesoe nimic 
de a rătăci prin Ungaria și Gemania; 
aceste sunt lucruri, cari nu pot, deoât să 
ne strice, cum ne-au stricat și pănă aZl.

Din Macedonia.
țliarul „Peninsula Balcanică11 primesce 

din Bitolia soirea, oă arestările Bulgarilor 
continuă înoă aoolo.

Sunt peste 40 de arestați și înohișl 
în celule separate, ca să nu comunioe unul 
ou altul. Printre arestați sunt doi profe
sori, directorul liceului, antreprenorul hote
lului „Salonic11 Hagi, doi Efori și alțl no
tabili.

S’au descoperit arme și bombe de 
dinamită, preoum și mai multe sute de ao- 
țiunl de ale comitetului bulgar din Sofia.

S’au găsit și scrisori trimise de Sara- 
foff Ia notabilitățile bulgare de acolo; po
liția n’a putut să le oetâsoă, fiind că sunt 
cifrate. E vorba, ca poliția din Bitolia să 
câră dela poliția din Bucuresol oheia aces
tor sor’sorl.

Printre Bulgari este o agitațiă enormă. 
Toți au figura unor âmenl, cari sunt 
convinși că se află în ajunul unor evenimente 
mari și sfidâză tâtă lumea, mai ales pe 
Români.

SCIRILE DILEI.
5 (18) Septemvrie.

Monumentul lui Mircea Basarab 
care va fi ridioat în Tulcea, a fost pornit 
din Italia spre România. Asupra aoestui 
monument marele Z’ar milanez Corrieredella 
Sera sorie următorele: „Săptămâna trecută 
a fost turnată în stabilimentul Barzaghi o 
oolosală statue a Domnului Mircea Basarab 
cel bătrân, oare a domnit în Valachia între 
1386 și 1418. E o vigurosă figură de răs- 
bo’nio, acoperit cu arme, cu oorânăpeoap, 
cu sceptrul în drâpta și ou stânga pe mâ
nerul unei spade sufioientă să pu-> pe fugă 
o armată fntregă. Statua înaltă de 3 m. 
30 va fi așeZată pe un piedestal de pâtră 
construit aoum pe o piață din orașul Tul- 
oea. Inaugurarea aoestui monument e sta
bilită pentru 14 Uotomvrie...14 „Autorul 
grandiosulni monument e sculptorul român 
Constantin Bălăcescu stabilit în orașul nostru 
unde a studiat cu Butti, după ce urmase 
patru aul Academia din Venezia. Monu
mentul este format din statue și din un vi
guros grup, compus dintr’un leu, oare oaloă 
peste arme și stâgurl și are o labă pe un 
glob simbolisând pământul, pe oare sunt 
desenate gurile Dunării14.

Sâcuii tot flămândi. „Csiki Lapok44 
într’un număr mai nou al său se străduesoe 
din răsputeri să presente într’un tablou cât 
mai posomorit „miseria14 Săouilor din păr
țile nordice ale comitatului Ciuc. ț>ice, oă 
sunt prin părțile acelea oomune, în cari 
abia mai esistă âmenl de munoă și că 
muncitorii din Ciuoul-nordio, pentru a-șl 
câștiga pânea, se duo în comitatele săouescl 
mai bogate și în România, âr alții îșl amă- 
răso pânea prin anumite mine. Dâoă minis
trul de oomeroiii, Zi00 amintita fâiă, ar în- 
oepe înființarea liniei ferate Madefalva— 
Karcfalva—Szt.-Domokos, atunci sermanii 
Săoui ar ajunge la pâne, și sigur oă n’ar 
merge în număr așa mare să-și câștige 
pânea în străinătate. — Va să Z'0â „să- 
racii14 Săcui ar dori să i mai milostivâsoă 
guvernul din budgetul statului ou vre-un 
favor de-ooamdată oel puțin prin înființarea 
unei nouă linii ferate, care i-ar mai oăpă- 
tui încât-va! Părerea aoâsta e susținută și 
sprijinită și de foile din Budapesta, atră
gând și ele, oa de obiceiil, atențiunea gu
vernului asupra „miseriei14 Săcuilor. 6re 
când vom vedâ și pe Săoui sătui și să nu mai 
sbiere atâta după favoruri, de oarl nimeni 
nu se bucură în măsură atât de mare ca 
ei, fiii oei mai desmerdațl ai statului „na
țional maghiar44 ?

Repășirea d-lui Dr. Flondor din 
clubul român dietal. „Deșteptarea14 din 
Cernăuți aduce soirea, oă d-l Dr. lanou 
Flondor a adresat clubului român dietal 
din Cernăuți o sorisdre, prin oare aduce la 
cunosciuță eșirea sa din clubul român die
tal. Eșirea șl-o motivâză d-l Flondor Zi
când : „Situațiunea politioă în țâră, sohim- 
bată prin paotul ou guvernul și urmările 
triste isvorîte din acest pas precipitat, m’au 
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necesitat să renunț la o oonluorare cu par
tidul D-Vostrău.

Prințul Galitzin la Sarafoff. 06- 
cidsa bulgară din Sofia, „Narodni Pravau, 
anunță, oă prințul Dimitrij PetrovicI Gali
tzin, membru în consiliul de stat ruseso, a 
fost la Sofia și a visitat pe Boriș Sarafoff. 
Foia bulgară 4'oe> oă „marele 6spe șl-aes- 
primat satisfaoția și simpatiile față ou ac
tivitatea de pănă acum a comitetului ma
cedonean". —- O fi !

Prințul Ferdinand al Bulgariei 
oprindu-se în Budapesta pentru a vedâ pe 
Arohiduoele losif bolnav în Alosuth, făcu 
o visită de o oră ministrului președinte 
Szell, vă4u pe ministru de oomercid și vi
sits și museul de arte și soiințe.

Italia și Francia. Generalul italian 
Baldissera a presentat președintelui Loubet 
sorisdrea, prin care Regele Victor Emanuel 
al III-lea îi anunță urcarea sa la tron. Ge
neralul Baldissera a asigurat pe președin
tele Republicei de dorința Regelui, de-a 
face din ce în ce mai 'cordiale relațiunile 
■dintre ambele țări. D-l Loubet a răspuns în
sărcinând pe generalul Baldissera să arate 
Regelui simpatia sa și să-l încredințeze 
despre nestrămutata sa dorință, de-a îmbună
tăți din ce în ce mai mult relațiunile amicale 
dintre ambele națiuni.

Colonelul și sub-locotenentul. Sub 
aoest titlu am adus soirea, oă sub-locote- 
nentul prinț Franoiso losif de Braganza, care 
fu deourend mustrat de oolonelul de Aulich, 
comandantul regimentului 37 de infanteriă, 
ar fi provooat pe acesta la duel; aouma 
se comunioă din Dobrițin, că numitul prin- 
țișor ar fi permutat, drept pedăpsă, la regim, 
de husari în Brașov, contra tuturor aștep
tărilor.

0 statuă furată. Din Budapesta se 
oomunioă, oă statua în mărimea naturală a 
oontelui Stefan Szeczenyi, ridioată acum 
șâse ani pe dealul din apropiere, Sohwa- 
benberg, a fost într’una din nopțile aoes- 
tea deșurubată din soolul ei și furată, fără 
a-se afla pănă în present făptuitorii. — Ca 
mâne o să se pomenâscă Buda și fără tur
nul lui Mateiîî Corvin.

Condamnarea ministrului preșe
dinte ungar. Tribunalul din Gratz oon- 
damnâ în contumaoiă pe Coloman Szell 
pentru neplata a 481 corone, ce o datorea 
unei oase de oomeroiu pentru nisoe mașini 
agrioole.

Otrăvire prin ghetele văpsite. 
Profesorul Landouzy dela faoultatea de me- 
dioină din Paris, făcu o comunioare surprin- 
4ăt6re relativă la unele cașuri curidse de 
înveninare, ce s’au observat între copii pe 
timpul căldurilor escesive din vara aoăsta. 
Aceste oasurl de otrăvire s’au oonstatat la 
șăpte-spre-4eoe copii. Unul din aceștia se 
îmbolnăvi instantaneu într’o 41 de-o căl
dură mare, încât fu dus aoasă într’o stare 
de leșin, fără răsuflare și ou pielea învine
țită; diferitele mijldce întăritore, oe i-se 
aplicară, rămaseră mult timp fără efect. In 
una din 4dele tot așa de oăldurdse, șâse 
copii dintr’o familiă fură ouprinșl de aoe- 
leașl simptome, încât ei că4ură leșinați în 
fața mamei lor. Ceroetarea medioului ou- 
rant, în lipsa altor probe, rămase în defini
tiv la diagnosa, că toți copiii acestei fa
milii sunt otrăviți prin ghetele nouă, oe le 
luaseră ou oâte-va oeasurl mai înainte și 
oarl ghete erau văpsite prâspăt, ou o co- 
lâre brună (negrie). Aoâstă afirmațiune se 
basa pe faptul, că unicul oopil, oe rămă
sese neatins de bâlă, nu înoălțase ghete 
nouă. Văpsâua său vaosul întrebuințat, esa- 
minându-se chimioesoe, se constată, oă în 
preparațta lui intrase 92 v. H. anilină și 
•8 v. H. diferite culori estrase din oărbu- 
nele de pâtră. Anilină fu deolarată ca mo
tiv al intoosioației. Profesorul Landouzy 
stabili acâsta prin esperimentele făcute ou 
aoâstă unsore, aplicându-o pe piciârele opu
rilor de oasă, pe cari le răsese bine înainte 
de a-le unge. După un timp ore-oare aceste 
animale se bolnăviră și presintară aoeleașl 
simptome, oe le au avut copiii otrăviți. In- 
tocsioația se manifestă numai la oăldurade 
.oel puțin 28 grade Celsius.

Statistica statelor europene. Căpi
tanul Bayg, de Kalstad (Suedia) publică un 
anuar popular al statisticei Statelor euro
pene, fârte bine dooumentată și, în oare se 
găsesoe numere date,- pe oare niol o pu- 
blicațiune franoesă nu le conține. Etă 
oâte-va oifre găsite în acâstă esoelentă pu- 
blioațiune. Populațiunea europei evaluată 
la 187 milione locuitori în 1800, arfiaoum 
de 338 milione. Budgetele diferitelor State 
europene formând astă4l un total de 16.5 
miliarde în venituri 18 miliarde la ohel- 
tuell. Adunarea oomerciului esterior al Sta
telor dă 38 miliarde la importațiune și 34.5 
la esportațiune. Drumurile de fier ale Eu
ropei au o lungime de 270.000 kilometri, 
din oare jumătate aprâpe, se compun din 
drumuri de stat și au oostat 70 miliarde.

Un banchet de 22.000 tacâmuri. In 
istoria banchetelor nu soim să i-se găsâsoă 
păreche aoeluia, ce se va da la 22 Sep
temvrie în Paris. Guvernul frances a deois, 
adecă, să dea un banchet în onârea tutu
ror primarilor din Franoia. Din 36,000 de 
primari ai republicei s’a prenotatpănă aoum 
participarea a 22,000. Banchetul se va da 
într’o hală anume oonstruită spre aoest 
scop.

Un șarlatan spiritist. Poliția din 
Triest a avisat oăpitănatul polițieneso din 
Budapesta, oă esistă presupunerea de-a se 
6 stabilit acolo un șarlatan spiritist, cu nu
mele Anton Mocher, care a înșelat mulțime 
de âmenl ou pretinsul său spiritism. Mo
cher a fost păpucar în Triest, unde a în
ființat o societate spiritistă numită „olubul 
lui Dumne40nu- Hipnotisatorul olubului era 
tapițerul Ios. Ivanski, âr mediul era chel- 
nerița Magda Doler. Pentru jăfuirea ome- 
nilor oredull țineau ședințe regulate, vin
decau bolnavi, făceau și vindeau medioini, 
speoulau cu tot felul de apucături mișelescl. 
Banda aoestor șarlatani a fost prinsă și 
arestată pe timp mai lung. După-oe Mo
cher a fost liberat n’a mai avut gust 
de a-se ooupa ou măestria sa, âră ou 
hipnotismul nu mai cuteza, din causa 
marei paze a poliției. S’a hotărît deci să 
se mute din Triest, părăsindu-și soția și 
oopiil. S’a înțeles cu Magda Doler, care 
șl-a vândut tot oe a avut pentru-oa să fugă 
ou Mocher. Tntr’aoeea o altă fată, Anna 
Pizza, s’a oferit și ea ca mediu marelui 
măestru al spiritelor. Și aoâsta șî-a vândut 
tot ce avea și apoi au plecat în lume, mer
gând în Pola, Fiume, Zara, Spalato, unde 
Mocher a părăsit fetele și a dispărut. Magda 
Doler a rămas în mare miseriă și printr’o 
sorisâre s’a plâns poliției din Triest. Acesta 
urmăresoe pe Mooher și acum, mai ales, oă 
s’a oonstatat despre el, că înainte de ple
carea dela familia lui din Triest a lăsat 
acesteia două sticle cu venin tare, dându-le 
sfatul, ca să bea din ele orl-ce suferințe ar 
ave. Mișelul Mooher a sedus și despoiat de 
averi mulțime de omeni.

2. Un medicament pentru popor. Prin așa 
numitul spirt de vin (Franzbrandtwein) și sarea de 
vin al lui Moli, pacienților li-se oferă un mijloc vin
decător sigur și ieftin contra maladiilor de reumă 
apoi la răni și umflături. Prețul unei sticle dim
preună cu îndrumarea necesară e de cordne T80. 
Se trimite dilnic prin rambursă poștală de farma
cistul și liferantul curții c. și reg. A, Moll, Viena I 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincie și în dro- 
guerii să se ceră hotărît preparatul A. Moli, care 
e provăcjut cu marca de contravenție și cu sub
scrierea.

Țipete șoviniste.
Faptul, oă representanțele orașelor 

Brașov, Sibiiu și Bistrița au decis să se 
păstreze numele vechi germane ale acestor 
orașe (Kronstadt, Hermansladt, Bistritz), a 
turburat oumplit obștea șoviniștilor ma
ghiari. încep acum prin foile lor să nă- 
vălâscă asupra representanțelor din oes- 
tiune și fac un tărăboiii de — compătimit.

Printre oombatauțil șovinismului înfu
riat s’au înrolat acum și mintoșii dela 
„Budapesti Hirlap“. Intr’un articol înflă
cărat, ei îșl varsă tot veninul asupra aoe- 
lor Sași, cari conduși de motive istorice și 
de drept au ore4ut, că-șl vor desminți și 
pălmui însu-șl trecutul lor, dâcă vor face 
pe pofta nesăturată a șovinismului și vor 

admite cu plecăciune numiri esolusiv ma
ghiare pentru amintitele orașe.

„Bud. Hirl.“ o dă ou amenințările și 
esolamă, oă pe oât timp va esista Unga
ria, numele ofioial al Brașovului va fi 
„Brass6u, al Sibiiului „Nagy-Szeben“ și 
al Bistriței va fi „Beszteroze“; — măoar 
de s’ar pune în cap toți „hontagado“-ii 
(cei ce-șl nâgă patria), ei tot nu vor pută 
să învingă legea (!)

Legea despre maghiarisarea numelor 
de comune și localități — precum am mai 
arătat — dispune în § 1, că fiă-care oo- 
mună numai un nume oficial pdte să aibă; 
în § 2 4ice, că stabilirea numelui oficial 
al oomunelor ou mai multe nume, aparține 
cercului de influență al ministrului de interne.

La aoest § se provdoă „Bud. Hirl.“, 
și se face a-șl uita, oă tot legea dispune, 
oă „ministru de interne eseroită acest drept 
ascultând părerea comunelor și a adunării 
generale munioipale între limitele § 1 și a 
intereselor generale ale țării, luând în con
siderare cât se pâte mai mult dorința comu
nelor interesate". Cu alte cuvinte, legea obligă 
pe ministru să asculte jpărerea comunelor 
și a representanțelor lor și să țină sămă 
de dorința acestora.

Pentru oei dela „Bud. Hirl.“, firesoe, 
disposițiunea acâsta a legii este cum s’ar 
4ioe un flâo; valabilă pentru ei nu pare a 
fi, deoât aoea parte din § 2, oare 4*°®» oă 
„stabilirea numelui oficial al comunelor cu 
mai multe nume... aparține sferei de drept 
a ministrului de interne14. Ergo: hotărîrile 
numitelor representanțe oomunale „trebue 
nimicite din partea ministrului de interne, 
fiind-oă ministeriul responsabil trebuesăse 
îngrijâscă de respeotarea și esecutarea le
gilor4.

Cine să se îndoesoă, oă ministrul va 
prooede intocmai și va face pe placul șo
viniștilor dela pressa maghiară? Căci ce 
alta pdte fi soopul legii dela 1898, dâoă 
nu maghiarisarea numelor tuturor comune
lor, localităților, văilor, munților, rîurilor 
etc., oa numirile lor străveohl române, ger
mane, slave să nu mai reamintâscă esis- 
tența și a altor popdre în țările acestea?

Toomai așa fiind revooăm încă odată în 
memoria Românilor de prin comunele și lo
calitățile unde formâză majoritatea, să câră 
și să hotărâsoă ou energiă și unanimitate, ca 
numele ofioial al oomunei, ce locuesc, să 
fiă acela, care a trăit și trăesoe în limba 
poporului. Este o datoriă națională aeâsta, 
dela oare a absenta nu-i este permis nimă
nui. Este apoi altă întrebare, dâoă puter
nicii dela oârmuire vor țină ori nu sâma de 
dorința ndstră.

Ohi Trass svaal.
l£tă soirile mai nouă despre situația 

în Transvaal și despre refugiarea președin
telui Krîiger:

Din Cape-Town să depeșâză, că guver
nul engles are de gând să dea înourând o 
proolamațiă, în care va deolara, că pacea 
domnesoe ârășl în Africa de Sud și va în
demna pe Buri, ca într’un anumit răstimp, 
ce li-se va acorda, să depue armele. In cas 
contrar, ei nu vor mai fi tratați oa com
batanți, oi oa rebeli.

In cercurile competente din Londra 
fuga președintelui Kriiger nu se consideră 
a fi menită să pue capăt răsboiului anglo- 
bur. Burii s’au hotărît să urmeze lupta. Si
tuația în Afrioa de Sud nu-i ușdră, dedre- 
ce președintele Steyn a țămas acolo.

*
Soirea, că președintele Kriiger e oon- 

siderat oa prisonier la Lourenzo-Msrqneze, 
a produs o mare impresiă la Paris. Pressa 
în unanimitate stigmatiseză Portuga'ia și 
Anglia. Se speră totuși, oă Kriiger nu va 
fi predat Angliei.

*
O telegramă ou data de 17 1. o. din 

Paris spune, că a produs veselie soirea din 
Lourenzo-Marqueze, că Kriiger, președintele 
republicei Transvaal, nu va fi impedecat dea 
pleca în Europa. Ii este numai interdis de a 
oomunica cu funcționarii buri pe teritoriul 
portugez.

*

O telegramă din Lissabona anunță, oă 
guvernul portugez a telegrafat guvernato
rului din Mozambio, ca să permită oălăto- 
ria președintelui Kriiger. Guvernatorul tre- 
bue însă să se asigure, oă Kriiger călăto- 
resce spre Europa și după aceea să ia tote 
măsurile pănă la îmbaroarea lui Kriiger, 
garantând în aoelașl timp siguranța și tra
tamentul respectuos al aoestuia.

*
Soiri din Bruxelles arată, rcă tdte oa- 

binetele sunt de acord să considere pe Krii
ger ca fugar politic și-l vor proteja ca atare. 
De aceea este esclusă ideia predărei lui 
Angliei.

O telegramă din Pretoria anunță, că 
generalul englez Macdonald a făcut Joia 
trecută prisoniărl, 800 Buri cărora le-a luat 
trei tunuri și adecă în apropierea localită- 
ței Wynburg.

ULTIME SC1KJ.
Viena, 17 Septemvrie. Majestatea 

Sa împeratul s’a reîntors a$i dela 
manevrele din Galiția și s’a dus la 
Schonbrunn.

Londra, 17 Septemvrie. Retra
gerea treptată a trupelor rusesc! din 
Peking s’a început la 11 1. c. Cinci 
regimente au fost retrase deja. Trupa 
rusâscă în Peking consta din 8000.

Bruxella, 17 Septemvrie. Marile 
puteri au decis se demoleze portu
rile din Taku și se intercjică pe timp 
de dece ani furnisarea de arme pen
tru China.

Haga, 17 Septemvrie. Agenția 
,,Reuter“ e informată, că guvernul 
olandes a însciințat telegrafic pe 
consulul seu din Lorenzo-Marqueze 
să comunice lui Kruger, că guvernul 
olandes este aplecat a-i pune la dis- 
posițiă un vapor pentru a călători 
în Olanda.

Dresda, 17 Septemvrie. Prințul 
Albert de Saxonia, care a participat 
er! la un prând familiar în Pilnitz, 
întorcendu-se la cuartir cu trăsura, 
caii s’au spăriat și prințul a cădut 
așa de nenorocos din trăsură, încât 
în urma rănilor grave a murit ndptea 
la orele 12.

S> 8 M Si S 15.
Romanul unui preot grec. Din 

Constantinopol se scrie:Cu oâteva 4ile îna
inte, la țărmurul Bosforului, tocmai într’un 
ioo, unde se obiolnuia a petrece peste vară 
lumea cea mai alâsă europână și turcâscă, 
valurile aruncară la mal un oadavru. Era 
cadavrul unui tinăr preot grec. Mânile și 
piciorele lui erau legate și era clar, oă neno
rocitul cu intențiune a fost aruncat în Bos
for. De jaf n’a putut fi vorba, căci în bu
zunare s’a aflat orologiul lui de aur și por
tofoliul ou câte-va lire de aur și la man- 
gete nasturi de aur. Mai e caracteristic, oă 
cadavrul oel puțin o săptămână a stat în 
apă, fără a se fi soiut de urma tinărului 
preot. Prin cercetare s’a constatat, oă pre
otul tinăr, oare avea un esterior estraor- 
dinar de atrăgător, șî-a atras amorul unei 
Turcoice fruntașe, cu oare timp de patru 
luni a stat în relațiunl. Acâsta i-a causat 
sortea.

Cel mai mare pariu (rămășag) 
în alegeri. In Mew-York faoe mare sen- 
sațiă o prinsdre în alegeri, oare întrece pe 
cele de pănă «ouma. Riohard Croker se 
prinse cu W. Wormser pe 80.000 oontra 
200,000 corone, că candidatul democrat 
va fi ales. Croker prevesti lui Bryan 
o majoritate de 80.000 de voturi în 
New-Yorkul mare, însă lumea oonsideră 
aoâstă prorooire ca o manevră de alegeri. 
Croker a mai făcut și alte pariuri în răs- 
boiul din Roosevelt, unde învingerea lui 
Van-Wyk îl costă 200,000 lei! Dâoă Bryan 
va câștiga, atunci și Croker se va retrapa 
de perderea suferită la 1898.

Proprietar: Dr. Aure! fâureșianu. 
Redactor responsabil: Gregor iu Maur.
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Cursul la bursa dinViena.
Din 17 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................115.05
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.80
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% • 120.30 
Impr. câil. fer. ung. înargint. 4'/2°/0 98.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.15 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii......................162.75
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 142.60
Renta, de argint austr.......................... 97.65
Renta de hârtie austr............................ 97.30
Renta de aur austr............................. 116.45
Losurl din 1860.................................  131.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.11
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 677.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 661.75 
Napoleondorî.....................................T9.31
Mărci imperiale........................ 118.27 */2
London vista................................. 242.05
Paris vista.................................. 96.22*/2
Rente de corone austr. 4% . . . 97.85 
Note italiene.......................................90.40

Un tiner român, absolvent 
de 7 clase gimnasiale și care a cer
cetat clasa 8-a. v o ee c e a afla OCU- 
pațiune în vre-o cancelarie nota
rială cercuală.

A se adrega: N. Kikombsn, 
1089.2—3 Brașov, pe Tocile nr. 41.

0 familie română caută o in

structors lâDgă o fetiță de 8 anî, 
pentru limba română și germană.

Deslușiri dă administrațiunea 
„Gazetei Trans." 1082.3—3.

VeritaMIe nunsai. <Ieeă fiăeare cwstiă este provetțută eu nutrea de 
ropemre a lui A. Moli și eu subscrierea sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafuri I or-Seid I itz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicâse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațlunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândiro, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsîficațiilti se vor urmări pe cale judecâtorescă.

K
5

Q
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Cursul gsteiei Brașov.
Din 18 Seotembre 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Gump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/ft

58.50 Vend. —
10.72 Vend. —

100.— Vend. 101.-

19.08 Vend. 19.12
18.80 Vend. 18.90
19.26 Vend. 19.30
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. —.—

AVIS-
La subsemnatul în Oreștie 

(Szâszvâros) se capătă cantitate 
de I5OO Kilog rame de 

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

Voitorii de a o cumpăra tbtă 
abu dela 50 kilograme în sus, să se 
adreseze la

Vas5.Ec SSidu
1056.4-4. în Oreștie (Szăszvăros).

Franzbranntwein și sape a lui SMoll. 
Was'î'f o hîlsi nnmni decă fiecare sticlă este nrovădută cu marca de scutire și cu VmEdUHU IIUHldl, 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 șl reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corâue 1.80.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pel?i, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de apărare A. Moli.

Trlmlteren jpriEieipaltă prin
FarsMSwisttal A. MO1L1L, 

c, și r. fnrnisor al curții imperiale Viena, Malta 9 
Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provetfute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Keltsmeii și engros la 
D. Eremia Nepoții, Teutscb & Tartler. _»
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