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România și Bulgaria.
Despre decursul procesului asa

sinilor și a complotiștilor bulgari și 
despre sentința pronunțată de Curtea 
cu jurați din Bucurescî în contra lor 
s’a raportat tuturor foilor din străi
nătate. Pănă acuma însă, pe cât ne 
este cunoscut, puține din foile cele 
mari streine și-au dat părerea asu
pra acestui proces și a urmărilor, ce 
le va ave el în ce privesce rapor
turile dintre România și Bulgaria.

Guvernul bulgar la tote recla
mările guvernului român de a lua 
măsuri în contra uneltirilor criminale 
urzite de cătră comitetul bulgar ma
cedonio pe pământul României a 
răspuns, cerând dovecji, mereu dovefii 
— căci 4icea până nu va avă aceste 
dovecji despre vinovăția celor din 
comitetele secrete nu-i va pută trage 
în cercetare judecătorescă.

Acum i-s’au dat dovecjile cerute 
și ori și cine, vrând să fiă drept și 
ne preocupat, va trebui să recunâscă, 
că aceste dovecji sunt sdrobitore.

Era deci de un deosebit interes 
a se sci decă în privința acâsta ju
decata pressed străine este drâptă și 
nepreocupată, și mai ales era de in
teres a se sci părerea cjiarel°r din 
Germania asupra resultatului amin
titului proces, fiind-că se dicea, că 
Germania și celelalte state ale tri
plei alianțe au sprijinit mai mult re- 
clamațiunile juste ale României în 
conflictul cu Bulgaria.

Der atât cjiarele influente din 
Germania, cât și cele din Austro- 
Ungaria au fost pănă acuma forte 
reservate în părerile lor asupra pro
cesului complotului bulgar. Totuși 
unele cjiare din Germania s’au ocu
pat de el, însă în mod diferit.

Unele ca „Miinchner Neueste 
NachrichteD" au publicat corespon
dențe fărte tendențiâse, ce s’au fău
rit în Bucurescî de cătră străinii de 
acolo dușmani Bomâniei și consoli
dării sale. Numitul cjiar, care este 
condus de bursianl perciunați, pu
blică, fără de nici o observare, o 
astfel de corespondență plină de rău
tate și de dușmăniă față de Româ
nia și guvernul ei.

Mai ales condamnarea în con- 
tumaciă a lui Sarafoff și soți este 
criticată și combătută de corespon
dentul lui „Miinchner N. Nachricn- 
ten". El dice, că acăstă condamnare 
n’a fost prin nimic justificată și că 
printr’ânsa „vada justiției române a 
cădut mai jos decât aceea a justi
ției serbescl în cunoscutul proces de 
înalta trădare din Belgrad".

fiice mai departe, că acea sen
tință în contumaeiă a fost „ușuratică" 
și va ave „urmări fatale", căci prin- 
tr’ensa „se va da numai nou nutre- 
mânt" inimiciției Bulgariei în contra 
României, care de aici încolo se va 
gândi încă și mai puțin a da satis
facția Românilor. România, dice, va 
trebui der sâu să se umilâscă, său 
să declare răsboiu principatului bul
gar — care răsboiu ar pute să se 
încheie cu „pierderea independenței 
sale".

Foia din Muncben ia deci parte 
Bugarilor și s’arată cât mai ostilă 
României, dovadă că cei ce-o susțin 
și o conduc se recrutâză dintre ini
micii jurați ai românismului.

Din norocire insă pressa cea 
seriăsă și cea mai influentă din Ger
mania cugetă altfel despre România, 
chemarea și viitorul ei.

Așa „Național Zeitung" din Ber
lin, făcând o paralelă între România 
și Bulgaria, găsesce mari deosebiri 
între ele, în favorul statului român.

„Poporul bulgar, dice, trebue se 
muncescăîncă mult pănă ce se va des- 
băra de crucjimea moravurilor sale, 
causată de domnirea îndelungată a 
Turcilor “.

„încât pentru România", scrie 
„Nat. Ztg-% „ea este neasemănat 
mai înaintată decât Bulgaria. Are o 
clasă conducetore inteligentă, care 
a sciut să contribue puternic la pu
nerea temeliilor statului român".

Arată apoi cum în timpul din 
urmă s’au încordat relațiunile între 
ambele state din causă, că aspira- 
țiunile lor s’au încrucișat în cestiu- 
nea Macedoniei, unde România spri- 
jinesce pe Aromâni, pe când Bul
garii voiesc să bulgariseze și să ocupe 
ei singuri Macedonia.

„Procesul Fitowky-Dimitroff  do- 

vedesce, că Bulgarii lucră cu arme 
imorale, cari nu pot avâ efect, în 
contra periculului romanisării (?).“

„Ce loc va ocupâ în viitor fiă- 
care din aceste popore rivalisătdre 
(Români și Bulgari), în peninsula 
balcanică, va atârna în cele din urmă 
dela puterile lor morale și inte
lectuale, ce le vor desfășura în 
acăstă luptă de emulare".

Așa încheiă fâia berlinesă do
vedind, că nu se încăldesce prea 
mult nici pentru unii, nici pentru 
alții, — der ține sâmă de progre
sul și puterea intelectuală a României.

Suntem mulțumiți și cu atâta 
și cjicem la rândul nostru, că dăcă 
conducătorii Românilor vor înțelege 
chemarea lor mai bine ca pănă 
acuma, atunci nu mai pâte fi în
doială, că victoria finală va fi tot a 
românismului.

Revista politică.
Cu tote că în partea de dincolo 

a monarchiei se respecteză în ge
nere cu totul altfel principiul națio
nalităților și drepturile de limbă și 
naționale ale diferitelor popore, to
tuși frații noștri din Bucovina au 
se sufere multe asupriri și nedrep- 
tățirl, cări trebue să-le aducă aminte 
de sărtea nâstră, a celor de sub 
oblăduirea ungurâscă.

Acâsta ni-o dovedesce și modul 
peste măsură volnic și brutal cum 
au decurs alegerile electorilor, ce acuma 
sunt pe sfîrșite și al căror decurs și 
resultat încă nici nu e deplin cu
noscut.

Dăr și din cât vedem din ra- 
pârtele publicate în „Deșteptarea" e 
deajuns a-ne convinge, că guvernul 
acelei țări și cu ocasiunea alegerilor 
de cari amintim a tractat pe Ro
mâni, ca și cum ar fi un popor 
străin în acea țâră. Etă, ca esem- 
plu, cașul cum s’a făcut alegerea la 
Storojineț:

„Alegerea pentru curia a V-a în Sto
rojineț spune „Deșteptarea" a avut loo în 
27 1. c. pe lângă o participare enormă a 
Românilor. Deorece comisarul cu puterea a 
24 jendarmi respingea poporul dela alegere, 
pe oând oontrarii, în partea oea mai mare 

existențe fără oăpătâitt, întrau prin fer6stră 
în localul alegerii, oțărirea Românilor a 
ajuns culmea și de mai multe ori a venit la 
vărsare de sânge. Numai intervenirei ener
gice a preoțimil și a d-lui Dr. Iancu Flon- 
dor este a se mulțămi, că nu a ajuns la o 
catastrofă.

D-l Dr. Flondor s’a v&țut silit să-șl de
pună mandatul sdu de membru al comisiunei 
de alegere, și se protesteze în contra abusu- 
rilor și nelegiuirilor, motivând, că în con
tra forței arbitrare nu se pâte lupta. Prin 
oprirea Românilor dela votare și prin aceea, 
că numai agreații guvernului au fost admiși, 
lista Românilor n’a reușit. La litera K, ale
gerea a fost încheiată, în urma oărul act^d4 
Români nu au putut să voteze"

*
Mercurea trecută au fost des

chise Corpurile legiuitore române 
printr’un Mesagift al Regelui Carol, 
în care se vorbesce de măsurile, ce 
trebue se se ia pentru îndreptarea 
stărei economice și financiare a țării 
și pentru îmbunătățirea administra
ției. Cu privire la conflictul cu Bul
garia Mesagiul cji°e următorele:

Raporturile nostre cu tdte Puterile 
sunt din cele mai amicale; am sperânța, că 
neînțelegerea cu Bulgaria va înceta în cu- 
rend față cu constatările făoute înaintea 
justiției. Este în interesul comun al tuturor 
societăților oivilisate de a se apăra în con
tra unei uneltiri, cari pun în pericul ordi
nea statului înăuntru și în afară.

*
Acum totă lumea se întrâbă ce 

va face Bulgaria, după ce justiția 
română ia dat acum dovecjile cerute 
pentru a putâ urmări judecătoresc^ 
pe criminalii și răufăcătorii din co
mitetul macedonean ? Ișl va împlini 
guvernul bulgar datoria ori nu, dând 
astfel României satisfacțiunea cu
venită?

Se vorbesce de-o schimbare de 
guvern în Sofia și că acâsta ar sta 
în legătură cu hotărîrea de-a face 
proces lui Sarafoff și tovarășilor săi. 
Guvernul de față Ivanciov Rados- 
lavov, se cjice, e decis a-se retrage, 
deâre-ce Principele bulgar Ferdinand 
voesce să aibă un guvern sub pre- 
ședința generalului în reservă Racio 
Petroff.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Fragment.
Ai muncit o viâță ’ntrâgă 

ca să te mândresc! cu mine...!
Ți-ai dat sufletul, odihna...,

tote clipele senine
Ți-le-ai dat iubită mamă

să mă faci mai fericit,...
Ți-ai tras pânea dela gură,

traiul ți-l’ai înegrit
Și visând cjile frumose

într’o lume de suspine,
Ai muncit o viâță ’ntrâgă

ca să te mândresc! cu mine!...

„Nu mai plânge puiul mamei..., 
nu vecji tu cum ți-se strînge

Tinerețea ca o flore... ?
fi cu minte, nu mai plânge, 

Spune-mi mie ce te dâre,
spune-mi ânger mititel,

Bunul Dumnecjeu e ’n ceriuri
și mă void ruga de el...“.

Și când mă treziam din plânsu-mi, 
te vedeam înghenunchiată 

înaintea Maicei-sfinte....;
cu privirea ’ngândurată

Te rugai de Prea-curata
să-mi dea minte și noroc...

O, de-atunci trecut’a vreme...; 
m’am tot dus din loc în loc,

Vecinie doritor de pace, 
să-mi găsesc o clipă bună...,

Dâr..., e scris, aceeași doină
peste vieța mea răsună....

Er odat’; ’mi-aduc aminte, 
ai venit la mine ’n casă...,

Se făcuse cjiuă bine...,
m’ai găsit visând la masă

Și m’ai întrebat mirată:
„Ce..., tu n’ai dormit de loc?

Tot în jurul tău surîde,
uite-afară-i primăvară,

Fericire..."
— „Lasă mamă,
lasă-mi âr pustiul..., ără...

Fericirea nu-i făcută
pentru-un om fără noroc.

Lasă-mi sufletul să dormă,
nu-1 mai deștepta din vis..., 

Pentru el s’a stins de-apururl
Candela din paradis...." —

M’ai privit cu ochii umecji
și plângând apoi te-ai dus...,

Er eu mă ’nălțăm cu gândul
tot mai sus..., și tot mai sus...

Și pe urmă, când văcjut’ai 
răsplătirea muncei tale,

Ai căcjut la gânduri mamă, 
suflet pustiit de jale...,

Visurile tale tote 
s’au făcut grămecjl de scrum,

Peste care-un vânt de iernă
urlă pustiind acum....

Și eu vecinie sunt același
visător pe calea vieții;

Cânt de dragul unei fruneje, 
plâng de dorul dimineții.

Și străin în lumea asta
n’am nici casă, nici cărare....

Și pierdut mă ’nchin steluței
ce-mi surîde ’ndepărtare...

Mamă..., de-mi zîmbesce ’n cale 
floricica ’n părăsire,

E ca să-mi aduc aminte
de duiosa ta iubire

Și prin negrul depărtării
te zăresc pe gânduri dusă

Lăsând sufletu-ți să sbâre
spre nădejdea ta apusă...

Și te uiți ca rătăcită
cu privirea ca de pâtră, 

Par’c’ai vrâ să vecji și-acuma 
pe copilul tău pe vatră!....

Z. Bârsan.
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Intr’aceea Bulgarii agită tot mai 
mult în Macedonia. Se anunță, că 
Joi noptea s’a încercat a se Intro
duce în Macedonia o mare încărcă
tură de revolvere și munitiunî. Sen
tinelele turcesc! au tras tocuri asu
pra contrabandiștiler, cari au fugit 
părăsind încărcătura lor. Turcia a 
întărit paza la granițele Macedoniei.

*
Multă îngrijire a produs, precum 

seim, în Rusia boia Țarului Nico- 
lae II. Fiind Țarul un om iubitor 
de pace, despre ceea ce a dat deja 
multe dovedi, se p6te cjice, căacâstă 
îngrijire s’a împărtășit și la curțile 
și guvernele celorlalte state euro
pene. Soirile cele mai noue constată 
înse, că Țarul se află mult mai bine 
și că e speranță, că în curend se va 
restabili pe deplin.

„Neue Freie Presse“ are din 
Petersburg scirea, că acolo se pu
blică autentica narațiune a bblei 
Țarului. Medicii au diagnosticat chiar 
dela început boia lui ca tifus abdo- 
menal. S’a găsit în sudbrea Țarului 
baccilul acestei b61e. Dumineca tre
cută a fost crisa culminantă a bblei. 
Temperatura a început de-atuncl se 
scadă. Țarul n’a leșinat nicî-odată 
și nici n’a avut delir. Mintea lui a 
fost întot-dâuna limpede. Acum Ța
rul începe se se intereseze de eveni
mentele politice.

Țarina a slăbit din causa ne- 
dormirei, căci nu voesce a-se de
părta de patul Țarului. îndată ce se 
va vindeca, medicii îl sfătuesc a-se 
duce la Zarskoeselo, căci Livadia e 
bântuită de malarie. La Livadia 
sunt mai multi bolnavi de tifus prin
tre cari se află doi gendarmi dela 
palatul imperial.

*
In ce privesce starea lucrurilor 

din Chilia și tratările dintre puteri 
pentru stabilirea definitivă a condi- 
tiunilor de pace, se anunță din Ber
lin, că speranțele nutrite pănă acum, 
că puterile vor ajunge la o înțele
gere deplină, nu se împlinesc. Ger
mania, Austro-Ungaria și Italia (adecă 
tripla alianță) și Anglia cer condam
narea la mbrte a prințului Tuan, 
tatăl împăratului Chinei și a celor
lalți tovareși ai sei, cari au stat în 
fruntea rescdlei în contra creștinilor. 
Mai departe cer despăgubiri mari, 
pe când Francia, Rusia, Japonia și 
America de nord voesc nisce con- 
dițiun! de pace mai ușbre. Despre 
tratările dintre puteri se vorbesc și 
se scriu multe, dâr nu se scie încă 
nimic sigur pănă ce nu se vor ter
mina tote aceste tratări. De-ocam- 
dată se asigură numai, că represen- 

tanfii din Peking ai Belgiei, Ger
maniei, Angliei. Italiei și Austro- 
Ungariei au declarat, că au fost îm
puternicit! a subsemna hotărîrile 
corpului diplomatic din Peking cu 
privire la negocierile de pace. Am
basadorii celorlalte state înse au de
clarat, că n’au primit încă instruc
țiuni definitive dela guvernele lor.

Li-Hung-Ciang, omul de încre
dere și mijlocitorul de pace al curții 
Chinese, a telegrafat împăratului 
Chinei se se întorcă la Peking, 
pentru-că trupele internafionle blo
chează deja valea Yangtse și-i vor 
tăia transportul de provisiunl.

Etă o statistică despre forțele 
armate ale puterilor, cari se află în 
momentul de fată în nordul Chinei: 
75OOEnglesi, 15,000 Germani, 15,000 
Frances!, 15,000 JaponesI, 300 Ruși, 
afară de cei din Mandsuria, 2100 
Italieni, 1800 Americani și 300 de 
Austro Ungari.

țfiarul engles „Globe11 primesce 
din Shangai scirea, că neînțelegerile 
dintre puteri fac mare bucuriă Chi- 
nesilor și că aceștia speculăză la o 
încurcătură în Europa, ca astei să 
pbtă scăpa mai ușor din situata în 
care au ajuns.

*
Sâmbăta trecută a sosit Kriiger, 

președintele republicei Transvaal, 
atât de strîmtorat acj! de Englesi, 
în Paris unde a fost primit de în- 
trega poporatiune cu o însuflețire 
cum rar s’a văcjut. Cătră primarul 
Parisului, care l’a salutat lăudând 
eroismul Burilor în lupta lor despe
rată cu brutalitatea și nedreptatea 
puterei coverșitore, Kruger a c|is, că 
este fericit că a venit în Paris, în 
acest oraș mare al lumei, care în 
totdăuna. a apărat ideile dreptului și 
ale dreptății și a părtinit cu gene- 
rositate causa umanității.

Kruger a fost mai multe cjile 
bspele Parisului. A fost primit de 
Președintele republicei francese Lou- 
bet, care i-a întors visita. Asemenea 
a schimbat visite cu minstru-preșe- 
dinte și cu ministru de esterne 
frances; a fost sărbătorit de tbte 
reuniunile de primăriă și de întreg 
Parisul.

Și în camera francesă i-s’a făcut 
lui Kriiger o manifestație din cele 
mai frumose. Mai întâii! un deputat 
radical a voit să interpeleze cu pri
vire la intervențiunea Franciei în 
favârea Transvaalului. Ministrul de 
esteme însă l’a rugat să nu inter
peleze, ca să nu facă greutăți di
plomatice guvernului.

Atunci camera s’a mărginit a 
primi o moțiune, prin care își es- 

primă admiratiunea și dragostea ei 
pentru valoroșii Buri. O comisiune 
de deputat! s’a dus să comunice 
acăsta moțiune lui Kriiger. Acesta 
a multămit cu lacrimi în ochi cji- 
cend: „Simpatia D-vostră ne va 
ajuta pe noi Burii să luptăm pănă 
în capăt pentru nefericita nostră 
patriă“.

Președintele Kriiger stărue să 
îndemne pe Francia a interveni pe 
lângă Anglia, ca acâsta se primăscă 
un tribunal de arbitrii între Anglia și 
Transvaal în înțelesul hotărîrilor 
conferentei de pace dela Haga.

Ministru de esterne Delcassă, se 
cjice că a răspuns lui Kriiger, că 
Francia nu pbte interveni, dăr dâcă 
altă putere se va adresa Angliei, 
atunci și Francia se va alătura. 
Kriiger sperăză acum, că un alt stat 
se va îndemna a face începutul. De 
aceea voesce se-ș! încerce norocul 
mai întâiu în Germania și după 
aceea în Svedia și Elveția. Dăcă nu 
va succede nicăiri sperăză sprijin 
dela Olanda. Se crede, că îndată-ce 
un stat va lua inițiativa Francia și 
Rusia se vor asocia la pasul său.

Dela Reuniunea femeilor române.
Onorată Redacțiune!

Reuniunea femeilor române din loc 
șl-a ținut adunarea generală ord'nară în 
cjiua de 6/19 Noemvrie a. o. și despre de
cursul acestei adunări, Vă rog să binevoiți 
a publioa în prețuitul D-Vostră rfiar urmă
torul raport :

Adunarea a fost convooată la ârele 
2% p. m. în sala oea mare din edifioiul 
șoâlelor din loo. Fiind la 3 ore un număr 
destul de mare de membre întrunite în sală, 
d-na Susana Popovicl în absența d-nei pre- 
sidente Agnes Dușoiu, desohide adunarea 
prin o cuvântare, în care face un sourt 
istorio al Reuniunei, care înființată în anul 
1850, în anul present șl-a împlinit 50 de 
ani de activitate rodnioă. Arată oum Reu
niunea la început șl-a desvoltat activitatea 
prin ajutorarea văduvelor și orfanilor ră
mași după cei cScjuțl în răsbelul oivil dela 
1848/49, cum ipai târejiu a întemeiat și 
înființat școle pentru orescerea fetițelor 
din patria nâstră și cum astăcjl întreține 
Internatul-orfelinat, în care fetițele române 
primesc instrucțiune în trebile economiei 
de casă și învățătură. Tnoheind, d-na pre
ședintă oomunică, că Comitetul are o pro
punere pentru araujarea unui jubileu din 
inoidentul încheierii aoestui period de 50 
de ani de activitate a Reuniunei. Adunarea 
generală primesce ouventarea d-nei preșe
dintă cu însuflețite aolamațiunl.

Aotuarul Reuniunei oetesce apelul 
nominal, la care răspund 60 de ddmne 

membre preeente în adunare. După acâsta 
aotuarul oetesoe raportul despre aotivitatea 
Comitetului în anul administrativ dela 7/19 
Noemvrie 1899 pănă la adunarea de față. 
Din aceBt roport îmi permit a comunica 
onoratului public părțile cele mai esențiale 
și după aceeea a arăta decisiunile luate de 
adunarea generală la propunerile făcute de 
oomitet.

Internatul-orfelinat a fost frecueutat 
în anul treout de 23 eleve ou plată, 5 
bursiere și 6 orfeline, așa că pe spesele 
Reuniunei s’au susținut gratuit în anul 
trecut 11 fetițe orfane și săraoe, Starea 
sanitară a elevelor în anul espirat a fost 
depliu mulțămitâre, asemenea și prcgresul 
oonstatat cu ocasiunea esamenelor teoretice 
și practice. Onoratul institut de credit și 
economii „Albina“ din Sibiiu a votat și 
pe anul acesta pentru Internatul-orfelinat 
un ajutor de 400 cor. S’au mai administrat 
la Reuniune pentru aoelaș soop prin fi
liala „Albiua“ din loo suma de 237 50 oor., 
depuse la oassa Steriu de oătră d-1 Do- 
minio Rațiu.

In luna lui August a. c. a sosit la 
Reuniune o adresă din partea comitetului 
arangiator dela băile Heroulane, oare era 
însărcinat cu aranjarea festivităților cu 
ooasiunea adunărei generale a Asociațiunei 
ndstre transilvane, ca din partea Reuniunei 
să se trimetă la aoâsta adunare vre-o câte
va păreohl de bărbați și femei, feoiorl și 
fete în costume naționale, precum și o de- 
legațiune din partea Reuniunei în juriul 
pentru stabilirea premiilor pentru costumele 
cele mai frumose. Fiind însă pe timpul 
aoela multe din membrele comitetului ab
sente din Brașov, s’a soris oomitetului aran
jator, oă Reuniunea — ou părere de rău — 
nu pote satisfaoe aoestei adrese.

In afacerea statutelor comitetul ra- 
portâză, oă în urma însărcinării primită 
dela adunarea generală estraordinară din 
8 Martie a. o. a înaintat statutele modi
ficate în deplină conformitate ou ordina- 
țiunea Ese. Sale a d-lui ministru de interne 
spre înaltă aprobare. In ultimele d>l° însă 
ale lunei lui Ootomvrie le-a reprimit ne
întărite ou ordinațiunea de dto 30 Oo
tomvrie a. o. st. n., prin care ordinațiune 
să oere introducerea unor nâuă modificări, 
cari însă sunt numai de natură pur for
mală. — Fiind timpul eourt pănă la adu
narea generală, comitetul n’a avut timpul 
necesar de-a presents propuneri în afacerea 
acâsta, deol afacerea rămâne a să resolva 
într’o adunare generală estraordinară.

Ce privesce soootelile Reuniunei și 
ale Internatului-orfelinat, apoi aceste s’au 
revidat atât de oătră oomisiunea oomite
tului, oât și de oătră oomisiunea instituită 
de adunarea generală din anul trecut. 
Despre aceste Boootell urmâză un raport 
special din partea d-nei cassierițe. După 
asoultarea acestui raport, pe oare adunarea 
generală în întregitatea sa îl ia la ounos-

„Le Vengeur“.
Un prietin îmi povesti într’o di o în

tâmplare, pe care o audise la Paris, dela 
un marinar bătrân.

Era în vara anului 1888. într’o fru- 
mosă diminâță din Iunie, când în sudul 
Franciei se începea recolta de smochini și 
curmali, vaporul „Le Vengeuru se pregătea 
să plece din portul Marsiliei. Vaporul era 
plin cu soldați, cu arme și cu muniții de 
răsboiîi. Avea să se ducă departe, săptă
mâni întregi, pănă în oceanul indic, în 
insula Madagascar, unde elementul frances 
era în pericol. Mulțime de telegrame so
siră în ultima săptămână dela Antananarivo 
la Paris. Guvernatorul insulei anunța gu
vernului frances, că Hovașii se luptă neîn
cetat și, că în cele din urmă lupte Fran- 
cesii au fost respinși cu perderl mari. Aju- 
torele chiămate din alte colonii n’au fost 
suficiente și guvernatorul cerea tot-odată, 
să se trimită nouă ajutore bine echipate.

Mulțime de lume stătea în port, rude, 
prietini ori cunoscuțl de-ai celor, cari ple
cau. Se vedeau fețe triste, îngrijate, părinți 
supărațl, chinuițl de cele mai diverse pre
simțiri, atât de multe și-atât de puternice 

tot-dâuna în astfel de cașuri. Căci nici nu 
era lucru ușor și neînsemnat, să mergi săp
tămâni întregi pe mări și pe ocean și, 
după-ce ai ajuns la destinațiă, să începi o 
luptă crâncenă și desperată cu un popor 
sălbatic și încăpățînat.

Și mamele plângeau și-și luau rămas 
bun dela fiii lor, frații și surorile dela frații 
lor. Căci era cel din urmă rămas bun pote, 
întrevederea cea din urmă! Cine scie, ce 
se pote întâmpla în decursul lungei călă
torii 1 ? Ș’apoi mai sunt sulițele otrăvite ale 
Hovașilor și una dintre cele mai spăimân- 
tătore bole, frigurile galbene!

Și-așa de ușor se pot întâmpla tote 
acestea.

Pregătirile de plecare se sfîrșiră. Co
lonelul Vauban dete ordin și printr’o bu
buitură de tun „Le Vengeur“ anunța ple
carea sa din Marsilia.

Vaporul începu să se misce, să plu- 
tâscă încet. Sute de batiste fâlfăiau în aer 
și sute de strigăte, de urări de triumf se 
audeau în tote părțile. Și soldații de pe 
vapor zîmbeau și salutau neîncetat și ve
selii arabi algerianl, cari se aflau printre 
ei, rîdeau cu poftă, arătându-șl dinții lor 
albi, ca zăpada.

Și încetul cu încetul „Le Vengeur“ se 
depărta și din port nu se mai zărea decât 
stăgul tricolor al vaporului. Căci pentru 
steag, pentru țâra lor, plecau acești soldați 
la luptă, în țări depărtate și necunoscute, 
lăsând în urmă-le părerile de rău ale ru
delor și cunoscuților.

Colonelul Vauban era un om bun și 
curagios. Fusese în marale răsboiîi cu Ger
mania și luase parte la cele mai grele lupte, 
sub vitezul general Bourbaki. Peptul îi era 
plin cu decorații.

In Madagascar mai fusese de două-orl 
încă și cunoscea de aprope insula și întreg 
modul de luptă al Hovașilor. Avea mai 
multe răni la frunte și la mâni, — nisce 
amintiri, din luptele în cari fusese. Era 
puternic, avea fața întunecată și palidă și 
vorbea forte repede; semnele atât de ca
racteristice ale Francesilor din sud. Și când 
cânta el „Marseillaisa“, ochii îi străluceau 
tare, gesticula și tot sângele i-se urca la 
cap. Și-atuncI era peste firea omenescă să 
nu fii mișcat și să nu simți și tu cel puțin 
o parte cât de mică, din neînchipuitul en- 
tusiasm ce-1 cuprindea pe el!

Inteligența i-se citea pe frunte și dem
nitatea în vorbă și în mers; era un om 

mândru și brav, iubit de toți aceia, cari îl 
cunosceau.

** *
Era o înădușală de nesuferit. Un steag 

alb fâlfăia în vârful unui deal, lângă loca
litatea cea mai nord-ostică a insulei Mada
gascar. Era semnul, că în depărtare se ză- 
resce un vas, îndreptându-se spre insulă.

îndată fu trimis, ca după obiceifl, un 
marinar cu o luntre, ca să recunoscă vasul 
și să se întorcă inmediat să anunțe.

Marinarul se întorse noptea târejiu, 
aducând și câte-va scrisori. Aduse vestea, 
că vasul ce se zăresce e vaporul „Le Ven- 
geur“ din Francia, care sosesce cu ajutore 
militare sub comanda colonelului Vauban. 
După spusele colonelului, vaporul se va 
opri numai câte-va ore acolo, mergând la 
Tamatave.

Toți se înveseliră de vestea acâsta. 
Căci vaporul mai aducea de sigur și măr
furi din Europa, atât de mult dorite de colo
niștii îndepărtați. Ș’apoi sosâu ajutorele 
militare cerute de guvernator, cari vor 
schimba situația neliniștită de pănă atunci 
și cărora le vor succede pote, să învingă 
pentru multă vreme pe sălbaticii indigeni.

Și afară de acesta, ceriul începea să
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Cursul la bursa din Viena.
Din 30 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................113.15
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 119.30
Impr. căii. fer. ung. înargint. 472% 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75
Bonuri rurale ungare 4°/o . • • . 91 10
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii .... . 168.-
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.-
Rentă de argint austr.................. . 97.95
Renta de hârtie austr................... . 97.65
Renta de aur austr....................... . 116.20
LosurI din 1860............................. . 134.30
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.96
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 677.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 673.50
Napoleondorî.................................. . 19.17
Mărci imperiale germane . . . . 117.60
London vista.................................. 240.45
Paris vista.................................. . 95.75
Rents de corone austr. 4% . • . 98.30
Note italiene.............................. . 90.70

Prețurile cerealelor din piața
Din 30 Novembrie. 1900.

Brașov.

Măsura Valuta
seu 

greutatea
Calitatea. în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 11 20
TJ Grâu mijlociu . . . 10 80

Grâu mai slab . . . 10 20
Grâu amestecat 8 90
Săcară frumosă. . . 8 —
Săcară mijlocia. . . 7 20
Orz frumos .... 7 —
Orz mijlociu. . . . 6 20
Ovăs frumos. . . . 4 80

j) Ovăs mijlociu . . . 3 80
n Cucuruz ................... 7 —
n Mălaiu (meiîi) . . . 8 70

Mazăre......................... 18 20
Linte ........................ 20 60

y) Fasole......................... 10 —
n Sămânță de in . . . 21 60
» Sămânță de cânepă . 8 60
n Cartofi........................ 1 70

Măzăriche................... — —
1 kilă Carne de vită . . . — 88

Carne de porc . . . — 88
n Carne de berbece . . — 64

100 kil. Săti de vită prospăt . 50 —
Său de vită topit . 72 —

Tergul de rîmătorî din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 27 

Nov. n. de 35,055 capete, la 28 Nov. au 
Intrat 713 capete și au eșit 423 capete, 
rămânând la 29 Nov. n. un număr de 
35,345 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 00—00 fii. tîuără grea dela 
97—98 fii., de mijloc dela 96 — 97 fii., 
ușoră dela 96—98 fii. — Serbescă: grea 
92—94 fii., de mijloc 90—92 fii., ușoră 
86—88 fii. kilogram.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 29 Nov. 1900

Semințe
(Duali
tatea 
per 

Hect,

Prețul per
100 chilograme

deJa păuă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.55 7.65
Grâu dela Tisa .... 80 7.55 7.60
Grâu de Pesta 80 7.40 7.55
Grâu de Alba regală . . 80 ___ e._
Grâu de Bâcska .... 80 .__ t__
Grâu unguresc de nord . 80 .— .—
Grâu românesc .... 80 —.— ■—

Cuali-
Semințe vechi tatea Prețul per

orî none per 
Hect. 100 chilograme

dela pănă la
Sâcara. . . 70—72 6.70 6.90
Orz . . . nutreț. . 60- 32 6.60 6.70
Orz .... de rachiu 62- H4 5.7 5 6.—
Orz .... de bere . 64 — 66 5.50 5.75
Ovăs . . . .— .—
Cucuruz . . bănățen . 75 .— .—
Cucuruz . . alt soia . 73 —,— —
Cucuruz . .
Hirișcă . . 5.30 5.40

Producte div. | Soiul C u S u I

dela pănă
Săm. de trifoiu Luțernă ungur. © —.— —.—

„ transilvană f] .—..— —.—
n „ bănățână ;i —. -
n „ roșiă . • —,— —.—

Ulei de răpiți rafinat duplu 0 — —.—
Ulei de in . -! —_— —.__
Unsdre de porc dela Pesta iM0 59.50 60—

dela țeră . 0 — —
Slănină . . . sventată . Ti 47.50 47.50
Prune .... din Bosnia o 15.- 15.60

—,— —.—
Lictar .... Slavon și Serbia ri 18.25 18.60

din Serbia în s. H —._ __ 4__
Nuci . . . • slavon nou QJ 

Pi —._ —.__
Gogoși. . . ■ sârbesc — —.—

51 din Ungaria —.— —.—
Miere .... ungurescl. 0) —.— —.—

sârbesc! . II n. —._ __ ,__
Ceră . . . brut . . —.__ __ .—
Spirt .... Drojdiuțe de s. —.—

Bursa de Bucuresci

din 29 Nov. 1900.

din 29 Nov. 1900.

V a 1 o r i D
o

bâ
nd

ă Scad.
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă 6% Apr.-Oct 87.'/,
„ „ Impr. 1892 . . . & n Iau,-Iul 88.'/,
„ „ din 1893 . . . 5 „ n » 88.'/2
„ „ 1894 int. 6 mii. Apr.-Oct. —.—
„ „ Impr. de 32*/, mii. Ian.-lnlie 75 —
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 n n d 75.3/4
„ „ impr. de 214 m. 1890 4„ n n 75.3/4
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4„ n n 75.3/,
„ „ Im. de 120 mii. 1894 4 „ 75 3/,
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4„ " n 74.3/j

Oblig, de Stat (Conv rurale) 6 n Nai-w. ?4.3/4
„ Cassi Pensiunilor fr. 300 10
„ comunei Bucuresci 1883 &7o ian.-lnl. —
» n 1 din 1884 5 „ Mai-Nov. —.—
n n } din 1888 5 „ Iuu.-Dec. —•—
M ” 1 din 1890 Mal-Nov, —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . & n Ian.-luli. 90.3A
Scris, fonciare rurale din 1890 4 „ 74.3/4

„ „ urbane Bucuresc 5 „ n n 78—
1 ași. . 5„ n d 73.—

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 „ n h —.—
V. N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 ■50 v. —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 2135
Banca agricolă . . 500 150 v. 277—
Dacia-România uit div. 35 lei 200 într.v. 206.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 380—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 382—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 —
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —.—
„Patria11 Soc. de asig. uit. 4 1<1 100 —
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 n n 100—

11 11 „ 11 x em. u. d. 0 1000 n » —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 n m —
Sociat. p, constr de Tramaxs 200 —.—
20 franci aur . . — —
Fabricile Unite de gazdse. . . 12 89—

S c o i» p t u r ■:
Banca naț. a Rom. 8% Paris 37o
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg «7o
O isa de depuneri 12 „ Berlin &"/o
Londra .... 3 „ Belgia 47o
Viena..................... 4'/, Elveția . . b°/e

Cursul losurilor private

oump. vinde

Basilica.................................... 15— 15 80
Credit.................................... 40'1— 4C2—
Clary 40 fi. m.......................... 143— 145—
Navig. pe Dunăre.................... —.— —.—
Insbruck .............................. 74— 78—
Krakau.................................... 75 75 76 75
Laibach.................................... 63— —.—
Buda......................................... 153— 154.50
Pa’fiy......................................... 45.50 47.60
Crucea roșie austriacă . . 45 — 47 —

n n un«..................... 23 — 24—
i, „ Ral..................... 59— 61.-

Rudoif.................................... — —
Salm......................................... 180— 183 -
Salzburg..................................... 72 — 75—
St. Genois .......................... 203 - 205 50
Stanislau.............................. 150 — 158 —
Trientine 4*/,% 100 m. c. . 381 — 386-—

„ 4«/a 50..................... 26— 28—
Waldstein............................... 50— 52—

„ de 10 franci . . . —.— —
Banca h. ung. 40/0 .... —.—

Proprietar: Dr. Aure!
Redactor responsabil : Gregory

,,ALBiNA‘ ’nstitut de credit și economii
FILIALA BRAȘOV.

Orele de birou:
cu începere din I Decemvrie 1900 

înainte de ain6di: 9—1 
după am6dl: . . 3—5 

1176,1—3

Cu începere dela 1 Ianu
arie 1901

etalonul de interese,7 • 
pentru depunerile cu abijicere 
se stabilesce cu 4 °|0 pentru 
cele fără abijibere °|0 

1177,1-3

KOA fl plătesc celui ce va ma< 
wO 1 AL căpăta vre-odată du
rere de dmți, ori îî vamirosi gura, 
după ce va folosi

apa de 'dinți
a lui SSaa'tiSIft, o sticlă 70 bani.
— (Pentri pai hotare 20 filler deosebit). — 

Erezii A. Bartilla (E. Winkler) 
VIENA, i9/l., Sommergassa 9.

Să se eeră j.retatindenea apiiat agua de 
dinți a lui Bartilla. Denunțări de falsifi
care vor fi biue plătite. La locurile, unde 
nu se pdte căpăta, trimit 7 sticle CU 5 cor. 
20 fii. franco; 16 stile cu 9 cor. franco.

Se capătă în BRAȘOV la farmacia D-lui
Victor ISotll. 19-*596.

„BERE PILSNER URQUELL!" 
din berăria „Biîrgerliche Brâuhaus în Pilsen este 

cea mai fină și sănetosă bere din lume".
Vesidarea renumitei 

„Bere de Iernă11 
seîncepe 

O&amiureeGăj în 2 Decemvre!
p Mal

HALA DE BERE PILSNER, 
StB-ada S’orțâi MV. *45.(2-1.)

a

Drumul Barei nr. 3.
Lemne de fag întregi (blane)

ferestreite și crepate
W* se o a p e t ă

cu prețuri ieftine -w
1

Ernst Jeckel Mus Teutsch 
Strada Hîrscher nr. 19. Driamsil garei nr. 9.

TeSefosi SOS. Telefon

IM sips'.
Articol universal, Export în tote țările.

CHIEF-OFFICE 48 CRIXTON-ROAD. LONDON S. W.
Cele mai sigure, mai bune și totă lumea lăudate și cântate mij- 

lice de casă de vindecare sunt

Balsamul A. Thierry farmacist 
un mijloc de vindecare neajnns pentru bole de pept, plămâni1, 

ficat, stomac, și alte interne. întrebuințat pe din afară 

sar- Mijloc de vindecare miraculos.
veritabil numai cel provSrjut cu marca colore verde Nonnenschutz-

marke înregistrată în tote statele culturale, și cu capsula tipărită firma; Allein echt. 
Producția anuală documentată 6 millione de sticle.

12 sticle mici sâu 6 sticle duple trimise franco cu posta 4 corone. — O sticlă cu 
prospect și insemnarea depourilor din t6te țările lumei 9 corone 20 bani.

■sa Trimiterea se face numai după primirea banilor, sa

Alifia^CentîfoBia A. Thierry umilită Alifia miraculosă
mult cautată, renumită pentru efectele ei vindecătâre. Face operațiuni de prisos!

Cu acesta salbă sau vindecat un caries învechit de 14 ani, declarat de incu
rabil, de curând și o bolă de rac învechit de 22 ani. Are efect antiseptic, alină 
durerile, vindecă ranele de tot felul, înmoie, disolvă, trage din rană orl-ce corp 
strein. — Un borcan costă 1 cor. 80 bani. — Se trimite numai după primirea 
banilor. La comande mai mari se dă mai ieftin. Se produce anual 1000.000 borcane.

Despre amendouă mijldcele de vindecare se pote vedea o archivă de atestate 
originale din tote țeriie lumei.—Atrag atențiunea a ee feri de falsificate și a fi cu 
atențiune <ă borcanele se fie proveduta cu fuma: Apotheke zum Schutztngel des 
A. Thierry. — Unde nu sunt depourl se nu se cumpere falsificate, ci să adreseze 
comandele direct Ia

Apoiheker A. Thierry’s Tabrik în Pregrada bei MtSCh-Smrtfm.
(Liferant des tlsterr. k. k. Staatsbenmten-Vcrbandcs.)

(Contractor of the War-Office uni! the Admiralty, London.)
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In fie-care di vine la vendare
Bere prospetă PILSNER URQOLLE Id?
cu păharn și în sticle cu 4® bani stScSa.

—i—— La vendetori se dă rabat. ~——
Lista de bucate se soti’mbă în fiecare di. Prețurile forte teftine.

Preparația maBicaa’aSoB* de calitatea cea mai fină.
Cost în abonament se dă atât îu local, cât și afară. 

f|ejnnurl, Dineuri, Supeuri la nunți, botezuri se execută 
" de renumitul bucătar Imbery Jozsef, în local și afară ăe local.

Cu totă stima

Restaurația „Pilsner Urquell“ 
1135,3—4 ffirașor, strada Porții nr.

Fondată 1867.

pb

Antreprise de pompe funebre

®B-aș®v. Strada Porții iW. 02.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.) 
Recomandă Onor, public la cașuri de morte, așezământul 

obiectele, 
pot că»

Comisiune și depou de sicrinri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sici’tui'iloi’ de lenan, de 
laetal și imitațiuni de metal și de leisesi de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și planticl cu prețurile 
cele mai moderate.

Represențauță de monumente, de marmură, care funebre 
proprii CU 2ji cu 4 cai, precum și un ©ar funebru venet, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si ieftin, iau 
asupra-mi și transporturi de morțim streinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
16—* E. T u t se k.

seu de înmormântare bogat asortat m 
atât aortele mai de rend, cât și 
păta ©ag prețuri ieftine.

cari tote
cele mai fine, se

închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

., care funebre

xi
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| Fondată 1867. I
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Deposit mare:
(cașa proprie).

Deposit mare:

Erezii L. HELMB0LD
(Frajdste VWÎOS IE

Brassvj
"VX7“ eiss

$ de obiecte de
Inele de logodna 

j; în diferite mărimi, greutate și forme 
±in. lvLcra,te.

de ciasornice elvețiane

au? fâ
0$ e t a I j ă c k e L

Articole de tacâmuri de argint.
&TELIEi§ de REPARftTURL

Cu™ terare ie ț®0111V M bv a. w si petri scum.pe.

x^xxxxxxxx7».5x.y^s.y;?s.^pcxxxxxxx
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X
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X XX XX X XXX XXX

din
(TlxeeTo-uhtex) 1140,3—10

Lăptăria Centrală Brașov,

X

X

X

Kathre ner
în pachete imitateNici odata înse deschis on

se bea în sute de mii de familii cu plăcere și 
succes crescând.

e veritabil numai în cunoscutele

Pachete-Kathrei ner!

în prăvăliile mai de frunte de delicatese și coloniale, 
p a LăpUm ’taMi Jhașov Str. de Eijto© nrt 33.. 
XXX XXX XXX XX XXX

MAREA BANCRUTĂ!
New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul euro

pean și marea fabrică de argintării s’a vâcjut necesitată se dă
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei rSsplate mici pentru muncă.

JEu sunt împuternicit se îndeplinesc acest mandat.
", 1
ca

f,,,, « prin urmare ori oui
«A 111*41» « obiecte pentru mii

cu scopul de ale reduce.

X

X

X

X

X

X
X

Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreinerj 1

Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner
este cel mai gustos, unic sanetos și tot odata
cel mai ieftin surogat la cafeaua de boane.

Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner
suplinește în modul cel mai bun cafeaua de
toana acolo, unde din considerații sanitare

aceasta e oprita de medici.

fi. rumKnisoh Mb,

A. 6.60 adecă:
1

1

6
2
1
1
42 bucăți la un loc fl. 6.60.

lingură ,de argint pen
tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru 
lapte patent american ;

cescl Victoria englezescl; 
candelabre de masă; 
strecurătore pentru ce'fi;
2 aharniță;

cuțite fine de masă cu 
lamă veritabilă en- 
glesă;

furculițe de argint pa
tent am6ricau dintr’o
bucată;

linguri de argint patent
american;

lingurițe de argint pen
tru cafea patent ame
rican ;
Tote cele 4 ÎS de obiecte sus amintite au costat mai 

înainte fl. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel 
de fl. 6.60.

Argintul patent american este un metal alb, care îșî păs- 
treză colorea argintului 2b de ani, despre ceea-ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că acest inserat nu e șarlataniă, mă 
simt îndatorat în public, că orl-cine, căruia nu-i convine marfa îi trimit 
banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea ocasiunea acesta favo
rabilă, de ași procura acestă garnitură pomposă, care cu deosebire se po- 
trivesce pentru

Cadouri de crăciun și anul nou!
și în economia casei.

»epou numai la A. HIRSCHBERG-S
Exporthaus fur amerik. Patent Silber-waarenfabrik

W I K IV, II., BSeaabrandtstrasse 19/9
Se trimite în provincia numai ou rambursa poștală seu ou trimiterea sumei 

înainte. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
Veritabil numai cu marca: îhV.

E stras d5n scrisorile de rectinoseiMfă.
Ce mi-ați trimis, sunt mulțumită Ve recomand și altoia.

Bigaun, Post Hallein, Salzburg. Johann Gruber, preot.
Garnitura am p'imit, sunt fdrte mulțumit. Ttrimiteți din nou una.

L n b ac z o v, (Galiția) Bahic, căpitan.
Sunt forte mulțămit cu trimiterea gavniturei, și se’ml mai trimiți încă o garnitură 

cu fl. 6.60. — Kolozs var. Exelens Baronin Bânffy.

pji

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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