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Turburările din capitala Croa
ției au atras atențiunea.în largi cer
curi din monarcliie și dinafară asupra 
antagonismului dintre poporațiunea 
croată și serbescă a acestei țâri. Și 
acest antagonism e mare și forte 
vechili. Se dateză încă, de când s’au 
creștinit acesta ginte, ce are una și 
aceeași limbă, trecând o parte din 
ea la legea romano-catolică, er cea
laltă îmbrățișând religia ortodoxă a 
Bizanțului. De atunci s’a împărțit 
acest popor slavic în Croații cato
lici și Serbii ortodocși. Pe vremile 
invasiuuilor turcești Serbii și Croații 
și-au dat însă mâna, ca frați și au 
luptat vitejesce în contra, inimicului 
comun.

In timpul mai nou. precum se 
scie, Serbii au manifestat simpatii 
pentru Rusia ortodoxă, er Croații 
se alipeau mai tare de casa împe- 
rătâscă catolică a Austriei. In 
era deșteptării naționalismului fre
cările și luptele dintre Croați și 
Șerbi luară un caracter mai mult 
național. 'Serbii înființară un stat 
sârbesc. De aici încolo Croații de
venită și mai geloși pe posiția lor 
față cu Sârbii, temendu-se, că, decă 
aceștia vor ajunge a fi tari și mari 
în Balcani, Croații, cari sunt mai 
puțin numeroși, vor perde rolul, la 
care aspirau și aspiră cu deosebire 
în urma propagandei apostolului lor 
Gaj, care i-a sfătuit se îmbrățișeze 
în Balcani politica Vienei și sub 
scutul liabsburgic se formeze o mare 
Croație la Sud, care se împiedece 
planul înființării unei Sârbie mari.

Intr’aceea, cu tâte divisiunile, 
Croații și Serbii rămaseră tot unul 
și acelaș popor, având una și ace
eași cultură, aceleași moravuri și 
obiceiuri. Firesce, că pătura omeni- 
lor inteligență dintre CroațI și Sârbi 
a cunoscut în cele din urmă marea 
rătăcire, care a divisat în două 
acest popor și s’au apropiat mult 

unii de alții, începând a conlucra 
pe terenul literar.

La încheierea pactului ungaro- 
croat a isbucnit din nou dușmănia 
între CroațI și Sârbi. Aceștia din 
urmă adecă ajunseră a fi sprijinul 
cel mai tare al celor dela guvern 
și oposițiunea croată îi ura pentru 
acesta, cu deosebire partida Starce- 
viciană s’a distins totdeuna printr’o 
combatere pătimașe a serbismului 
din Croația.

Atitudinea politică a Sârbilor, 
cari au sprijinit guvernele croate și 
uniunea cu Ungaria a fost tot-deuna 
binevecjută și sprijinită de cătră gu
vernul maghiăr. De aceea lupta 
Croaților oposiționall contra Sârbilor 
luase colorea unei lupte naționale 
radicale contra oportunismului.

Turburările de față din Agram 
— cari în urma exceselor estrava- 
gente, ce amenințau vieța, ca și 
averea paclnicilor cetățeni, au adus 
cu sine chiar proclamarea statariu- 
lui — se vede, că n’au fost numai 
întemplătâre, ci au avut de scop te- 
rorisarea Sârbilor, atât de urgisiți 
de cătră radicalii croați. Inși-șl Star- 
cevicianii declară In apelul, ce l’au 
adresat poporului după-ce veȚură, 
că escesele s’au prea îngroșat, ’că 
aceste escese au avut înțelesul unui 
protest în contra, vătămării onârei 
și a vacjei poporului croat.

Se scie, că organul de luptă al 
Sârbilor „Srbobran*, ce apare în 
Agram , reproducând nisce batjo
curi publicate de cțiarele din Bel
grad la, adresa unei reuniuni croate, 
fiind-că acesta într’o telegramă cătră 
monarchul l’a numit „Rege croat“, 
a făcut se se aprindă fitilul pasiu
nilor și se isbucnâscă acele triste 
tu rb urări.

Terorisarea și-a ajuns scopul, 
căci neguțătorii sârbi, a căror ma
gazine au fost bombardate și jăfuite, 
precum și alți mulți fruntași sârbi 
din Agram au făcut declarări, că 
sunt buni Croați și n’au nimic co

mun cu „Srbobran", ba au arborat 
și stindarde naționale croate în semn 
că ei sunt leali față cu Croații.

De-ocamdată jau învins așader 
nisuințele oposițiunei estreme croate, 
care se mai distinge și prin ura cea 
mare ce-o nutresce față cu Maghiarii 
și cu guvernul unguresc.

Firesce, că aceste stări de lu
cruri croate produc în cercurile po
litice din Budapesta mari îngrijiri 
pentru viitor.

In acestă lumină se presentă 
turburările dela Agram.

„Ruinarea unui colt de teră". 
Deputatul Dr. Sebess Denes publică în 
„Fiigg. M—g“ la loc de frunte un articol 
în care se repetă pentru a suta oră cu
noscutele eremiade despre prăpădirea 
Secuilor. Estragem din numitul articol ur- 
mătdrele:

„România vecină, liberă și indepen
dentă esercită o putere atractivă de ne- 
credut nu numai asupra Românilor din 
Transilvania, ci și asupra Săcuilor. Sala- 
rele mari, industria înfloritdre ce se ob
servă îndată ce treci frontiera, unde stre
inului îi bat la ochi urloiele fabricilor și 
cetele de muncitori, despoie an de an de 
materialul de dmenî acest colț de țâră 
(Secuimea), care ar fi chemată să fie 
porta orientală a economiei politice și se 
aibă ca țintă cucerirea economică a peri
lor din Balcani.

„Acâsta e o politică scurt vedetdre 
și nepatriotică, care de decenii întregi 
ține aservite forțele economice ale țării 
și de două ori este nepatriotică acestă 
politică pentru Transilvania, unde perde- 
rea fie-cărui Ungur însemneză ruinarea 
unei bastione din cetățuia de apărare 
contra cetelor valahe cotropitdre".

Of, Of!

Arestări sensaționale în Bulga
ria. Din Sofia se telegrafeză următdrele: 
Vice-președintele comitetului bulgaro-ma- 
cedonean, Zonceff, venind din interiorul 
Macedoniei, a fost arestat la Dubnița, îm

preună cu membrul comitetului, colonelul 
Nicoloff. Ei au fost aduși în Sofia cu opt 
jandarmi. La gară prefectul poliției, colo
nelul Ganceff, i-a însciințat, că sunt ares
tați. In astă seră la 10 ore și jumătate, 
au fost transportați la orașul Drenova 
lângă Târnova, unde au fost internați. 
Ceilalți membrii ai comitetului sunt liberi 
Perchisițiunile urmeză. Nu s’au găsit până 
acum acte compromițătore pentru comi
tetul de sub președința lui Mihailowski, 
rămânând numai actele fostului comitet 
de sub președința lui Sarafoff. Se crede 
că Sarafoff va fi arestat. E mare aci im- 
presiunea produsă de aceste arestări. Ares
tarea generalului Zoncew a fost motivată 
de formarea bandei, de curând arestată, 
și a intențiunei sale de a demonstra cu 
ocasiunea serbărei de la Șipca. Interna
rea vice-președintelui Zonceff și a mem
brului Nicoloff al comitetului bulgaro-ma- 
cedonean s’a făcut fără incident. Guver
nul bulgar având dovedi că pentru tim
pul inaugurărei monumentului de la Șipca 
se fac pregătiri, Zonceff și Nicoloff vor fi 
ținuți sub supraveghiere pănă după ter
minarea manevrelor. Perchisițiuneas’a ter
minat. Comitetul și-a redeschis cancelaria 
și-și continuă lucrarea, care se mărginesce 
la afaceri pur administrative.

împăratul Wilhelm în Posen. 
Din Posen se telegrafeză, că la 3 Sept, 
împăratul și împărătesa au asistat la re
vista trupelor în Lavipa. împăratul, încun- 
jurat de nouele stindarde, a călărit pe 
dinaintea frontului și printr’o scurtă vor
bire a predat drapelele comandanților de 
trupe. Trupele au defilat apoi de două 
ori pe dinaintea împ'ăratului. — In urma 
Invitării împăratului s’a presentat în 2 
Sept, sera guvernatorul Varșoviei Cevtkov 
apoi comandantul regimentului „Frideric 
Wilhelm 111“ din Petersburg, un colonel 
și 16 oficeri ai regimentului. Oficerii ruși 
petrec în Posen pănă la sfîrșitul manev
relor. La prândul de gală dat în onorea 
împăratului, acesta a convorbit mult cu 
oficerii ruși și cu Cevtkov, căruia i-a adre
sat o vorbire (jicând, că presențalor are s’o 
mulțumescă Țarului Nicolae, care cu oca-
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Pentru un pieptene găsit.
Eram obosit și mă lăsasem nițel 

după prând pe canapea. Am ațipit. Putea 
se fie pe la două fără ceva.

De-odată mi-se deschide ușa și eu 
tresar speriat.

O damă elegantă întră în odaia mea. 
Cu mâna stângă își finea rochia întinsă, 
mă înțelegi, cum e acuma la modă, er cu 
drâpta îmi făcu semn să nu mă deranjez.

— Cum? Madame, să vă primesc în 
acestă posiție, culcat pe canapea?

Era însă ceva poruncitor în ochii ei 
și în gestul, cu care îmi făcea semn, să 
rămân culcat. Ea își trase pe unul din 
cele două scaune lângă masa din fața ca
napelei și răzimată cu cotele pe masă, se 
uita la mine.

Asta-i orî socra cuiva, ori una, care 
caută candidat pentru papuc, îmi fulgeră 
prin minte. Pentru socră însă părea prea 

tînără, pentru cealaltă ajunsese deja ma
ximul etății (cam pe la XXX). Ori cine 
ai fi, în mine nu ți-ai găsit omul! Acuma 
chiar în ciuda ei am să mă scol! Ce să 
vedi însă? Ou totă voința, nu mă puteam 
scula. Ochii ei ațintiți spre mine, mă ți
neau ca țintuit pe canapea.

Vrând nevrând trebui să mă împac 
cu situația și rămasei întins pe canapea, 
căutând justificarea acestei posiții, pănă 
acuma neadmise de nici un bon ton, în se- 
cesionism. De unde sciu eu, că arta sece
sionistă. care a produs atâtea minunății, 
nu s’a întins acum și pe terenul bonto
nului ?

Mă uit mai cu atențiune în ochii 
damei. Mi-se părea, că i-am mai vădut.

— Nu-i așa că noi ne cunoscem ? în
trebă ea.

— Mi-se pare și mie, că V’am mai 
vădut undeva, Domnă, la vr’o gară, la 
vr’o esposiție, la vr’un stabiliment de băi. 
In fine nu-mi aduc aminte.

— Nu m’ai vădut nicăiri, Domnule. 
Ounoscința nostră dateză din altă lume... 
D-ta te ocupi cu spiritismul ?

— Spre rușinea mea vă mărturisesc, 
că asupra acestei teme n’am cetit nici 
odată nimica. Decă îmi permiteți însă să 
vă istorisesc, la ce se mărginesc cunos- 
cințele mele spiritiste, pe terenul practic, 
cu plăcere vă stau la disposiție.

Dama făcu din cap un semn apro
bator.

— Când eram în Bârlad, ședeam la 
M-me Oonstantinescu, în Strada Aurită. 
Fiică-sa Constanța primia odată pe săp
tămână nisce prietine, cu cari făcea spi
ritism. Odată m’au poftit și pe mine, să 
asist la o asemenea ședință spiritistă. Era 
simplă de tot. Nici nu se întuneca odaia, 
nici nimic ceva deosebit. Fetele ședeau 
în jurul unei mese rotunde și țineau 
amândouă mânile pe marginea mesei. Se 
invoca un spirit și îl torturau cu diferite 
întrebări. Țiu minte următdrea întrebare : 
„Peste câți ani se va însura d-1 Dela- 
letca?“ — O mică pausă. — Apoi se ri
dică un picior al mesei și bocănesce de 
două ori în dușumele. Asta însemna: 
„Peste doi ani“. — De atunci au trecut 
șese ani și profeția spiritului încă tot nu

s’a împlinit. Ori păte spiritul învocat, va 
fi fost și în vieță un spirit mincinos, și 
și-a păstrat vițiul acesta și după morte....

Am mai asistat apoi și altă dată la 
o ședință spiritistă, tot la o masă rotundă. 
Aici însă masa nu bocănia cu piciorul în 
dușumele. S’au tăiat atâtea bucățele de 
hârtie, câte litere sunt în alfabet. In mij
locul mesei era un păhărel ușor, răstur
nat cu gura în jos. Pe fundul lui trebuia 
să punem cu toții vârful degetelor. Lite
rele erau înșirate în ordine pe marginea 
mesei. Ședința acesta a avut Ioc tot în 
Bârlad și se făcuse la inițiativa Domnei 
Iosefina Sturdza, fiica lui C. Negri. D-na 
Sturdza a invocat spiritul lui Vasile Ale
xandri, care fusese bun prieten cu tatăl 
său. — N’a vrut să răspundă. — S’au 
mai invocat alte spirite. — Nici unul n’a 
vrut să răspundă.

— „Domnule, ai pe cine-va mort?" 
mă întrebă pe mine Domna Sturdza. — 
„Am“. — „Atunci să în voci d-ta spiritul 
vr’unui cunoscut mort, păte va fi mai as
cultător". Am făcut așa. — „Acuma să-i 
pui o întrebare". — I-am pus întrebarea:
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sia întâlnire! din Reval bucuros s’a învoit 
ca oficerii rușî se fie invitați. Visita 
acesta e o dovadă a confraternității de 
arme, care de un secol esistă între arma
tele germană și rusescă. Drept dovadă 
pentru acestă confraternitate am desfiin
țat — dise împăratul — vechia lege dis
trictuală în Posen, ceea ce va da orașu
lui putința de a-se desvolta.

Gestiunea eretană. Din Atena se 
anunță din sorginte seridsă, că marile pu
teri protectdre ale Cretei sunt decise, ca 
pană la sfîrșîtul acestui an, să dea o so- 
luțiune cestiunei cretane. Nu se va im
pune Turciei anexiunea insulei la Grecia, 
der i-se va da Cretei un regim, care se 
anihileze autoritatea suzeranității otomane.

Sortea unui congres.
„Corda Fratres“, Maghiarii și naționalitățile.

Am arătat deja erî, că comitetul 
aranjator al congresului studențesc inter
național, ce era se se țină pe la finele 
lui Septemvrie în Budapesta (al III-lea 
congres), a dat o circulară, prin care 
anunță pe cei interesați, că congresul nu 
se va ține.

Motivele? Le-am arătat de asemenea 
din însuși textul circularei semnate de 
Dr. Rudolf Dudvig, presidentul federațiunei 
studențesc! internaționale „Corda Fratres", 
Dr. Cornel Semenyei, presidentul secției 
ungare, și Stefan Zsembery, presidentul 
comitetului arangiator.

Numiții domni aruncă — fără nici 
un temeiă — vina asupra naționalităților, 
respective streinilor, căci ce alta însemnă 
cuvintele lor: „0 anumită fracțiune din 
cei-ce s’au anunțat la congres, vor cu 
ori-ce preț se aducă în desbatere în con
gres cestiuni referitore la afacerile in
terne ale Ungariei și statelor vecine și să 
facă din congres un loc pentru discuțiunî 
politice și naționale și pentru demonstra- 
țiuni..." Și fiind-că, —die ei — respectarea 
libertății cuvântului (!), asigurată și sfântă 
pentru ori-cine în Ungaria (?) i-ar pune 
în imposibilitate de a opri pe acei 
domni, ea să-și realiseze intențiunea 
lor de repețite-ori manifestată — i-a în
demnat se prefere mai curând a nu se 
ține congresul, decât „a-se da prilegiu la 
realisarea unei Întreprinderi diametral 
opuse cu scopul firesc al federațiunei stu
dențesc!..?

Tinerimea maghiară ține așa-der se 
poseze pe înțeleptul și circumspectul. In 
același timp inse ridică arma nedemnă a 
bănuelii asupra colegilor ei din străină
tate, insinuându-le planuri și intențiuni 
pentru cari probele lipsesc și pentru a căror 
dovedire nu se aduce un singur cuvânt.

Nu cumva împrejurarea, că unele 
din secțiuni ‘și-au esprimat hotărîrea de 
a nu permite, ca congresul să se constitue

după țări, ci după naționalitate, respec- 
tându-se astfel principiul național ■ com
bătut de Unguri, ar pute se formeze sub
stratul unei „demonstrațiunl ?* Nu cumva 
Maghiarii voesc să elimineze din pro
gramul de desbatere al congresului ori-ce 
punct, pe urma căruia s’ar pute produce 
„discuțiunî politice și naționale?"

Decă așa este și decă în urma aces
tor temeri s’au decis arangiatorii congre
sului să revoce ținerea lui, atunci măsura 
acesta este o strălucită dovadă de reua 
conștiință a celor dela conducerea secției 
maghiare. Frasele despre „libertatea cu
vântului asigurată "și sfântă pentru ori
cine în Ungaria" și afirmarea, că ei (Ma
ghiarii) nu vreu să dea prilegiu la „reali
sarea unei întreprinderi diametral opuse 
cu scopul federațiunei", nu pot forma în 
cașul de față argumente, cu atât mai pu
țin motive seriose de revocare.

Motivul adevărat trebue să se caute 
cu totul alt undeva. Cei interesați îl vor 
și găsi, îl vor găsi în temerea, că Maghiarii 
riar fi putut reuși în congres cu planurile 
lor. Ca să se espună unui blamagiu toc
mai Ia ei acasă ? Asta ar fi fost o lovi
tură prea simțită și prea usturătore.*

Foile unguresc! sunt mulțumite și 
aprobă pașii făcuți de cătră arangeatorii 
congresului. „Egyetertes* spune, că cel 
dintâiu, care a luat scire despre pretinsele 
discuțiunî politice, pe cari le-ar fi provocat 
în congres o parte a studenților, a fost 
ministrul Wlassicș. Ministrul a informat 
pe cale discretă pe președintele federa
țiunei, care a înțeles îndată de ce se 
tracteză și a luat măsuri, de a nu se ține 
congresul. „Budapesti Ilirlap* dice, că 
decă s’ar fi ținut congresul, ar fi venit la 
ordinea dilei cestiunile de naționalitate 
din Austria, Germania, cestiunea Jidovilor 
din România, cestiunea naționalităților din 
Ungaria și alte cestiuni, cari ar fi pro
vocat disordine în congres și congresul 
însuși ar fi fost disolvat. „Serviciul acesta 
însă nu era permis să li-se facă, de dragul 
lor, în Ungaria, vechia patrie a libertății 
cuvântului"... (!)

De-ocamdată ne mărginim la consta
tările, ce le-am făcut aici. E rândul celor 
corapetențî se se declare.

Statariu în Agram.
Am semnalat deja erî, că în Agram 

s'a proclamat statariul. Proclamarea stato- 
riului s’a făcut prin ordin dat de Banul 
Khuen-Hedervary. Măsura acesta s’a luat 
după-ce massele fanatisate au provocat 
scene de vandalism ne mai pomenit.

In ndptea de 2 spre 3 Septemyrie 
turburarea s’a întins peste orașul întreg 
Mai multe prăvălii sârbescl din strada llișa 
au fost incendiate, și casa, din care s’a 
refugiat căpitanul Witlas, a fost derîmată.

Turburătorii au scos tote mărfurile din 
prăvălia lui Markovicl afară în stradă și 
le-au dat foc, poliția înse a împedecat ar
derea mărfurilor. Un grup de turburători 
reușind să pătrundă în strada Rejner, a 
spart geamurile tuturor caselor și au je- 
fuil prăvălia lui Cekicl Dușan. Alte gru
puri au năvălit în alte strade și intrând 
în casele sârbesci, le-au incendiat. Viia co
merciantului Tsuk a fost total devastată, au 
spart buțile cu vin au lăsat vinul să curgă. 
Căpitanul Wittas vrând să se reîntdrcă acasă 
a fost însgărdat de manifestanți, tărît pe 
strada Kacici și bătut până când credân- 
du-1 mort, l’au lăsat în colțul unei strade. 
Căpitanul grav rănit fii dus la spital.

In 3 Sept, cătră amiadi s’au arborat 
stindarde în partea superioră a stradei 
llica, pentru-ca casele Croaților să se pdtă 
deosebi de ale Sârbilor. Turburătorii aveau 
adecă de gând să dea o nouă năvală asu
pra caselor serbesci. Poliția și miliția a 
ocupat înse liniile mai principale și edifi
ciile mai primejduite.

Tote diarele croate oposiționale au 
fost confiscate, pentru-că au reportat fals 
despre turburărî. Diarul sârbesc „Srbobran* 
și-a suspendat aparția.

Mari turburărî s’au întîmplat și în 
provincie. In Elrabace, lângă Agrara, tur
burătorii au atacat prăvălia comerciantu
lui sârb Ilia Milenfuicl. Gendarmeria i-a 
provocat se se împrăscie der manifestan- 
ții au atacat’o cu pietrii și cu pușcăturî 
de revolver. Gendarmeria a șarjat și unul 
din demonstranți cădii mort. Ceilalți fugiră 
ducând cu ei pe răniți.

Diarele croate oposiționale au mai 
moderat tonul față de Șerbi, ele înse atacă 
violent pe guvern și pe Maghiari. E sciut 
adecă, că Sârbii din Croația sunt considerați 
de prietini ai Maghiarilor și de uneltele 
acestora. *

Nu trebue să mai spunem, că diarele 
maghiare, fără deosebire de partid, scriu 
tote favorabil pentru Șerbi și agită în con
tra Croaților. Unele din ele, ca „Egyeter- 
tes", profită de ocasie pentru a-și vărsa 
veninul contra naționalităților nemaghiare. 
Cităm la întâmplare următorele dintr’un 
articol al lui „Egyetertes*.

„A sosit timpul, nu! a bătut ora 12 
ca guvernul să se decidă pentru o politică 
energică și eficace față cu naționalitățile. 
Cu mână de fier trebue păzită posiția de 
putere a maghiarimei și a o întări, cu 
mână de fier trebue sugrumate turburările 
de felul celor din Agram. Și acesta nu 
numai pentru-că furia naționalistă, care 
adi își ridică mâna asupra Sârbilor, mâne 
pdte va ataca victorios maghiarimea, ci și 
pentru-că odiul turburării din Agram nu 
este numai al Croaților, ci și al nostru/1....

Pre se pripesc cei dela „E—s“ cu 
comentariile și conclusiile.

SOIRILE DILEI.
23 August v.

De la congresul corporațiunilor 
industriale din Vârșeț. Diarului „D. T. 
F. U." din Timișora i-se scrie, că la con
gresul industriașilor ținut în Vârșeț în 
diua de 31 August, s’au petrecut scene 
tumultudse din causă că cercurile oficiale 
și arangeurii congresului n’au vrut să în
trebuințeze față cu membrii congresului 
decât limba maghiară, în care s’au făcut 
tote referatele. De la o vreme însă s’a 
rupt firul răbdării și congresiștii au între
rupt pe vorbitori strigând: „Se vorbiți 
nemțesce\ Vrem se înțelegem și noi ceva!" 
și cu aceste cuvinte au părăsit sala. Pre
ședintele și membrii biuroului au alergat 
după congresiști și i-au rugat cu insis
tență, să se întdrcă în sală, căci de acuma 
tote desbaterile se vor urma în limba ger
mană. Așa s’a și întâmplat, ceea-ce a pro
vocat mulțumirea tuturor. Incidentul acesta 
este viu comentat în Vârșeț.

Principele Ferdinand al României 
a fost invitat de împăratul Wilhelm II se 
asiste la manevrele armatei germane 
Principele plecă mâne, Sâmbătă, la Berlin, 
unde va fi găzduit în palatul imperial, er 
de acolo va însoți pe împăratul la ma
nevre.

Kronstadt—Brasso Diarul „Buka- 
rester Tageblatt" vorbind despre cunoscu
tul ordin al ministerului de interne ungar 
referitor la maghiarisarea numelor de orașe 
scrie, după reproducerea lui „Kr. Ztg.“, ur
mătorele: „O, iubita mea Corona! Așa dăr 
eu nu mai sunt „Kronstădter11, ci „Brassoer11 
eu n’am absolvit șcblele secundare în „Hon- 
terusgymnasium" din -„Kronstadt11, ci în 
Brasso, er eroicul Mihail Weiss, al cărui 
tablou ne reamintea în aula gimnasiului 
în fie-care diminăță la serviciul divin iu
birea de patrie capabilă de jertfirea vieții 
a elementului săsesc, nu era căpetenia 
orașului liber german „Kronstadt", ci un 
simplu „Brassoi rendor kapitdny". Da, un 
ordin ministerial pdte se facă multe de 
tote, el pdte din străvechiul și renumitul 
oraș al lui Honterus, Mihail Weiss și alți 
mulți bărbați, cari au fost luceferi de cul
tură, de patriotism și de industrie civilă în 
totă Ungaria, să facă un „Brasso", cari 
în limba germană sună tot așa de străin, 
ca și cum ar fi la antipod!.

„Kr. Ztg." atrage atențiunea cetito
rilor săi asupra faptului, că scrisorile pri
vate nu se refusă la postă, decă sunt adre
sate tot cu numele vechili german „Kron
stadt* seu cu cel românesc „Brașov." Nu
mai în corespondența oficială este obligă- 
tdre numirea de „Brasso11.

Cine a fost tînernl din Sibiin, care 
a demonstrat contra imnului „Got.t er- 
halte!“ Se scie, că dilele acestea într’un

„Cum îți merge acolo unde ești?11 — Și 
paharul a început se se misce și s’a oprit 
la litera R. — Ah, esclamară toți, căci 
toți erau de convingerea, că păharul de 
la R va trece la E și de acolo la U. — 
Eu însă sciam, unde se va duce păharul, 
căci eu îl mișcăm fără se observe cineva. 
Și dela R paharul s’a dus la A, er de la 
A la I și de la I la U. Astfel spiritul în 
loc se răspundă direct la întrebarea mea, 
a răspuns indirect, prin cuvântul „RAIU" 
ceea-ce însemna că-i merge bine.—Atâta 
sciu eu despre spiritism.

— Nici nu merită nici o atențiune, 
răspunse dama. Spintiștn sunt nisce naivi. 
Te-ai ocupat însă d-ta cu filosofia indiană? 
Cu theosofia?

— Habar n’am ce-i asta.
— Ei bine, când vei fi inițiat în tai

nele theosofiei, când vei fi citit, ce des- 
voltare a luat acestă filosofie, când vei fi 
audit despte descoperirile societății theoso- 
fice din Lipsea și despre isprăvurile dom- 
nișdrei Annie Besant, atunci nu te vei mai 
mira, că mă cunosc! și de unde mă cu
nosc!.

— Eu am rămas cu gura căscată la 
aceste destăinuiri.

— Mă mir, răspunse dama, de mira
rea d-tale. Intre conaționalii d-tale sunt 
numeroși adepți ai theosofiei, cum de d-ta 
n’ai audit pănă acum nimic de ea?

— Ecă n’am audit. Vă ascult însă cu 
plăcere, decă sunteți atât de bună, să-mi 
esplicați.

— Filosofia theosofistă se baseză pe 
reincarnație. Prin meditație și studiu poți 
ajunge să te liberezi deja în timpul aces
tei esistențe, să te liberezi, die, cu spiri
tul de materia corpului, care te ține ca' 
încătușat și se-ți cunosc! esistența, ce ai 
avut’o înainte de asta, seu și două seu trei 
și mai multe esistențe anteriore, pănă pe 
mai multe sute și chiar mii de ani mai îna
inte. Așa de esemplu, actuala regină-poetă 
a României Carmen-Sylva, nu este alta, 
decât Rhea Sylvia reincarnată, principele 
Carol este reincarnarea lui Stefan cel 
mare, er fiul său va fi reincarnarea lui 
Mihaiu Viteazul. Filosoful Kant adi tră- 
iesce reincarnat ca doctor de medicină în 
Budapesta și își critică însuși acuma teo
riile sale emise în operele: „Krilik der rei- 
nen Vernunft*, „Krilik der praktischen 
Vernunft", „Kritik der Urteilskrafl* etc. 
Frederic cel mare trăiesce adi reincarnat

în Viena și din demnitatea sa de odinioră 
a ajuns adi de își câștigă pânea de tote 
dilele, ca — hamal.

? ?
— D-ta te miri, der nu trebue să 

uiți, că între spirit și spirit domnesce o 
perfectă egalitate, care pare alterată, nu
mai prin formele convenționale octroiate 
de materia în care esistența actuală a 
captivat și localisat așa picând spiritul 
cutare și cutare.

— Acuma te rog să-mi spui cine am 
fost eu mai nainte, și cunoscința ndstră 
de unde dateză ?

— Te-ai mirat, că Frederic cel mare 
adi trăiesce reîncarnat ca hamal, se nu 
te miri însă, decă îți voiii spune, că d-ta, 
care adi ești localisat în carnea unui sa
lahor al condeiului, ai trăit mai bine de 
2300 de ani în „forma astrală", er înainte 
de 2300 și atâția de ani erai bărbatul meu, 
erai un rege al cugetării și te numiai — 
Socrate.

— Va se dică, dvdstră sunteți cocona 
Xantippa ?...

*

Intrase servitorea în odaie, ăr eu mă 
tredii plin de sudori. Conversația cu Xan-

tippa îmi făcu efectul unei băi de aburi 
Erau orele două și ceva. Va să (jică 
într’un sfert de cias am visat tote lucru
rile astea minunate, într’un sfert de cias 
primii visita coconei Xantippa, cea mai 
certăreță femeie, din câte a notat istoria 
pentru posteritate.

Și tote astea, ce credeți, prin ce aso- 
ciațiune de idei?

Găsisem alaltăeri pe promenada de 
jos un peptene, cădut din părul vr’unei 
dame. Și nu tocmai de mult îmi vorbise 
cineva de theosofie. înainte de a mă culca, 
aruncaiiî o privire asupra peptenului și mă 
întrebaiu ore al cui se fie? Nu va veni dre 
nimeni să-l reclame?

Și a venit în vis Xantippa, der n’a 
reclamat peptenele.

Pe semne pe timpurile acelea damele 
nu vor fi purtat peptene în păr.

Decă însă n’a fost al Xantippei, cine 
l’o fi perdut să-l reclame, ca să mă scape 
de asemenea visuri.

Delnleten.
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local public din Sibiiu un finer și-a per
mis a striga „abzug“, când musica cânta 
imnul dinastiei, „Gott erhalte". Numitul 
tînăr era p’aci să fie bătut, decă nu inter- 
venia poliția, care l’a amendat cu 20 coi'. 
Acuma aflăm, că acel finer e din familia 
De Gerando, de origine francesă, inse na- 
turalisată în Ungaria. El căuta a-se legi
tima cu aceea, că el, fiind gimnasist în 
Paris, nu sciea, ce se cântă, și credea, că 
e imnul prusian (?).

Bancnote de dece corone falsifi
cate. Abia a pus în circulație banca aus- 
tro-ungară bancnotele de 10 corone, și etă 
că falsificatorii s’au pus pe lucru. In tim
pul din urmă s’au găsit o mulțime de ase
menea falsificate fdrte bine reușite. Deo
sebirea este numai, că hârtia bancnotelor 
falsificate este mai tare, bine satinată și 
mai strălucitbre, decât hârtia celor origi
nale. Bancnotele false pdrtă seria 1292 pe 
partea cu text german și 080028 pe par
tea cu text unguresc, și fiind fabricate pe 
cale fotografică, în privința esteriorului 
se presentă în același fel, ca și cele veri
tabile.

Din Rusia. Diarul „Standard11 din 
Londra semnaleză sosirea la Odesa a unui 
convoiu de 600 de condamnați politici 
cari vor fi îndreptați spre insula Sagha- 
lien, pe costa orientală a Siberiei, pe bor
dul vaporului „Yaroslavlu, vas al flotei vo
luntare. Printre acești condamnați se află 
și ex-colonelul Grimm, condamnat acum 
două luni de consiliul de resboiu din Var
șovia la dece ani de muncă silnică pen
tru înaltă trădare. Ca și cei-lalți tovarăși 
de deportare ai săi, ex-colonelul Grimm 
•e îmbrăcat cu uniforma cenușie a pușcă
riașilor, și are capul ras oblic pe-o parte 
de la frunte și pănă la cefă; lanțurile de 
condamnat îi atîrnă la mâni și la picidre. 
Condamnații sunt închiși în nisce cuști de 
fier, și la cel mai mic act de rebeliune, 
un tub de oțel în comunicație cu căldă
rile stă gata se i stropescă cu apă clo- 
cotindă.

Congresul internațional de igienă 
Duminecă s’a întrunit la Bruxelles con
gresul internațional de igienă publică, 
care, va continua pănă la 6 Septemvrie 
st. n. și-și va ține ședințele în palatul 
Academiilor. Congresul este organisat de 
un comitet provisoriu presidat de d. Ju
les Lejeune; pe lângă membrii societății 
internaționale de profiliaxie sanitară și 
morală, vor lua parte și specialiștii dele
gați de diferite comune și guverne. Con
gresul nu va fi o adunare de medici, ci 
o întrunire de higieniștl, de sociologi, de 
jurisconsulți și de funcționari. La ordinea 
tjilei este „studiarea măsurilor de profila
xie publică și individuală cu cari se se 
lupte în mod eficace în potriva propagă- 
rei maladiilor, cari constituesc un adevă
rat flagel social, și cari amenință tot de
odată și pe individ, și familia și specia 
umană”.

Catastrofă la Orșova. O telegramă 
din Orșova anunță o groznică catastrofă 
pe Dunăre, la Porțile-de-Fier. O plută 
având pe ea 22 de persdne s’a lovit de 
o stâncă și s’a sfărîmat. Atât pluta, cât și 
echipagiul s’au scufundat în valuri. Nici 
una din victime n’a putut fi salvată. — 
Lipsesc amănunte asupra identității celor 
înecați.

Jurnaliști maghiari ignoranți său 
răutăcioși? Pentru a ilustra gradul de cu- 
noscințe și consciențiositate a jurnaliștilor 
maghiari, în cestiunile românescl despre 
•cari se aventureză să scrie, publicăm fără 
■comentar următorea scire, pe care o tra
ducem în tocmai din „Pești Hirlapu, 
un fruntaș diar maghiar. Etă ce scrie 
„Pești Hirlap“: „Acțiune românescă. Des
pre numele domnilor Lukăcs (Lucaciu) 
Rac (Ratiu) și Ccriolan (!) de mult nu 
s’a audit vorbindu-se în public. Așa se 
vede însă, că cei trei vrednici agitatori 
erăși vor veni la ordinea (jilei, în urma ac- 
țiunei, ce au început-o din nou pentru 
crearea unui fond de teatru român. înainte 
de asta cu un an și jumătate, la îndem
nul societății celei mari din Bucuresci, se 
mai adusese la ordinea (jilei în Oradea 
•cestiunea fondului de teatru, der atunci 
.nu s’a enunțat crearea lui, decât în mod 

hipotetic, adecă, că ar fi bine, decă s’ar 
face. Lukâcs și soții lucreză acuma în- 
tr’aceea, ca să incorporeze acestă dorință 
și au inițiat o grandiosă acțiune pentru 
crearea fondului de teatru, începând așa 
în secret, numai între sine, o colectă, er 
acuma es în publicitate cu acțiunea lor. 
In dilele de 7, 8 și 9 Septemvrie se va 
aranja în Bistriță, sub patronatul celor trei 
agitatori, o mare serbare națională, care 
va ține trei dile, în favorul fondului de 
teatru. Partea culminantă a serbărilor va 
fi un concert, la care și-au promis concur
sul mai mulți artiști ai teatrului național 
din Bucuresci. La aceste serbări se aș
teptă o cetă întrâgă de bărbați conducă
tori românU.'

Felicităm pressa ungurescă de așa 
scriitori bine informați! Halal de ei!

Sfâșiat de un urs. Unui diar din 
Clușiu i-se raporteză, că păstorul loan 
Petrașcu din Korosmezo (?) umblând cu 
oile prin pădure, a prins un puiu de urs, 
pe care l’a dus acasă și l’a închis în co
tețul porcilor. Ndptea se deșteptă Ion în 
lătratul cânilor și ese din casă, să vadă, 
ce se petrece? Apropiându-se de coteț, 
de-odată sare asupra lui un urs și îl trân- 
tesce la pământ. La strigătele desperate 
ale lui Ion, ieșe și nevasta lui afară, vă- 
d.ând însă ursul, a întrat erăși repede și a 
închis ușa. Dimineța au găsit pe Ion Pă- 
trașcu sfâșiat lângă coteț, er cotețul spart 
și puiul de urs dispărut. Ursoica a venit 
să-și ia puiul. Administrația a hotărît să 
pună la cale o gdnă contra ursdicei, acestă 
gdnă însă s’a contramandat, dedre-ce în 
tomna acesta se așteptă sosirea moșteni
torului de tron, care vine în părțile ace
lea la vînătdre de urși.

0 nouă catastrofă în Martinica. 
O nouă și violentă erupțiune a vulcanu
lui Mont-Pelee s’a produs în sera de 30 
August, distrugând satele Morne Rouge 
și Ajoupobomilon. Acestă erupțiune a 
făcut în împrejurimi o miie de victime și 
mai multe sute de persons au fost rănite. 
Un reflux al mărei a pricinuit pagube în 
orășelul Le Carbet. Erupțiunea a fost re
simțită și la Fort-de-France, unde a pro
dus o vie panică. Incrucișătorele „Suchet“ 
și „Tage“ procedeză în present la eva
cuarea părței de nord a insulei Martinica. 
Ultimele soiri din Martinica spun, că vic- 

| timele nonei erupțiuni a vulcanului Pelee, 
j sunt în număr de done mii.

Avortai împărătesei Rusiei. „Me
sagerul Imperiului11 din Petersburg comu
nică, că sarcina împărătesei neurmând un 
curs normal, împărătesa a avortat. Nu 
s’au ivit complicațiuni. Temperatura și 
pulsul Țarinei sunt normale.

Concert în Lipova. D-na Irena de 
Vladaia va da, cu concursul d-lui Gr. 
Savu, un concert în Lipova, Duminecă în 
7 Sept. n. începutul la 8'/, sera. Bilete 
se pot căpăta în prăvălia d-lui Alesandru 
Constantin, librar.

i Un ciclon. Alaltă-eri s’a deslănțuit 
asupra orașului Caracal o furtună îngro- 
zitore, care a durat peste o jumătate de 
oră. A fost un adevărat ciclon, multe case 
au fost descoperite, magazii construite 
din scânduri derîmate, firele telefonice și 
telegrafice rupte, pomii desrădăcinați. As
pectul orașului,, după furtună, este în
grozitor.!

Invețnmentul în Turcia. „Nene Fr. 
Presse" scrie: Guvernul turcesc desfășură 
de o vreme încoce o mare activitate pen
tru ridicarea nivelului învățământului în 
vilaetele europene ale imperiului, afară 
de numirea de inspectori mahomedani de 
cătră ministerul de interne pentru vilae
tele Kossovo, Monastir, Ianina, Scutari 
(Albania), Salonic și Adrianopol. — Acum 
e de semnalat trimeterea de ulemale prin
tre Albanesi. însărcinarea acestor ulemale 
ar fi — după cum se scrie din Constan- 
tinopol — propunerea religiunei la popu
lația albanesă din ținuturile mărginașe cu 
Serbia și Muntenegru. Se spune, că Sul
tanul a făcut cadou populației albanese 
500 coranuri, 1000 alte cărți religiose și 
1000 abecedare pentru copiii albanesilor 
mohamedanl. In cercurile politice din 
Constantinopol se esprimă mult dorința,

ca presența ulemalelor să nu înfluințeze 
fanatismul religios și să nu înăsprescă 
antagonismul dintre locuitorii mohamedanl 
și creștini ai Albaniei.

Tragere la țîntă. Mâne, Sâmbătă, 
în 6 Septemvrie batalionul I al regimen
tului de honvedi nr. 24 va eși la tragere 
la țîntă în Poiana, din care causă poliția 
aduce la cunoscință publică, că dela drele 
5 dim. pănă la 2 p. m. este sever oprită 
circulația pe teritorul Poianei.

Musica orășenescă, din causa tim
pului nefavorabil, a încetat de erî a mai 
concerta la Cafeneaua Neustădter.

Villa Kertsch- Atragem atențiunea 
publicului, care petrece în vilegiatură la 
Brașov, asupra vilei Kertsch, situată lângă 
palatul de justiție, unde se află odăi aran- 
giate cu tot comfortul, er în parterre res
taurant cu grădină.

Pentru amatorii de fotografie. Aparate de 
fotografie pentru salon și voiaj forte renumite ; 
aparate pentru fotografii la moment, precum și 
iote articolele necesare, se pot procura dela A. 
MOLL liferancul curții c. și r. din Viena, Tuch- 
lauben Nr 9. Manufactură fotografică fondată la 
anul 1854. La cerere liste mari ilustrate, coținend 
preturile gratis. Deposits în Brașov la F. Jeke- 
lius, F. Kelemen, Victor Roth Farmaciști. Teutsch 
și Tartler, D. Eremias nepoții.

Keflexiuni asupra „unificării44 
limbei literare.

(F i n e).

Aceste dicționare ar trebui să fie 
vândute c’un preț forte ieftin, ba decă 
le-ar cere ămenil, cari nu dispun de bani, 
însă au interes pentru progresul nostru 
cultural — studenți, învățători ș. a,,- ar 
trebui date și gratuit.

Mai departe ar pute Academia să 
adreseze apeluri tuturor minisleriilor, pri
măriilor, orașelor mai principale din Țeră, 
cât și revistelor și diarelor seriose și nu 
în ultimul loc direcțiunei căilor ferate ro
mâne*), în cari se stăruescă, ca acestea 
să conlucre la unificarea și purificarea și 
a limbei oficiale. Tot-odată să stăruescă, 
să nu fie nici o limbă străină preferită 
limbei țării. Firmele comersanților, numi
rile stradelor, afișurile din oteluri, din tre
nuri etc., să fie scrise cu ortografia 
Academiei și într’o limbă cât se p<5te de 
curată, românescă. De asemenea actele și 
foile oficiale etc.

Marii și luminății bărbați conducători 
ai României au priceput în trecut și pri
cep și astădi să scutescă interesele econo
mice ale Românilor de baștină, în contra 
streinilor. De ce nu ar sci se afle căile și 
mijlăcele, ca și bunurile morale ale nea
mului românesc să fie scutite de gangrena 
demoralisării străinismului ?

Oeea-ce au săvîrșit Germanii, Fran- 
cesii, Rușii și sistemul, pentru noi peri
culos, însă ca muncă și resultat vrednic 
de admirație al Maghiarilor, pot indica mai 
bine factorilor chemați din România, cari 
datorințe. cu' ajutorul căror inijloce au să 
le îndeplinescă întru românizarea Româ
niei. Când apoi după o muncă îndelun
gată, perseverantă și conscie de ținta sa 
prefiptă, va fi creată în Țera liberă româ
nescă o limbă literară, oficială și socială 
unitară, atunci va fi sosit timpul să se 
discute unificarea limbei!

Nu însă numai unificarea așa numitei 
limbi literare, căci o atare limbă în rea
litate nici posibilitatea, nici îndreptățirea 
de esistență nu o are, ci unificarea limbei 
românescl, scrise și vorbite în Transil
vania, cu limba din România.

Der sunt prea firm convins, că. o 
atare discuție ar deveni superfluă, căci 
precum astădi. așa și în viitor, tot ce s'ar 
întreprinde în Țeră în direcție patriotică, 
românescă, și în deosebi tot ce Academia 
ar face pentru românisarea limbei româ
nescl ar fi întîmpinat de toți Românii, 
cari mânueză pena la noi și în Bucovina 
cu cel mai viu entuziasm și urmat cu 
perseverență necontenit atentă.

Cât timp însă dincolo de munți fac
torii competent. singurii competent! pen
tru toți Românii: Academia, ministeriile, 
primăriile și societatea adeverat cultă și 
liberă, nu au ajuns încă la „consciința 
necesității" unei limbi unificate, curate, și 
nu stârnesc nici măcar pentru atâta, ca

*) Direcțiunea C F. R., din complesanți' de
plasată, ori din deplorabil servilism față de Ma
ghiari, a botezat locul istoric românesc, Turnu- 
Roșu, de present stație a trenului C. F. R., „Veres- 
toron“. Se pote o desconsiderare mai scandaldsă 
a limbei române la ea acasă, în Țera ei proprie? 
— Dr. A. V. V.

limba română se fie onorată pe totă linia 
în propria ei Țeră, ce amarul nostru pu
tem face noi, cești de dincoce, decât ceea 
ce am făcut și pănă acuma: să învățăm 
limba de la popor, de la autorii mari ro
mâni și să scriem — pe cât ne este posibil 
— o limbă bună și curat românescă. Er 
față de critica malițiăsă, ignorantă ori 
stupidă a unor „palavragii11, să ne aducem 
aminte, că T. Maiorescu a studiat la Bra
șov, loan Maiorescu (tatăl) la Blașiti, că 
pe Slavici, Coșbuc, Dnlfu, Iosif, Onciul, 
Pop, Popovici, Bogdan, ori în domeniul 
sciinței medicale pe neobositul și distinsul 
savant Babeș, România i-a primit cu lim- 
bagiul lor deja format.

Și afară de ei încă o pleiadă infinită 
de publiciști bătrâni și tineri pe tote te- 
renele sciințelor. Ferice de el Român, 
născut de Româncă liberă în Țeră liberă, 
cetățen liber.

Să-l preaslăvim însă, ca pe un om 
de trei ori mai fericit pe acel Român, 
căruia, deși născut sub domnia străină, i-a 
fost dat să ajungă din grația sorții învă
țător al Românilor liberi, învățând socie
tatea din Țeră să-și cundscă limba ade
vărată și curată a străbunilor.**)

Spiritul levantin din Țeră, care ame
nință cu înăbușire spiritul românismului 
adevărat, numai atunci va pute fi înăbușit, 
când tot Românul liber va fi mândru de 
limba sa și va iubi cu sfințenie tot ce e 
românesc — pănă și cel din urmă cuvânțel 
român — pentru că e românesc!

Dr. Atex. de Vaida-Voevod.

NECROLOG. In Cenadul-sârbesc a 
răposat la 1 Sept. Brutus Pop în etate de 
21 ani. înmormântarea i-s’a făcut la 4 
Sept. în cimiterul gr. or. din Orăștie.

ULTIME SC1R1.
Belgrad, 5 Septemvrie. Eveni

mentele din Agram au produs aici 
agitație indescriptibilă. Țliarele pre
tind, ca toți Croații să fie concediați 
din serviciul statului. Croații din 
Belgrad s’au refugiat toți în Zimony, 
unde animositățile dintre Șerbi și 
Croați sunt mari. Oficiosul „Dnevnik“ 
atacă violent pe Croați și provocă 
pe Serbii din Croația și Ungaria-de- 
sud, se cedeze terorismului croat. In 
mai multe localuri publice au fost 
demonstrații anticroate.

Agram, 5 Septemvrie. Publicarea 
statariuiui și-a avut efectul dorit. Li- 
niscea domnesce erăși în oraș.

Sosiți m Brașov.
Pe diua de 4 Septemvre 1902.
H. Pomul verde: Pruna, Șercaia; G iin- 

wald, VolcanI; Saphir, Bucuresci; Becka, Constan- 
tinopol; Sziips, Parâd.

H. Europa: Ockonski Cohalin; Menkes, 
Hackl, Mays,"D-na Schneider, Ruhwinkel, Viena; 
Gelber, Iași; Kormos, Kisber; Hollaki, Sz Udvnr- 
hely ; Jâros, FăgărașI; Csutak, Sângeorgiu, Lazar, 
S. Miclăuș.

H. Orient: Mețianu, protopop, Zerr.eșt!; 
B-na Someren, Galați; Otthelon, Bucuresci; Fever- 
tag. CsalÂoyos.

H. Grand: Schwarzensteni, Pojun ; Sza'ai, 
S. Udvarhely; Deak.A Megyes ; LâzârjLăpuș; Po
pescu, G-enoveanu, Bucuresci.

H. Bucuresci: Matyuka, Puskâs, Na-h- 
m nn, Resenzweig Konig, Pesta ; Keresztes, Clușiii 
Eskoles, Geoagiul de jos; Weiss. GiulescI; P^tra, 
D. S. Mărtin, Pogâny, Aiud.

**) Când terminasem manuscrisul, apăru 
stndiul d lui Strajan. Cu tdte, că recunosc din cu- 
vent în cuvânt adevărul celor spuse de d-sa și cu 
tote că mai obiectiv decât d-sa nu a scris nimenea 
în chestia „unificării11, totuși cred, că „reflexiunile11 
mele scot la ivelă un nou punct de vedere, si de 
aceea au îndreptățirea de a fi publicate. — Dr. 
A. V. V.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșiana. 
Redactor responsabil: Traian H. ]'-/}>

Stabiliment de hydrotherapie

Wnilischliof
— stațiunea de tren Brunn — Maria Ensers- 
dorf 30 minute depărtare dela Viena — 

arangiament modern, prețuri moderat".
(medicul, folosirea băilor, locuință, provi- 
siunea întregă 21 — 32 fl. la săptămână, 
amăsurat locuinței).

Ou prospecte și inforrnațiuni detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovici, Dr. Marius S!urza, 

medic consilia:- medic Hirigentîn Wâllisch- 
Viena XV Mariabilfer- hof p. u. Maria-Enzers- 

strasse Nr. 136. dorf bei Wien.
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DeSa „Tipografia A. Wreșianu“ 
<Sis» ^Brașov, 

se pot procura urmâtârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

ja lângă portul postai aretar, încă 25 bani pentru 
eeomandație.)

Scrieri literar® pentru popor.
Diu trecutul SiIvaniei Legenda de Vic

tor Russu 2 cor. plus 10 b. porto.
Dinu Miiiail roman. Nenuica sfânt, de 

Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 b porto.
Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra

goste a veacului. Rochea Catiței. Amedeo 
Madini. Din viaț» tristă. După natură. Baca 
laureatul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

Proba de foc comedie într’un act după
A. Cotzebue, iocalisată de Irma Sonea n. 
Bogdan 30 b. plus 10 b. porto.

Dracul, novelă de V. R.
Are tendința de-a combate credința de
șartă. Prețul 20 b. (cu porto 25 b.)

Lira Bihorului, o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antomu 
Pop. Prețul 40 b. . . (cu porto 46 b.)

Părintele Uicolae, schiță din vieța 
preoților de G. S/wo.Pr. 60 b. -f- 6 h.porto.)

Sfătuiri de aur seu calea cătră feri 
cire pentru sătenii români de t.otă starea 
și etatea. Cel mai acomodat premiu pen
tru pruncii dela școlele conDs. sătescl ro
mâne, de Aron Bora Vel ■■hereanu. Cu su 
p-erață de Gr. Simu. Prețul 60 bm.I o pl. 
10 b. porto.

Cuvinte de aur s«au învățături înțelepte 
date de un părinte fiului seu. Din opeiile 
lui I. H. Campe, tradus hi dmba română 
ep loan Sonea preot gr. cat. în Seplao. 
uq permisiunea prea Veneratului Ordina 
rut 1 cor. 60 b. plus 10 b. porto.

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, iocalisată de A. Pw. Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vr^u să jdce teatrul 
Prețul 24 b. . . . (prin postă 28 b.)

Vieța după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor treeetore, 
de 1. P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Cu 
posta cor. 1.10).

Poesii de V. R. Buticescu. Prețul era 
la început 2 c r. 40 b., acum numai cor. 
1.20 (cu posta cor. 1.40)

Suspin .și zimbire, poesii și prosă 
de A. Pop. Prețul 80 b. (cu porto 86 b.)

„Omul11, noțiuni din anatomie și fi- 
siologie și reguli igienice pentru conser
varea sănătăiii și a corpului omenesc de 
George Cătană înv. Acesta carte servesc- 
ca manual pentru anul al lV-iea al șcfilei 
pop., pentru școlele de repetiția și pentru 
poporul nostru. Prețul 50 bani (pl. 5 b. por.)

Instrucțiuni populare despre da- 
torințele și drepturile, purtătorului de dare 
edate de Wilhelm Niemandz. A'Asta caria 
e un îndreptar de o trebuință nespus de 
mare pentru toți câți mi afaceri ou dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

Cartea Ilustrată pentru copii și copil- 
de George Simu. Acești broșură conține 
istoridre și poesii morale spre esci'.area 
gustului de cet t la copii. Prețul 50 br.ni 
(+ 56 b. p.)

Trandafiri și Viorele. Poesii poporale 
culese și ordinate de loan l'op-Rti-ipinvl. 
Ediț. 111. Prețul redus 60 bani (-ț- 10 b. p.)

Versuri de dor, adunate din poeții ro
mâni de A. Prețul 50 bani (-ț- 5 b. p.)

Doi prinși în cursă, comediă într’un 
act de A. Kellner Iocalisată de I. Em. Bo- 
bancu. Prețul 24 bani (-j- 3 b. porto).

Dr. loaif Frapporti prelucrată de Ioan 
Papiu. Pr-țul 60 b. plus 10 b. porto.

„ Considerațiutii istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațume- 
lor la națiunea nostră* de Loan Chnciu4nrofe- 
sor îa Bucurescl. Prețul 2 cor. (-)- 10 b. prt.>

Țtțfa'nii, schița istorică, de 1. P. Ile- 
teyannl. Prețul 1 eor. (—|—10 b. p.)

JQilele lui Mesia (Bt-n Rur) de re
numitul sermtor Lezoig Valace. TomulI costă 
cor. 1'50 Tom II cor 1'40 (-)- 30 b. porto 
de tin- care. ■

istoria lumii p-rta a lll-a tălmă
cită -e. pr-ot:d U. <•■'</>■«'»»<, după Dr. Th
B. Welter.

„typpplex LibeUns ValachorumA. 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și AdamcvicI în 
numele poporului român din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea româuescă 
tăcută de profesorul Dr. E. Di/ann. Sibiiu, 
„Tipografia1* societate pe acțiuni. Un esem- 
plar broșat costă 1 coronă (-|- 5 b. porto)

Monologe de Anfoniu Pop:
Nr. 1. Pe neașteptate . . . 08 b.
Nr. 2. Pentru ce am rămas 

flăcău bătrân.................................. 16 b.
Nr 3 La anul nou .... 08 b.
Nr. 4. Ce nici prin minte nu

mi-a trecut.......................................08 b.
Nr 5. O pățanie....................08 b.

Tote la olaltă 48 b. plus 10 b. porto.
Asupra situațiunei, articoli și foișore de 

lonU A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto)
Influința îrancesă în România de Al. 

Xenopol profesor la universitatea din Iași 
Cu 50 b. 5 b. porto.

Pribeag, ediția 1-ă de Ioan Iosif S?e- 
opul Preț. cor. 1. 50 b. pl. 10 b. pori o.

Poesii de Al. A. Macedonski. Preț. 
3 cor. pl. 20 b. porto.

înfocata și nenorocita dragoste a Iui 
Filarot și Antusei. o povestire forte frumesă 
in versuri, păstrată din bătrâni. Preț. 24 b. 
pl. 3 porto.

Prosă și versori fabule de Gr. M. 
Al<-x-ndrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

Istoria Iui Stau Pățitul. Partea a Il-a,. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Tom 
Totan învățător, preț. 20 b. plus 3 b. porto

Scriitori, cetitori și critcY de N. Ra- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

Lira Sionului seu cântarea sârbă'ori
lor de Aron Boca Velehereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Buna chiverniselă, carte pentru toți 
întocmită după ideile lui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păcățianu. 40 bani plus 5 b. 
porto.

Motiologur! în vcsurl seria a 2-a după 
Auguste Vacqnerie, Eugene Manuel, Uh
land, Emile Goudean. E. Grenet-Daucour 
și L. Raiisbi>nnn de Nicol-e Țineri. 1 ccr ; 
plus 5 b. porto.

îmbunătățirea stărei săfen'lor de Gr. 
G. Pencescu, preț, 50 b. 5 b. porto.

Cu verful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antonin Pop 1 Cor. plus 10 b. 
porto.

Ionel educațiunea unui bun copil. Carte 
pentru părinți și alți educă tort. „Principele 
morale și creș/irieșclu de care trebue să se 
conducă părinții m edncațiuma copiilor 
lor. Copiii b i.e crescuți sunt cea mai s umpă 
visterie a părinților și cel mai bun prinos 
pe altarul neamului de V. Gr. Borțimmu 
profesor de fîlosufie și pedagogie. Pr<-țul 
2 cor. pios 2 ' b port.'.

Poesii de Vâsle Ran'a Buti<escu. 
Edițium-a „Amicului Familiei14 Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Istoria legii noue s-.risă de Dr. Victor 
Szmigelsk'. Tomul II: Isus >a pr-ot. Cu 
aprobarea Prea veneratului O'dinariat me
tropolitan gr. cat. de Alba-lulia și Făgă
raș. Prețul 3 cor. 40 b. plus 20 b. porto.

Escursiuul pe munții Ți-rei Bârsei și 
ai Făgărașului din punctul „La om“ de pe 
„BucecI1' păi.ă dincolo de „Negoiul". Des- 

■ operiri, înt-egite cu schițe istorice despre 
Gas'alele și țera Făgărașului de I. Turcu, 
proionotiir pensionat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

. 121 50
. 1-8.10

. 97.60

. 98 -

. 204.50

de argint austr. . 
de hârtie austr. . 
de aur austr. . .
din i860.

. 101.80

. 101.70
. 121,55
. 152.10

1581

Cursul la bursa din. Viena,
Din 4 Septemvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4% ....
Renta de corone ung. 4% . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2<’/()
Impr. căii. fer. ung. în argint 4,/.2l>/0.
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale croate-slavone . 
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163 25 
Renta
Renta
Renta
LosurI
Acții de-ale Băncei aust.ro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 736.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 689.25 
Napoleondorî.................................. 19 06
Mărci imperiale germane . . .. H6 97'/2
London vista............................. 239.65
Paris vista
Rente austr. 4"/(1 rfe 
Note italiene . .

corone
. . 95.12'/2

. . 10T25
. . . 94.65

Cursul pie ței Brașov.
Din 5 Septemvrie n Î902.

Bancnot rom. Oump. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. „ 18.80 „ 18.88
Napoleond’on. „ 19.04 „ 19.07
Galbeni „ 11.20 „ 10.30
Ruble R sescl „ 2.54 n •
Mărci germane „ 117.25 y •
Lire tnrcescl , 21.40 „ 21.50
Scris fonc. Albina 5% 101.— „ 102.-

ATfsIO DÂKTIiîIC
tUU*lUUuVU“UV‘lUU1‘UVli WJltlUllUUllU

ZMIîlxsbil Weiss
(lângă Magazinul de co'oniaie a iui Ziniz

Oierti artificiali în Kautschuk, Aur sen Aluminium.
(Iu cașuri convenabile fără plăci pe ceriul ginii). 

Corone de dinți de aur. Dinți singuratici. Sc^te dinți fără dweri.
G Q-o-o o C8R pa-ețuri ieftine. o<> oao

10-20 Fentra ori-oe lucru dă. g'a.ra.nție. (589)

Vc*«*t<abttc nsawiftll, iSeeă ewtSă ease prov#«{luni eu xwarea <!««
« Bust A. «f eu ețsHiscriletrew sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. făoll în contra greu
tăților celor mai carbicdse la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
much, ct»»8tipațl»nel cronice, suferinței de ficat, congestiunel de sânge, haetnorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresc6 mereu de mai multe decenii încoco. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

lăilsijicațiile se vor urmări pf- cmc judecăwrescă.
/

ow
X

7

Franxbranntweifi și a lui Moli» 
reții» deci fiecare sticlă este-drovedută cu marca de scutire și cuvernaDiiu numai, pinmbui im a.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire. prin tras (frotat) alinii durerile de șcfdină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

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

tivarea rațională a polei, cu deosebire pentru > opii și adulțl. Prețul unei bncătl Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-cure bucată de săpun, pentru copii este provedlltă cu marca 
de apărare A, Moli. ____________________________________ ______________________

THmf.fiere» jurineSpaJ» prin _  ______  _

nu.
Comande din provincia se efectueză Șilnic prin ramborsă poștală.

La. depășite să se ceră anumit preparaul.e .pruveilfde cu iscălitura 
de aș Arare a Im zl. MOLL.

Deposite în Brașov : ia. d-nii farmaciști Ferd. .lekelius, Victor Roth, Eugen 
și e ns ros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tarticr.
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și r. taisor ai cărții imperiale Viena. ManPen 9

x 
X

Șl TMrca

Neustadter
*

Abonamentele fac mai ușor și mai repede prin 
----- o mandate poștale, -o------

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

A flS m hu e strata umt a
„GAZETEI TRANSILVANIEI."

Prețul abonamentului este 
Âustro-Ungaria: * Pentru România și
luai . . B osa. / tsei laal . 
Haa . . 12 ,, ; F© |âg§ 1 ual. 

a- .... 24 ,, ; m . . .

Abonamente la numerele cu data de Duminecă
Pentru Anstro-Ungaria: f Pentru România și streinatat

t>0 aa . . . . 4 se?. ; ?§ afi . . . . « B f 
șes§ Vaaa . â ,, ' Pe laaS . . 4,

Pe laai. . 1 ,, ' P© iia©! loa . . â ,

<;r<eetîe om oâ-ft ("«ahlicat-ttt- 
• <s> face mai 4» nt.

Admi istr. -Gazetei Trans.“
îinserțiw și reclamei

simt & se adresa ®Mhscr5s©! 
®«l!mE>tsistF‘S.tîiiairaî. Sas casisil ?»si- 

fo’âcărâe wwjâ sa mus» meins mas? musG, 
d<a odaiă se face ssăiSeunsni,

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și 

la Eremîas Nepoții.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


