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Aperare meșteșugită.
Guvernul român a și răspuns 

la nota a doua a guvernului bulgar. 
In consciința causei ce o representă 
el a dat celor din Sofia un răspuns 
fdrte lămurit și categoric. La afir
marea primului ministru Ivancioff, 
că guvernul bulgar s’a purtat în- 
tot-deuna corect, făcend a se urmări 
judecătoresce tote cașurile de plân
gere și că în tot-deuna a făcut tot 
posibilul de a păstra cele mai cor
diale relațiuni cu România, minis 
trul român al afacerilor streine, d-1 
Marghiloman, face în nota sa doue 
constatări sdrobitore pentru atitu
dinea celor din Sofia.

Mai întâiu îșî esprimă părerea 
de reu, că guvernul bulgar numai 
așa târfiiu s’a hotărît de a începe 
urmăriri judiciare contra culpabililor, 
după-ce n’a făcut nimic în urma 
multelor întâmpinări și reclamafiunl 
de mai înainte ale guvernului ro
mân. Și în cașul asasinatului lui Mi- 
hăiieanu, guvernul bulgar a crecfut 
de cuviinfă a aștepta dosarul defi
nitiv și sentința pentru a ordona 
urmăriri judiciare în contra auto
rilor intelectuali ai asasinatului, când 
era elementar se-o tacă acesta pe 
basa primelor acte judecătorescl.

Din acâsta atitudine a guver
nului bulgar, nota română conchide 
logic, că acesta n’a făcut tot ce i-a 
stat în putință pentru a susține cu 
România cele mai bune relațiuni și 
deci n’a fost animat de intențiunile 
conciliante, de care vorbesce.

Limbagiul notei române e pe cât de 
demn, pe atât de obiectiv și lămu
rit. E vorba aici de crime și delicte, 
fiă de ori ce natură, pentru a căror 
descoperire și pedepsire guvernul 
bulgar era dator, în cas de plângere, 
se dea mână de ajutor guvernului 
statului vecin. Acestă îndatorire o 
recunbsce acum și cabinetul din So
fia, 6r guvernul-român, luând act de 
declararea sa îi cțice: se te vedem cu ce 

seriositate și sinceritate vei procede 
de aici încolo!

Pusă Gestiunea pe acest teren, 
nu va putâ nimeni sS afirme, că gu
vernul român ar pretinde dela Bul
garia alt-ceva, decât este dator a 
pretinde ca guvernul unui stat de 
drept și de ordine, care scie se se 
respecte șl se facă a fi respectat.

Plângerile Bulgarilor, că Ro
mânii au dat conflictului o asprime 
prea mare și nejustificată, sunt și 
remân absolut fără de nici un te- 
meifl. Vedem în numerul mai nou 
al clarului „Neue Freie Presse“ din 
Viena publicată o voce a unui „bărbat 
de stat bulgar'1, care se nisuesce a 
justifica aceste plângeri, afirmând și 
susțiind lucruri, ce nu sunt adevă
rate, seu nu sunt la loc și cari ne 
revocă în memoriă cuvintele din 
nota română despre apărarea „meș
teșugită. “

Spune, între altele, că posiția 
guvernului bulgar față cu comitetul 
macedonean din Sofia „este grea“. 
Ore posiția guvernului român în fața 
uneltirilor criminale ale acestui co
mitet pe pământul român, nu este 
grea? Credem, că în privința acesta 
domnesce deplină egalitate.

Dâr — fiice „bărbatul de stat 
bulgar" — pe câtă vreme comitetul 
macedonean rămâne între marginele 
legalității, pe câtă vreme caută a 
îmbunătăți sortea Bulgarilor din Ma
cedonia prin mijlbce legale, guvernul 
bulgar nu pbte să procâdă în contra 
lui și să lovâscă în simțul național 
al Bulgarilor.

Unde rămâne însă legalitatea, 
pe care vre să se întemieze activi
tatea numitului comitet, când mem
brii acestuia urzesc crime și orga- 
nisăză comploturi pe teritoriul ro
mân? Aspirațiunile fiise legale na
ționale bulgăresc! trebue să fiă bine 
deosebite de faptele și de propaganda 
criminală bulgară.

Amintitul „bărbat de stat" simte 
însuși acesta, când îșî dă silința să 
spele comitetul macedonean de 

tote păcatele și să-l desvinovățescă 
în deosebi de ori-ce complicitate la 
asasinatul lui Mihăileanu. Afirmarea 
lui, că comitetul însuși nu aprobă 
acest asasinat, o desminte chiar or
ganul lui Sarafoff, „Reforma", care 
a făcut apologia asasinului Dimitroff. 
Er apucătura de a pune omorul din 
cestiune în spinarea unei „secte", 
care u’ar avâ nimic comun cu „fac
torii comitetului macedonean", este 
prea naivă și prea bbcănă.

Mai afirmă Bulgarul lui „Neue 
Fr. Presse", că guvernul din Sofia 
ar ave în mână tote mijlocele pentru 
a dovedi, că acusațiunile ridicate în 
Bucurescî n’ar fi întemeiate. Să poi- 
tescă și să dovedescă — dâcă pote. 
Intr’aceea guvernul român nu va 
sta cu manile în sîn și va sci să-și 
valoreze dovefiile, ce le are el. Atunci 
se va vedâ, cari vor fi , mai tari.

Pote am fiis prea mult, că apă
rarea despre care vorbim, e mește
șugită, căci prea este slabă și naivă. 
Din totă espunerea „bărbatului de 
stat" bulgar pare a eși numai do
rința de a face mușama tbtă aface
rea cu complicitatea comitetului din 
Sofia, In acest sens se și termină 
articulul, când fiice: „Sper, că fur
tuna va trece și că se va restabili 
ârăși amiciția de mai înainte între 
Bulgaria și România."

Fbrte bine. Dâr se vedem mai 
întâiu resultatul cercetărilor din Bu
curescî și a anchetelor judecătoresc!, 
ce promite acum a-le face și gu
vernul bulgar ; căcî e prea probată 
fiicala străbună: Clara pacta, bont 
amici!

Nota bulgară și răspunsul guver
nului român.

Reproducem dnpă, foile oficiose române ur
mătorul comunicat al ministeriului de esterne:

Nota guvernului bulgar fiice, că gu
vernul este fbrte dispus a esercita 
urmăriri judiciare în contra tuturor 
acelora, cari s’ar fi făcut culpabili 

de vre-un delict de șantagiu. In acest 
sens parchetul din Sofia a fost însărcinat 
de a .deschide o anchetă, cu tote că nici 
o plângere nu a fost încă adresată justi
ției de cătră victime. D-1 Ivantchof cere 
d-lui Mișu, ca se-i arate deslușit atât pe 
Victime, cât și pe culpabili, spre a deferi 
pe acești din urmă justiției. Primul mi
nistru arată apoi, că omorîtorul lui 
Cradja este fiul vice-președintelui co
mitetului român din Sofia și că de 
altminteri el a fost trimes înaintea 
justiției.

Nota adaogă, că asasinul, care 
pretinde că nu are nicî o legătură 
cu comitetul macedonean, a decla
rat, că n’are Complici, că n’a preme
ditat crima lui și că nu a tras asu
pra lui Cradja, decât după-ce acest 
din urmă l’ar fi insultat.

D-1 Ivantchottermină fiicând, că 
atrage atențiunea guvernului român 
asupra purtării corecte a guvernului 
bulgar, care sesiseză întotdeuna parche
tul în cas de plângere și că întotdâuna 
a făcut tot ce i-a fost în putință 
spre a păstra cele mai bune relațiuni 
cu guvernul român.

Președintele consiliului adaogă, 
că copia de pe acostă notă a fost remisă 
tuturor agenților streini din Sofia.

D-1 Marghiloman, ministru al afa
cerilor streine, a dat ordin d-lui Mișu 
de a face, ca imediat tote plângerile co
naționalilor noștri, cel puțin ale acelora, 
cari nu se teme de a se arăta pe față, 
se fiă depuse, împreună cu tote actele, ce 
le cunosce deja, și de a stărui, ca instruc
ția se fiă cât mai seriosă și sinceră.

Tot-odată d-1 Mișu, prin o nouă 
notă adresată guvernului bulgar, este 
însărcinat se declare, că guvernul ro
mân ia act de resoluțiunea guvernului bul
gar de a începe urmăriri judiciare în 
contra culpabililor, regretând, că acesta 
resoluțiune n’a fost luată încă de când 
s’au făcut de agentul nostru diplomatic 
alte demersuri, ceea-ce ar fi împiedecat, 
ca celelalte vexațiuni și nenorociri se se 
fi întâmplat.

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Dreptul la fericire.
De I. A. Potapenko.

(Urmare.)

„Sciu", continua Darja Pavlovna, „oă 
dâoă pe bărbatul meu l’ar deștepta cine-va, 
iubirea lui caldă pentru mine s’ar da 
pe față din nou, dâr e imposibil a face 
acesta. Am căutat să-i vorbesc de o miie 
de ori. I-am dis: „ce faci, deoacjl tot mai 
ture, devii un animal! Reculege-te, gân- 
dește-te, că ai fost student, oă ai lucrat, că 
ai avut interese seriose și ai dus o altă 
viață! Vino, să mergem departe de aiol, 
să ne împrospătăm, să adunăm nouă im- 
presiunl!". Dâr el mă asculta indiferent 
și-mi răspunse: „ce am eu de aici? E tot 
una cum trăesce omul, dâcă e numai liniș
tit și neturburat! Pe mine nimic nu mă 
atrage, decât numai divanul". In cele din 
urmă l’sm lăsat, desperată, în pace, perden- 
du-ml totă speranța. Așa a fost pănă ai 
venit domniata. Mărturisesc, că în primul 

moment, când te-am văcjut, m’am bucurat. 
Ml-am gândit: „Ce ar fi, dâcă d-ta pdte 
l’ai încuraja, ca să iese din praful și muce
gaiul în care s’a nămolit, oăol e un om 
bun și simpatic". Insă curând, deja după 
prima convorbire, ce a-i avut’o cu el, văfiui, 
că nimic nu mai ajuta... Atunci m’am gân
dit la mine, m’am gândit mult Andrei Va- 
silievicl. Sciu, că prima mea datoriă esie 
de a-1 salva. Dâr acâsta e cu neputință, am 
înceroat tdte — și tote au fost înzadar. Atunol 
am voit să mă salvez cel puțin pe mine.... 
Priveam sosirea d-tale ca singura și ultima 
ocasiune, ce mi-se oferea pentru aoâsta în 
viață. Sosirea d-tale și d-ta însuți ai deș
teptat în mine o furtună, pe care trebuia 
să o prețueso mult, căci începusem deja a 
mă crede necapabilă de o asemenea isbuc- 
nire. Decă ași fi trecut cu vederea acâsta 
ocasiune, sciu, oă tdtă viața mea ași fi ră
mas în acâsta mocirlă. Pote că ași fi ră
mas pe loc o’un vecinie și mut protest în 
pieptul meu. Dâr pdte oă curând ași fi în
ceput și eu să decad, ași fi căfiut pănă la 
nivoul lui și ași fi început să duc o ase
menea viață groznică și josnică. D-ta ai

fost ca și un curent de aer propăt, ca și 
un vânt tare a suflat în viața ndstră. 
Acest vent trebuia să mă răpâscă cu
sine. Dâcă aoâsta nu se întâmpla și
ași fi rămas acolo, ași fi rămas pentru
tot-dâuna. Etă, de aceea m’am alăturat la
d-ta așa de curagios și hotărît și pdte chiar 
îndrăsneț. N’am decât să oălătoreso cu d-ta 
pănă la Moșea, aici mă va încunjura viața 
cu pulsațiunile ei vii — aoâsta e de ajuns, 
spre a mă învioșa pe deplin..."

„Nu crecjl", întrebă Andreih Vasilie- 
vicl, „că plecarea d-tale fără de veste îl 
va atinge dureros?"

Ea rîse încet și prin rîsul ei se ames
teca un sarcasm amar.

„Acâsta ar fi pentru el o norocire" ! 
esclamâ ea. „Da, o mare fericire! De l’ar 
atinge numai fdrte de aprope, de l’ar vul
nera adeno — atunci el oel puțin va fi 
conturbat în trândăvia lui! Tocmai aoâsta 
o sperez! Ași voi ca el, să se pună îndată 
în mișcare, să alerge la Moscva după mine, 
și nu-mi pasă se mă bată chiar... O, de ar ! 
veni numai! Acolo l’ar răpi de sigur vel- | 

torea vieții și acâsta n’ar rămână fără ur
mări..."

„Și oredl, oă acâsta s’ar putâ în
tâmpla?"

„Durere, nu! Trândăvia, sufletâsca 
trândăvia l’a covârșit, și plecarea mea, fuga 
mea nu i va escita niol măcar mirarea. El 
va face semn cu mâna și va cjîoe: „Nu-mi 
pasă!" Căci va fi prea leneș, spre a se irita 
și a întreprinde ceva!... Afară pote dâcă 
nu se va întîmpla o minune, așa însă — 
nu. Cât timp vom zăbovi la acestă sta
țiune ?“

„Cred, că vre-o oincl minute!"
„Vino afară. Voifi să-i adresez o te

legramă... Acâsta trebue să o fao negreșit. 
Și încă în termini cât să pdte de tari, fdrte 
la înțeles. ."

Merseră la biroul telegrafic. Darja 
Pavlovna scrise cu scrierea ei originală și 
energică: „Am fugit de mdrtea morală. 
Vină-ți și tu în fire. Sunt în Moscva. — 
Darja",

„Acum", dise ea. după ce ambii se 
aședară ârășl în vagon și trenul porni mai 
departe, „vei voi să sci ce țintă am, ce
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D-l Mișu este însărcinat se răs
pundă, că speră, că instrucția va fi’ se- 
riosă și că guvernul bulgar îi va înlesni 
mijlocele de a fi pus în curent cu instruc
ția, cu atât mai mult, cu cât mai tote 
victimele sunt încă impresionate de groza, 
ce o inspiră comitetul macedonean și că 
ele nu vor vorbi decât, deed s’ar simți 
aperate în instanță, în mod cât se pote 
de eficace.

D-l Mișu mai este însărcinat a 
răspunde la partea notei prin care 
d-l Ivantchof îl asigură, că a făcut 
întotdeuna ce a putut pentru a păs
tra relațiunile cele mai cordiale cu 
România, că el nu păte fi de aceeași 
părere și că regretă de a fi nevoit a 
aprecia atitudinea guvernului bulgar în- 
tr’un mod cu totul altul. Agentul nos
tru diplomatic reamintesce d-lui Pre
ședinte al consiliului^ de nenumăratele 
întâmpinări și reclamațium ale guvernului 
român și cașul, ce a făcut guvernul 
bulgar de ele. O dovadă mai mult 
despre acăsla ne dă guvernul Prin
ciar, când crede de cuviință a aștepta 
dosarul definitiv și sentința pentru 
a ordona urmăriri judiciare în con
tra autorilor intelectuali ai asasina
tului lui Ștefan Mihăileanu, când ar 
fi fost elementar, decă într’adever guver
nul bulgar ar fi fost animat de intențiu- 
nile conciliante de care vorbesce, ca, pe 
basa primelor acte judecătoresc!, cari 
stabilesc în mod lămurit complici
tatea membrilor Comitetului mace
donean cu acei din Bucuresci, se or
done urmărirea cidpabililor, autoritățile 
bulgare dând astfel concursul lor au
torităților române. Guvernul din Bucu
resci ar fi fost astfel în mesură de a 
semnala celui din Sofia numele funcționa
rilor și al militarilor denunțați de cătră 
preveniți și demascațl chiar prin hârtiile, 
ce s’au găsit, și cari au luat parte 
la aceste acte criminale și cari con
tinuă chiar acum a încerca să para- 
liseze mersul instrucțiunei.

In privința declarațiunilor omo- 
rîtorului lui Cradja, d-l Mișu cjice, 
că ele constituesc planul unei aperări 
meșteșugite de pe acum.

Acestă notă a fost comunicată tu
turor representanților streini din Sofia.

Instrucția asasinatului.
O descoperire interesanta:
Pe lista celor puși sS £8, espulsațl, se 

află și Bulgarul Nicolae Bogdanoff, die 
Hagiu, recunoscut revoluționar bulgar. De
cretul de expulsare sosise, și atunci șeful 
singuranței îl mai luâ odată la cercetare, 
făgăduindu-i, că i-se va face mai multe în
lesniri.

Bogdanoff a mărturisit, că era în re
lații cu băcanul Spira Alexoff și oă de-ase- 
menl fusese în relații ou Trifanov și cu acei, 

voifl face în Mosova, cari sunt planurile 
mele. Der însuți vei trebui să-ți d'cl, că 
n’am planuri și că nici nu pot avâ. De 
ooamdată m’am salvat numai, și nimio mai 
mult. In capitala guvernamentului trăesce 
mama și sora mea, n’am oălătorit însă acolo, 
fiind-că mai întâii! e prea aprbpe de Cio- 
plino și fiind-că viața acolo e tot numai 
viața aparentă a unui jumătate mort. Tre- 
bue însă, după ce am trăit patru ani în- 
tr’un cimiter, să ounosc erășl viața sănătosă 
adevărată. Ce voii! face în Moscva ? Ei 
bine, sunt sănătbsă: am mâni, picidre, ochi, 
un cap limpede, să nu-mi pot afla lucru? 
N’ai lipsă, de esemplu, de o copistă?u

„In adevăr!“ răspunse Curtanov suri- 
dend. „Trebue să las să se copieze imediat 
■disertația mea!“....

„Vetjl așadâr... Deoă însă nu voiii 
căpăta ocupațiune ca copistă, voiti căpăta 
lucru desigur ca servitore său spălătorâsă 
— sciu să calc rufe de minune11.

Curtanov se uită la ea și nu se pută 
sătura, văcjend energia, ce se reflecta din 
ochii ei. Din tbte vedea, că' ea se hotărîse 

cari au oomis omorul lui Fitovsky. El a mai 
spus, oă densul a înlesnit uciderea lui Fi
tovsky. Tot acest Bogdanoff a fost înlesnit și 
uciderea nefericitului Mihăileanu. Densul s’a 
întâlnit cu Marou Bosniacu, care e espulsat, 
în cafeneaua din calea Rahovei Nr. B. 
Marcu i-a reoomandant pe Dumitroff și 
acolo ei au hotărît, ca Bogdanoff să-i arate 
lui Dumitroff pe Stefan Mihăileanu. In 
adevăr, Bogdanoff a arătat pe Mihăileanu, 
și de atunci Dumitroff l’a urmărit de mai 
multe ori spre a-1 ucide, pănă-ce în sfârșit 
a ajuns la îndeplinirea odiosei crime.

*
D-l prim-proouror Miclescu și d-l 

judecător de instrucția Florescu au făout 
alaltă-erl după amâcjl mai multe desoinderl 
la câțl-va Bulgari.

D-uii Miclescu și Florescu erau în- 
soțițl de Trifanoff — complicele în asasi
natul din Ceauș-Radu — care pentru cir
cumstanță fusese îmbrăcat elegant, pentru 
a nu fi recunoscut.

*
D-l prim-procuror Miclescu, d-l jude 

de instrucția Florescu și șeful siguranței au 
făcut o desoindere la bragagiul Ivan Cris- 
tea din ealea DudeștI, 10B. Aoi au fost 
arestații Bulgarii: Ivan Cristea și Lazăr 
Gheorghe. S’a dovedit, că acești Bulgari 
erau în relațiă ou comitetul secret din Bu
curesci, precum și eu comitetul dela Sofia. 
La ei s’au găsit numărose scrisori, oarl au 
fost secvestrate.

0 altă desoindere s’a făout și la bă
canul Ivanciu Simionesou din strada Popa 
Tatu 70. Acest Bulgar a fost și el arestat.

Voci asupra conflictului cu Bulgaria.
piarul „Le Temps* primesce următorea 

telegramă:
„Rusia a fost informată de oătră gu

vernul român, — după puterile triplei 
alianțe și Turcia și înaintea Engliterei șj 
a Franoiei — asupra agitațiilor oomit6tu)ui 
revoluționar macedo-bulgar din Sofia, atât 
în România, cât și în Bulgaria, și pare ho- 
tărită a interveni pe lângă guvernul bulgar 
pentru a aplana, conform înțelegerei sale 
ou Austro-Ungaria din 1897, conflictul, oe 
s’a ivit între oele două sate și a împedeca 
repetarea unui asemenea ooufliot oa pri
mejdios pentru status guo în Balcani11.

Apoi „Le Temps“ vorbesce de ares
tările și espulsările făcute în România și 
reproduoe desmințirea „Epocei“ în oeea-oe 
privesoe svonurile de mobilisărl de ar
mată.

*
Piarul „Milncherier Allg. Zeiiung* pu

blică un lung artioul în acestă cestiune, pe 
oare îl sfîrșesce astfel:

„Aoum principele Ferdinand și țera 
sa se află negreșit într’o situațiă penibilă. 
Plângerea la Pdrtă și la marile puteri în- 
sâmnă pentru Bulgaria în oașul de față o 
înjosire de care ea singură e de vină și 

nestrămutat de a face tot ce cjice și că nu 
se va înspăimânta de niol o piedeoă.

„Da,11 observă el, „ou energia și ou 
hotărîrea d-tale nimeni nu pote să dege
nereze. Astfel de dmenl nu pier!...u

„Nici nu mă tem de loc de acâsta! 
rn adevăr nu!“ esclamă ea. „Și nici, oă 
cer mult: voesc numai să simt, că trăesc 
ou consciință, asta-i tot! Cumcă ceia de 
oolo însă mor cu consciință, vetjl, acâsta-i 
înfricoșat!...“

„Da, înfricoșat, înfriooșat!“ repetă 
Curtanov. „Ai dreptate!11

„Așadâr aprobi ceea ce am făcut, 
Andrei VasilievicI ?!“

„Nu puteai face altfel, Darja Pav
lovna !“•

Ea îi întinse amândouă mânile.
„Decă în Moscva toți omenii sunt așa 

de buni, ca d-ta, atunol e de trăit acolo !“ 
cjise ea emoționată.

„Nn toți, Darja Pavlovna, nu toți.... 
Dâr totuși se pbte trăi acolo destul de 
bine!“ răspunse el, stringându-i mânile.

(Va urma.) 

care pote ave urmări și mai rele, dăcă gu
vernul bulgar nu va satisface dreptele cereri 
ale României.

„Trebue să reounbsoem, oă intervenția 
guvernului din Bucuresci a fost făcută în 
mod liniștit, cumpătat, șj demn. In ea nu se 
află nimic provocător său blesant. Acesta 
o va reounosce Pbrta, precum o vor re- 
ounosce și marile puteri garante, din cari 
în primul loc Austro-Ungaria și Rusia, cari 
sunt interesate mai de aprdpe... România nu 
pbte ceda din pntențiunile sale față de Bul
garia, căci ele sunt pe cât de drepte, pe 
atât de corespuncjătore menținerei păcii în 
Balcani. Bulgaria trebue să înceteze odată a 
fi un element de neliniște și de amenințare a 
acestei păci*.

*

„Kronstădter Tageblatt*, din loc, scriind 
despre meetingul de protestare din capitala 
română, reproduce după foia jidano-ger- 
mană „Rumănischer Lloyd*, oe apare în 
BuourescI, un resumat tendențios al cuvân
tărilor ținute la amintitul meeting, carere- 
sumat se încheie cu următorele observări:

„Tdtă afacerea asasinării lui Mihăi
leanu e prea tare umflată și pentru fără
delegile câtorva conjurați se faoe respon
sabil întregul popor bulgar și guvernul său, 
care, privind lucrul liniștit, nu pare nicide
cum așa de compromis, cum susțin foile 
române.

„Deși nu contestăm îndreptățirea (sic) 
guvernului român de a procede energic 
contra urzitorilor asasinatului și de a în
trebuința tote mijlocele pentru împedeca- 
rea unor asemenia crime, trebue se com- 
bateze totuși cu hotărîre huiduirea Bulga
rilor, ce s’a inaugurat acuma sistematic, 
care nu e, decât un eflux devenit cronic 
al urei oontra streinilor, și are numai sco
pul de a face ca Bulgarilor număroșl, cu- 
noscuțl ca munoitori trezvil, economi și 
diligențl și în calitatea acâsta devenițl in
comozi Românilor, să li-se amărască traiul în 
România. Și acest Boxerism european are loc 
mai puțin într’un stat, căruia îi place așa de 
mult a se gera ca „farul luminos al Balco
nului* și ca „Belgia Orientului*.

Nu se vede apriat, decă aceste mali- 
țiose observări, oarl, pe lângă veninul ce-1 
oonțin, denotă o absolută necunosoință a si- 
tuațiunii create de asasinarea lui Mihăilea
nu în România, sunt reproduse din „Rum. 
Lloydu, ori sunt produotul vr’unei pene 
jidano-germane, care s’a rătăcit pe la re
dacția dela „Kronst. Tageblatt“. Decă a 
scris așa „Rumănischer Lloyd“, atunci e de 
admirat îndrăsnela aoestei foi din Bucuresci 
de a face „Boxeri europeni11 pe cei ce dau 
ospitalitate veneticilor, cari mânjeso colo
nele acestei foi cu asemeni insinuări mi- 
șelesol.

Nu esistă nici un fel de gbnă în Ro
mânia, nici în contra Bulgarilor, niol ohiar 
în contra Evreilor, ou atât mai puțin în 
contra Germanilor și a Sașilor, oarl ase
menea trăeso pe pământul bineouvântat al 
României în număr mare. Oeea oe numesce 
scriitorul nechibzuit și pătimaș al rându
rilor de mai sus „huiduire11, nu este decât 
legitima apărare a Românilor față cu crimi
nalele uneltiri ale veneticilor străini, cari abu- 
săză de larga libertate yi ospitalitate, ce ll-o 
dă țera.

Aoâsta ar trebui să o scie și „Kronst. 
Tageblattu și să fiă mai băgător de sămă 
aoest organ săsesc în reproducerea său în 
inserarea unor astfel de comentarii maliți- 
6se la adresa Românilor, mai ales când, 
ca și acuma, publică în acelașr număr ar- 
tiouli, cari atesteză libertatea și ospitalita
tea nemărginită, de care se bucură Sașii 
evanghelici în capitala română !

Cronică externă.
Sortea Transvaalienilor este fdrte 

crudă. Mareșalul Roberts îșl esercită puterea, 
c’o neîndurare draconioă. Nu de mult el a fă
cut să fiă espulsațl din căminele lor 1000 
de femei și copii. In urma acâsta în Olanda 
s’a pornit o mare mișoare, ou scop de-a 
solioita scutul împăratului Wilhelm pentru 
nenorociții Transvaalienl. Bărbați distinși 
olandesl au adresat împăratului german un 
apel, rugându-1 să vină în ajutorul Burilor 
și să mijlooâscă pacea. Puține speranțe 
sunt însă, ca împăratul să primâscă a in- 

i terveni.

Revoluția din Albania cresce și se 
estinde în mod neliniștitor, așa că armata 
turcescă a trebuit să întrevină. Intre re
voltați și trupe s’a dat o luptă lângă Gru- 
șin. Lupta a fost crâncenă și în ambele 
părți au căcjut mulțl morțl și răniți. Din 
partea Turcilor au căcjut 18 dmenl. Din 
Salonic s’au trimis 20 batalibne, oarl au 
plecat în pas gimnastic cătră looalitatea, 
unde e revoluția. Șeful revoluționarilor este 
cunosoutul Muley Zelca. El a umblat și prin 
România.

Principele Bulgariei la împăratul 
Germaniei. O telegramă din Wilhelmshohe 
anunță, că prinoipele Ferdinand al Bulga
riei a sosit acolo și a luat parte la un de
jun dat de părechia imperială germană.

„Casă Națională" în Cernăuți.
Cetitorilor noștri le este cunos

cut, că Românii din Bucovina, în
truniți sub aripele harnicei lor „So
cietăți pentru cultura și literatura 
română11, numai de curend prin jert
fele și însuflețirea lor națională și 
prin lucrarea comună a tuturor au 
înființat în scurt timp un internat 
în Cernăuți, în care se ocrotesc sute 
de băețl români și aduce neprețuite 
folbse și ușurință întregului popor 
român bucovinean.

Cu aceeași însuflețire au luat 
acum Românii bucovineni o nouă 
inițiativă. Vecjendu-se atât de strîm- 
torațl și simțind trebuința de a-și 
forma un punct comun de concen
trare, ei, grupați sub aripele ace- 
leeași societăți, au hotărît a-șl înființa 
o Casă națională, care se formeze 
punctul de întrunire al tuturor so
cietăților române din Cernăuți și se 
fiă un centru de cultură națională 
pentru toți Românii din Bucovina.

Animați și încurajați de succe
sul, ce l’au avut cu înființarea ma
relui și frumosului internat, Românii 
bucovineni s’au apucat acum cu 
aceeași însuflețire să-și facă și Casa 
națională', ba ce-i mai mult, ei au 
și cumpărat o mare clădire la cel 
mai de frunte loc din piața Cernău
ților, unde va ave se fiă „Casa na
țională11.

Acum comitetul amintitei So
cietăți a distribuit apeluri, cari nu 
ne îndoim, că vor găsi răsunet nu 
numai în inimile Bucovinenilor, ci 
și ale multor bărbați generoși ai noș
tri din tbte părțile. In atențiunea 
binevoitbre a acestora recomandăm 
cu totă căldura apelul, ce ni-s’a tri
mis și nouă și care este următorul:

Fraților Români!
Piedeoa principală în desvoltarea nos- 

tră națională culturală este regretabila îm
prejurare, că la noi Românii bucovineni, 
viața socială este aprope de tot influințată 
de mediul social străin.

Acâstă împrejurare este ultima și ade
vărata oausă a unui fel de amorțâlă a vieții 
naționale.

E notorio faptul cât de greu este la 
noi a pune la cale ori și ce înțelegere. Și 
de ce? Pentru-că noi între-olaltă adl ne 
cunoscem prea puțin său de fel.

Resultatul aoestei stări este, oă orl-ce 
întreprindere național-oulturală din partea 
nostră se manifestâză greoiu și sufere adese 
de lipsa entusiasmului unitar.

Aeâstă scădere rode neoontenit la ră
dăcina desvoltării nbstre naționale și în
semnă necontestabil un periool eminent pen
tru esistența nostră națională.

Necesitate imperiosă este deol centra- 
lisarea perfeotă a vieții nostre sociale în 
jurul unui focar.

Acest focar național-culturai va fi 
„Casa națională*!

In „Casa națională11 se vor concentra 
tote societățile și instituțiunile române diu 
capitală și orl-oe întreprindere națională va 
afla aici căpătâiu sigur și oorespuncjAtor.

„Casa națională11 va fi terenul, pe 
care se va întâlni îutrâga societate română.
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„Casa națională" va fi looul, unde se 
vor petreoe aranjările sociale, unde se 
vor ține conferențe soiențifice, literare, se 
vor da concerte și representații teatrale, 
de unde vor purcede -tote întreprinderile 
național-române.

Efectele centralisării întregei nostre 
vieți sociale vor fi cele mai salutare.

In casa națională se vor apropia, se 
vor întruni și cundsce reoiproo tote pătu
rile sociale române. Din acâsta va urma 
între noi aoea firâscă asimilare în vederi, 
simțiri și nisuințe, care o observăm la alte 
popore și care formâză o organisațiă pu
ternică și unitară.

Reounosoend acest adevăr „Societatea 
pentru oultura și literatura română din Bu
covina" a hotărît unanim în adunările ge
nerale, ținute în 2 Iulie 1899 și 24 Iunie 
1900, a ridica cât de curând „Casa națio
nală".

Fraților Români! Tuturor Vâ este ou- 
noscută situația grea, prin care are sâ stră
bată mult încercatul nostru popor.

Grăbiți ou toții, mic și mare, și sacrificați 
■obolul vostru pe altarul națiunii.

Progresul cere sacrificii și scopul rîv- 
nit de noi merită să fie din răsputeri spri
jinit!

Alte popore au recunoscut la timp 
absoluta necesitate de asemene oentre na- 
țional-oulturale și le-au și ridicat deja.

Fraților Români! Nici noi să nu ră
mânem în urmă!

Totă suflarea românâscăsă se facă oel 
■mai aprig agitator pentru realisarea acestei 
întreprinderi și isbânda trebue să fie a 
nostră!

Ofertele marinimose să se adreseze la 
cassarul „Societății pentru cultura și lite
ratura română din Buoovina" d-1 profesor 
Dr. Vasile Gaina, Cernăuți Strada Iosif 
Nr. 5.

•Comitetul „Societății pentru cultura și lite
ratura română in Bucovina'*.

Cernăuți, în Iunie 1900.
Presidentul:

Dionisie cav. de Bejan,
consiler eons'storial.

Vice-presidentul: 
Dr. Alex. bar. Ilormuzochi,

Membri:
Balan Grigorie, director la tabula țării, 

Balmoș Iancu, seor. la dir. oăilor ferate, 
‘Găina Vasile Dr., prof, de univ., Hostiuc 
Constantin Dr., Isopescul Emili an, seoretar 
de trib., LuputFloarea Dr., consilier de trib., 
.Pridie Atanasie, consil. de trib., Popovici 
Const.,prof. de univ., Procopovicl Eudoxie Dr., 
medie la spit, țării, Procopovicl loan, 
protopresv.-staurofor. Sbiera Badu, prof, 
g-imnasial, Tarnavschi Teodor Dr., prof, de 
univ. Teleaga Gavril, spiritual, Voiutschi 
Emilian Dr., prof, de univ.

Secretarul: 
Lazar Vicol, 
prof. gimn.

SOIRILE DLLEL1
10 (23) August.

Suveranii României, după cum am 
■semnalat și erl, vor pleca pe la finele aces
tei luni în străinătate. „Oorrespondenz 
Bureau" află din sorginte autorisată, că 
Majestățile Lor Regele și Regina Rornâ- 
.niei vor sosi la 15 (28) August în Viena. 
Majestățile Lor vor păstra incognito și vor 
■desoinde la otel. M. S. Regina se va duce 
direot la Neuwied, pe când M. S. Regele 
va merge a doua cp după sosirea sa, ca să 
■facă o visită M. S. împăratului Franciso 
Iosif la Isehl.

„Erăși o coronă ungară batjocn- 
irită". Foia partidei poporale „Alkotmany" 
aduce soirea, că în Qnod, comit. Borșod, s’a 
întâmplat în 18 Aug. următorul fapt: Pe 
.sinagoga jidovâscă din Qnod se arborase 
din inoidentul cjilei de 18 August un steag 
tricolor maghiar în mijloc având cordna 
Ungariei. De-asupra cordnei însă nu era 

■crucea, ci o stea — simbolul judaismului. 
.Primăria a tras la răspundere pe rabin, în- 
trebându-1, cum vine stâua în locul crucii, 
rabinul însă n’a vrut să dea nici o lămurire, 
Atunci primarul a dat ordin, ca stindardul 
să fiă înlocuit ou altul, — „Alkotmany" 

.face următdrea .potrivită observare: Nu 

este rușine și batjocură, că o astfel de mi- 
șeliă pot oomite cazarii (Jidovii) în contra 
crucei și a coronei în mijlocul sărbărilor 
jubilare ?

D-1 Aron Densușianu, profesor uni
versitar în Iași, se află — după cum scrie 
„Evenimentul" — grav bolnav, așa oă sta
rea distinsului profesor inspiră serios? în
grijiri. — Ii dorim din suflet grabnică și 
deplină însănătoșare.

Țarul la manevrele francese. Din 
Paris se vestesce, oă Țarul Rusiei ar merge 
la revista, ce se va faoe în 20 Septemvrie, 
când se vor termina manevrele, oe se vor 
face îa împrejurimile orașului Chartres.

Renta română în străinătate. Odată 
cu simțitârea îmbunătățire a situației tesau- 
rului Statului — scrie „Epoca" — se con
stată ou bucuriă și o simțitore urcare a 
rentei nostre în străinătate. La Paris, renta 
nostră de 5 la sută, care aoum o lună scă- 
juse la 82 suta, acum se află la 89 suta, 
și cu ferma tendință spre uroare. La Ber
lin s’a urcat la 88 suta. Lumea financiară 
din străinătate arată dr o încredere din ce 
în oe mai mare în financele statului român.

Un rar eveniment familiar. In fa
milia d-lui primar al Huneddrei George Da
nila s’a săvîrșit în 18 August n. c. de-odată 
logodna a două surori, anume d-ra Ana 
Dănilă cu d-1 Nicolau Macrea oomptabil, și 
sora sa d-ra Victoria Dănilă cu d-1 Vasile 
C. Osvadă.

Cununia. D-1 Alesandru A. Moldovan, 
absolvent de teologiă, și d-ra Paulina Che- 
resteș se vor cununa în 28 August n. c. la 
5 dre p. m. în biserica română gr. c. din 
V.-Sântiona.

Reforma ortografiei francese. pi
lele acestea s’a adus din partea celui mai 
înalt consiliu al instrucțiunei publice fran- 
oes o hotărîre de mare importanță. E vorba 
de simplificarea ortografieifrancese. Clairin, 
la provocarea consiliului, a lucrat un proiect 
lung, în oare arată greutățile aprdpe de ne
învins, cu cari are a-se lupta tinerimea șco
lară din causa subtilităților ortografiei fran
cese. pice, că în limba francesă se află 
fârte multe ouvinte Jși espresiunl, despre a 
căror corectă ortografia stau la îndoelă 
chiar și scriitorii cei mari, ba înși-șl dis
tinșii scriitori din seoulul al XVII-lea și 
XVIII-lea, cari mai bine ca toți erau pă
trunși în spiritul limbei francese, pretin
deau o schimbare a ortografiei. Clairin face 
conclusia, că ortografia trebue simplificată și 
tinerimea nu trebue să mai fiă torturată 
cu învățarea unor lucruri, cari forța puțin 
se unesc cu spiritul limbei francese. Consi
liul a primit unanim propunerea lui Clai
rin și imediat l’a autorisat cu elaborarea 
unei gramatice nouă, oare va arăta în de
plină lumină sistemul de simplificare al 
lui Clairin. Acâstă gramatioă va fi intro
dusă în șcdlele statului frances încă în 
anul viitor.

Arestarea unui anarchist. In Fiume 
a fost arestat alaltăerl un anarohist fran
cos, anume Joseph Sagnac, pe brațele căruia 
erau tatuate inscripții anarohiste și oare 
avea un pașaport falsificat.

Mohamedani emigranți. Soiri din 
Serajevo, capitala Bosniei, spun, oă cailele 
trecute au emigrat din Bosnia și Herțe- 
govina o mulțime de Mohamedani, mer
gând în Croația și Serbia.

Evreii emigranțî și Canada. „Franc- 
furter Zeitung" comunică, că guvernul din 
Canada a luat o serie de măsuri severe 
pentru a împiedeca intrarea în grupe a 
Evreilor, ce emigrâză din România. După 
stăruințele diferitelor societăți filantropice 
din Montreal, s’a încuviințat la 350 Evrei 
întrarea în Canada, însă cu condițiune, ca 
să se ocupe de munca câmpului, și nici
decum să se stabilâscă în orașe, unde deja 
numărul lucrătorilor e prea mare.

Un nou transport de cai la Trans
vaal. Din Fiume se scrie, oă acolo a sosit 
alaltăerl vaporul engles „Suffolk", care în 
timpul oel mai scurt va transporta din nou 
pe oâmpul de răsboiîi sud-african o miie 
de cai. O să le prindă bine — Burilor.

Principele Bulgariei — conducător 
de locomotive. Prinoipele Bulgariei este 
un pasionat conduoător de looomotive. Cu 
vre-o două luni înainte, când aoălătoritpe 
linia Salzburg-Miinchen, el a conduâ trenul 
accelerat. Conducătorului looomotivei i-a 
dat 60 de mărci, dr foohistului 30 pentru- 
că i-au permis să conducă el trenul. Minis- 
teriul căilor ferate bavareze însă altcum a 
înțeles lucrul. O telegramă din Munohen 
anunță, că ministeriul căilor ferate bava
reze a luat la răspundere pe conducătorul 
de locomotive și pe foohist, pentru-oă au 
cedat prințului dreptul de-a conduce looo- 
rnotiva. Li-a ordonat să reîntdrcă prințului 
oele 60 și 30 de mărci. Ministeriul căilor 
ferate șl-a mai esprimat dorința, ca guver
nul bavarez să-i facă cunoscut principelui 
Ferdinand, că a comis un luoru neiertat, 
când a luat asupră-șl conduoerea trenului 
accelerat din cestiune.

Concert. Musioa orășendsoă va oânta 
Duminecă în 26 Aug. n. la otel „Pomul 
verde". In programă se vor afla și câte-va 
piese nouă, între cari una românâscă : „Flo
rile oâmpului", fantasiă de Dinicu.

Pentru amatorii de fotografie. Aparate de 
fotografie pentrn salon și voiaj forte renumite; 
aparate pentru fotografii la moment, nrecum șț 
:<5te articolele necesare, se pot procura dela A. 
MOLL liferantul curții c. și r. din Viena, Tuch- 
auben Nr." 9. Manufactură fotografică tondată la 
anul 1854. La cerere liste mari ilustrate, coținend 
prețurile gratis. Deposite în Brașov la F. Jeke- 
lius, F. Kelemen, Victor Both Farmaciști. Teutsch 
și Tartler, D. Eremias nepoții.

Resboiii în China.
( uni a fost ocupat Pekingul.

Dile întregi a durat o luptă turbată 
între Chinesl și trupele aliate nu numai în 
jurul, oi și în interiorul Pekingului. După- 
ce au intrat în Peking, aliații au înoeput 
să bombardeze palatul imperial, unde s’au 
retras Chinesii și în interiorul căruia strein 
n’a întrat pănă acum. Armata internațio
nală, deși a întâmpinat o mare resistență, 
a întrat totuși și aid. Cel puțin așa sem- 
naldză telegramele din urmă. Etă cum is- 
torisesce „ New-York Herald'* ocuparea Pe
kingului :

„Clădirile ambasadelor — deși prin
cipele Ceng a oprit sub pedâpsa de morte de 
a mai fi atacate — au fost bombardate din 
nou cu mare violență în 13 August. In 14 
Aug., oând se orepa de diuă, trupele ru- 
sesol au pătruns prin porta ostioă în Pe
king, însă prin pdrta a doua n’au putut 
străbate. Europenii închiși în clădirile am
basadelor, nici n’aveau ideiă, oă armata de 
salvare s’a apropiat așa de mult. In sfîrșit 
pe la 2 ore d. a. trupele au ajuns în apro
pierea ambasadelor, fiind întâmpinate cu 
strigări de „ura". Tot atunci trupele eu- 
glese au pătruns în oraș prin aceeași pdrtă, 
după-ce mai întâia au măcelărit garda. Te
legrama nu comunică lista Europenilor 
căcjuțl și răniți în decursul asediului. Ea 
spune numai, că pierderile aliaților sunt 
de: 67 morți 'și 121 răniți. Trupelor japo- 
nese li-au revenit problema oea mai grea. 
Ele au asediat așa numita pdrtă nordică 
și s’au luptat de dimindța pănă la miedul 
nopții, pănă când în fine Ja ora 1 din 
nopte li-au succes a cuceri porta. Ambasa
dorii salvați spun, oă în ultimele 11 cjile 
Chinesii au arunoat 2000 de granate asupra 
clădirilor legațiunilor".

Vinovăția guvernului eliines.

Ministrul Statelor Unite la Peking, 
Conger anunță, oă în ajunul intrării alia
ților, Chinesii au voit să masacreze pe amba
sadori și pe ceilalți străini. Prințul Ceng dă
duse ordin, sub pedepsa de morte, să în- 
oeteze focul în contra străinilor, dâr aoeștia 
ar fi pierit totuși, decă n’ar fi sosit trupele 
aliate. Conger asigură, că tâf-ă mișcarea în 
contra străinilor a fost organisată de guvernul 
chines. Boxerii nu erau, decât un pretext. 
Ei n’aveau de loo tunuri.

Fuga îosperăteHei.

In fine se confirmă totuși, că văduva 
împărătesă Cu-Hsi a fugit din Peking dim
preună ou împăratul Evang-Su. Apărarea 

lor a fost înoredințată prințului Tuan. Im- 
părătâsa a luat cu sine tdte prețiosele din 
palat și suma de 50 miliâne tael. Ea este 
urmărită de cavaleria japonesă.

Convocare.
Adunarea generală anuală a despăr

țământului XXVI al „Asociațiunei pentru 
literatura română și oultura poporului ro
mân", se va țină la 26 August n. c. la 3 
ore p. m. în șcdla gr. cat. din Reghinul- 
săseso, la care ou tot respectul sunt invi
tați a participa toți membrii Asociațiunei 
și toți doritorii de înaintarea și prosperarea 
poporului. —

Programul obiectelor deliberânde în 
acdstă adunare generală, se va pune la ve
derea publică în «Țiua. prefiptă.

Beghinul-săsesc, 10 August 1900.

Petru Uilăcanu, Iosif Popescu,
director. secretar.

Prochicțiunl și petreceri.
Inteligența română din Șintereag și jur 

și junimea academică, vă invită la petrece
rea de vară, ce se va arangia Duminecă la 
2 Sept. n. în sala șoolei gr. cat. din Șin- 
tereag. începutul la 7 dre sâra. Intrarea 
de persdnă 1 cor. 60 b., în familiă 1 cor. 
20 bani. Venitul e destinat în favorul bi- 
serioei gr. cat. locale. Familiile sunt avi- 
sate la provisiunea proprie. Pentru cuartire 
și beuturl bune se va îngriji comitetul. Sta
țiunea căii ferate în loc.

Pentru comitetul arangiator: Gr. Rus 
preot, președinte; S. Popan preot, v.-pre
ședinte ; I. Rus preot, cassar; Grig. Mure- 
șian preot, secretar I; I. Belciug preot, se
cretar II; Bart. Sigartău, controlor. Ur- 
mâză încă 18 membrii în comitet.

ULTIME SCIKL
Taku, 22 August. Din sorginte 

japonesă se anunță, că în 17 1. c. 
au încetat luptele în Peking. Japo- 
nesii au pătruns în palatul împărătesc. 
Principii și dignitarii chinesl s’au 
retras în Sinan, spre ost de Peking. 
Pe palatul imperial flutură acum 
stindardele trupelor aliate.

Londra, 22 August. Din Hong
kong i-se anunță lui „Times", că 
4000 de soldați chinesl merg spre 
Peking. Pe tdtă întinderea drumu
rilor se găsesc placate ațîțătore. 
Soldați și indigeni jefuesc și pus- 
tiesc misiunile.

Pretoria, 22 August. Generalul 
Paget s’a încurcat erl în luptă cu 
ariergarda lui Deivett și Delarey.

I Ii $ li.

Sudârea — otrăvitore. Fisiologistul 
frances Arloing a făcut o seriă de minu
nate esperiențe cu privire la efeotul otră
vitor al sudorei. Animalele sunt mai ales 
forte simțitdre, și dintre tote mai cu sdmă 
cânele e cel care simte mai mult efectul, 
deore-ce el asudă cel mai puțin. Ddoă se 
injectezi uDui câne 10 seu 12 cm. cubici 
de sudore pentru fiă care klg. din greuta
tea corpului, efeotsle otrăvitore ale sudorii 
nu întârzie de a se arăta. El pierde din 
vioiciune, ochii încep a-i lăcrima, tempe
ratura oorpului scade, respirațiunea i-seîn- 
greundză și după puțin timp animalul mdre 
Efectul otrăvitor al sudorii la om varieză 
după împrejurări, după cum transpirațiu- 
nea se face în timp de odihnă, sdu de 
muncă. După o mare sforțare a mușchilor 
suddrea e mai bogată în materii otrăvitore 
Sudorea scosă în mod artificial, după o 
baiă oaldă, după dușuri calde etc., are cele 
mai mici efecte otrăvitdre.

Proprietar: Dr. Aurel ffiureșianu. 
Redactor responsabil: Drsgoriu ^aior.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“
■ «2ii& ăărașov,

se pot procura urmâtorele cărți:

Scrieri istorice.
Memorii din 1849 — 49 der Vas. 

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

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

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

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

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

„Țera nostră“. Descrierea părților 
Ardealului dela Mureș spre miadă-diși valea 
Mureșului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atât de călduros 
aprețiată de întrega diaristică română. Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui se lipsescă. Prețul 1 fl. (cu posta 
1 fl. 10 cr).

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

„Româ/nul in sat și la 6ste“ 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.

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

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

„Refleociuni fugitive11 la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Laszlo întitulat „Azs 
olah nyelv es nemzet megalakulâsa'', ăcrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani.

Cărți csi prețuri reduse.
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vând cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’au v&ndut pănă acum.

.1) Lascar V’orescu, O ic6nă a Mol- 
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă 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 pănă acum, este adl numai 2 cor- 
(-|- 30 baci porto.)

2) JPoesii de Veronica Micle, regretata 
nbstră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-ț- 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 in literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-ț- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sco- 
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de D. Ionescu, 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. (-f- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedetor (a. D-miiori de 
M. C. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) JPoesii de T'. M. Sloenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-|- 10 b. porto.)

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

Cursul! Ea bursa sena.
Din 22 August 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 115.15
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.5q
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% . 120.40
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41 /2°/0 99.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 126.20
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii........................ 158.50
Losuripentrureg. Tisei și Seghedin . 139.25
Renta de argint austr........................... 97.60
Renta de hârtie austr........................... 97.05
Renta de aur austr......................... 116.80
Losuri din 1860..................................... 133.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.04
Acții de-ale Băncei ung. de credit'. 681.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 660.50
NapoleondorI..........................  19.30
Mărci imperiale...........................118.30—
London vista.................................... 242.15
Paris vista..........................................96.221/2
Rente de corone austr. 4°/0 • . • 97.75
Note italiene..................................... 90.50

CufsuI pieței! Brașov.

Din 23 August 1900.
Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

19.04 Vând. 19.08
18.70 Vând. 18.80
19.26 Vând. 19.30
11.24 Vând. 11.30

127.— Vând. —.—
59.— Vând. —.—
10.78 Vând. —.—

100.— Vând. 101.-
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Usi OrtoBog'CS* (ciasornicar) 
român, cu qualificațiune specială de 
monteur pentru orologiu de 
turn, capătă quartir gratuit într’o 
casă cu curte si grădină a bisericei 
catedrale metropolitane gr. cat. din 
Blașiu, numai pe lângă condițiunea 
de a trage, curați și îngriji 
orologiul din turnul acelei bise
rici. Casa este într’o stradă princi
pală. Sunt preferiți reflectanții de 
religiunea greco-catolică.

Cererile provăcjute cu atestat de 
botez și de conduită, sunt de a se 
așterne la Consistorul Arehiepisco- 
pesc din Blașiu, pănă în 15 Sept. 1900.

Din ședința Oonsistoriului Ar- 
chiepiscopese greco cat. din Blașifi, 
ținută în 11 August 1900.

Victor Mihalyi
1057.3—3. Metrcpolit de Alba-Iulia.

D;eJ închiriat
imediat seu cu începerea dela Sân-
Mihai 4 I®cale frumose mari 
seu mai mici pentru

Prăvălii
în casele lui tartare Copony, 
colțul din Str. Vămei și Mihaii-Weiss.

Informațiuni tot în aceași casa, 
etagiul I. > 1055.5-5.

^’eirSJ.n.bile nitinai, «Secă fiăenre ciatBsi este jsj-CfveaJuntu eu marea «Se 
agterare a Iui A. BffoHl șl eu subgerierea «a.

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

Falși ficații le se vor urmări pe cale judecătorescă.

X
5
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X

Fr^nzbi«ânntweih și sâre a lui pibJL
V£2F19f<8ktî8M mimm decâ fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
WCI BUWIBU ilUSSBd!, piumbul lui A. Moli.

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

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

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provă()ută cu marca 
de apărare A. Moli.

TTrlzsEltereM priitcipnlă. prin 
Farmacistul! A.

c. și r. furuisor al curții imperiale Vieua, Tuchlauften 9
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursă poștală.

La deposits să se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL.

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

de

OUNCIURI 

(iiaserțtai și «teme) 

somt a s© adresa aufoscB’ossj 
fâdriftîREsis'SB’S.tiiMm, hv casosS șîm- 
feiSBfflârai tameai uses nan <3 iu mai masH 
die adatâ se face scădesMent. 
sas»® GB’esce cu cât pub ii eșarfa 

fâs© mai. dl© mMiiie-orB,

Adminîstr. „Gazetei Trans/1
LkAI 
Gr\;

<‘>

X

7

X

8
5
M

P) î a i e a încetă sigur,

a, 113.1
S“rețul unei bucăți 4@ biîiii.
~= Se pote căpeta la farmacii. =—

3-5.

A
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Muresianu
Brașov, Ternul Itadid S®.

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

.kt

<• 
F

{

I 
+
T

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUE, AEGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA-TVTE.

FOI pWodick
BILETE DE-VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGWtEELEGAKTE.
BILETE DE L060DM ȘI DE TOTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AwînripiJM.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri. 

BILjAaTȚTTJei.

Compturi^ Adrese,
Circulare, Scrisori.

Iotă măvimea-

PREfURl-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE IMOMENTARI. 

se primesc în biuroul

st3

<4»

INDUSTRIALE, de H0TELUJRÎ 
și RESTAURANTE.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, eta
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov,

"V X ‘s.
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se pote face și reînoi 

ori. și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abonezâ din nou să binevoiaseă a scrie adresa, 

lămurit și să arate șu posta ultimă. AdmiflIStraț. „6aZ. TnWS/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


