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Gogorița pangermanismului.
Atâta au tot strigat fiarele ma

ghiare, că Sașii din Ardeal și dim
preună cu ei toți Nemții din Unga
ria, cari luptă pentru păstrarea lim- 
bei și a naționalității lor, sunt ațî- 
țațl și puși la cale de agitatorii pan- 
germanl din afară, încât procurorii 
unguresc!, câți au figurat în timpul 
din urmă în procesele de pressă in
tentate coriștilor nemți din Unga
ria de sud, n’au făcut, în pleduariile 
lor, decât a recita pasage întregi din 
articolii anti-germamailui „Budapesti 
Hirlap", „Magyarorszâg" ș. a.

Așa merg lucrurile în era șovi- 
nistă. Nimeni nu-șl bate capul pen
tru a constata adevărul seu chiar 
pentru a face se triumfe dreptatea, 
ci dat fiind odată semnalul de atac, 
toți să ia după cei-ce strigă mai 
tare în contra acelora, asupra cărora 
e îndreptat atacul.

Așa s’a întâmplat și la gdna 
pornită în contra pretinșilor agita
tori nemți din Ungaria de sud. Afirmă 
și strigă cjiarele, o repetâză toți câți 
le cetesc și le cred, și o „constată" 
în fine cu mare aplomb însuși pro
curorii înaintea Curților cu jurați, că 
pangermanismul și nu alt-cine-va e 
causatuturor relelorce înveninâză sim
țul și cugetarea Șvabilor bănățeni și 
amenință maghiarismul cu nimicire.

După „agitatorii din afară" sunt 
Sașii din Ardeal, pe cari îi sus- 
piționăză că ar sădi ură și înverșu
nare contra maghiarismului între 
Șvabi. Din întâmplare casa, în care 
se află tipografia clarului „Deutsches 
Tagblatt fur Ungarn" din Timișdra, 
a ajuns proprietatea unui Sas arde
lean. Acâsta a fost de ajuns spre a 
lăți credința între șoviniști, că „agi
tația" printre Șvabi ar fi susținută 
cu bani săsesci.

Faptul însuși al aparițiunei ace
lui cjiar german în Timișora, care, 
fiind bine scris, contribue mult la 

redeșteptarea sentimentului național 
amorțit între Șvabi, însuși faptul 
acesta, cjicem, face ca șoviniștii un
guri se șl perdă cumpătul și să turbe 
de mânie.

Iși pdte omul închipui până la 
ce grad s’au înfierbântat creerii aces
tora, decă, cum s’a întâmplat în pro
cesul ultim al cjiaristului Korn dela 
„Grosskikindaer Zeitung", procuro
rul nu s’a sfiit a debuta cu următo- 
rea pre groznică poveste, fiicând din 
cuvânt în cuvânt:

„In Germania s’au format reu
niuni, a căror scop este de a încor
pora imperiului german pe Germa
nii de pe întreg globul pământului. 
Cum-că acești pangermani vor rui
nul maghiarismului, spre a pregăti 
ast-fel calea pentru estinderea im
periului german, e fdrte învederat. 
Este unul din scopurile mărturisite 
ale pangermanilor; cu cât mai cu
rând va dispare adevăratul maghia
rism, cu atât mai iute pdte să-și 
estindă și marele imperiu german 
granițele sale peste Ungaria ș. a."

Vorbind de aceste mirozenii, 
același procuror c’o apostrofă tea
trală se adreseză cătră jurați, le 
presenteză pe acusat ca pe un ante- 
luptător al acestor idei pangermane 
în Bănat și le mai spune, că pan
germanismul susține cu banii săi 
„agitația" anti-maghiară din Bănat.

Este tocmai la timp, ca se vadă 
și cei din Germania, la ce grad s’a 
urcat trufia maghiarisătorilor, care 
trufie a fost indirect nutrită de cătră 
politica germană, ce și-a fost aflat 
cea mai înaltă espresiune în lingu
șirile faimosului toast dela Budapesta 
al împăratului Wilhelm.

Se spune, că procesele, condam
narea și prigonirea redactorilor ger
mani din Ungaria de sud, a făcut 
în adevăr o im presiune estraordinară 
asupra publicului german din im
periu.

Foile germane pănă în timpul 
cel mai nou nu aduceau decât nu
mai laude Maghiarilor pentru presu
pusul lor liberalism și cavalerism. 
Fi-vor' ele și de aci încolo de aceeași 
părere, văcjend cum se mănueză li
bertatea de pressă, a cuvântului și a 
cugetării și față cu seminția ger
mană din Ungaria?

Tratările asupra pactului s’au 
urmat alaltăerl în Viena între cei doi mi
niștri președinți și miniștrii de resort. O 
scire telegrafică din Viena spune, că în 
urma tratărilor de alaltăeri s’a dobândit 
o apropiere asupra mai multor puncte con
troversate. Probabil, că tratările vor dura 
pănă la finele săptămânei.

Cultul lui Kossuth l’a răpit și pe 
contele Karolyi Pista să țină un discurs 
din cele mai „patriotice" cu ocasia serbării 
centenarului lui Kossuth în Careii-mari. 
Etă ce dise contele:

„Oei-ce în trecut seu în present vor 
să paradeze cu lealitatea și fidelitatea lor 
cătră regele încoronat al Ungariei prin ab
sența lor (de la serbările pentru Kossuth), 
s'au înșelat grozav, fiind-că regele încoro
nat al Ungariei nu pdte nega nici-odată, 
ci trebue se recunoscu,, că Ludovic Kossuth 
a fost o stea conducetore fără păreche pen
tru națiunea sa. Lui are să-i mulțumescă 
Maghiarul nenumărate creațiuni, ne mai 
amintind înființarea statului maghiar, par
lamentarismul seu; el a dat aripi gândirii, 
dând vieță pressei libere; lui avem să-i 
mulțumim succesul uriaș, în urma căruia 
s’au dărîmat păreții despărțitori între ce
tățeni și cetățeni, am devenit egali în 
drepturi și suntem Șatji Jtoți egali Decă 
va recunosce-o acesta regele nostru, atunci 
și el nu va pute decât se aprecieze mani
festarea pietății față de Ludovic Kossuth, 
marele fiiu*...

Groful Karolyi prea e pretensiv și 
prea șî-a dat vent cu discursul său.

Esemplul prinde. Se depeșăză din 
Chichinda-mare, că redactorul Artur Korn 
de la „Grosskikindaer Zeitung" a fost so
mat de căpitanul orașului se-șî arate do
miciliul în timp de 48 ore. Korn a cerut 
prin petiție să i-se admită ca domiciliu 
Chichinda-mare ceea-ce i-s'a refusal.

Vedem, că esemplul șefului de poli
ție din Timișdra a găsit imitatori. In ade
văr în urma măsurilor acestora polițienesc! 
redactorii urmăriți nu vor mai pute locui și 
lucra unde vor vre, ci vor fi restrînși a-șr. 
avă domiciliul în comuna lor natală. Acesta 
este o restrîngere a libertății mai straș
nică, decât pe timpul iobăgiei.

America și Evreii din România.-
Din Newyork se anunță, că (fiarul 

„Evening Post“ ia posiție față cu nota se
cretarului de stat american Hay privitdre 
la Evreii din România.

Acestă fdie <jice, că Hay în diplo
mația sa a sciut să evite pericolul unui 
refus scurt, din causă că America nu apar
ține puterilor semnatare, prin aceea, că 
șl-a asigurat din capul locului sprijinul 
Angliei, așa că puterile semnatare n’ar 
pute se resolve lucrul c’un răspuns scurt. 
Printr’asta însă nu s’a delăturat încă ces- 
tiunea, dăcă a fost îndreptățit Hay la o 
procedere atât de estraordinară și încă ne 
mai pomenită?

E întrebare mai întâifi, c)ice „Evening 
Post", că dre America are drept de a se 
plânge? Acdsta e mai mult decât îndoios, 
căci are legi, cari opresc imigrarea celor 
lipsiți de ori-ce mijldce; a și oprit pe 
Evreii „pauperi" (săraci lipiți) de a se 
aședa pe teritoriul ei și pdte să o facă și 
în viitor.

Al doilea este mare întrebare, ddcă 
tratatul de la Berlin mai are de fapt va- 
lore de drept. România e adi o putere cu 
totul alta ca la 1878. Ea jdcă adi un rol 
mai însemnat. De aceea e sigur, că pute
rile triplei alianțe nu vor da un respuns 
nefavorabil pentru România, că Rusia

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Nopți senine.
De IF1. ZD o stoj evzskij.

Noptea întâii!.
(2) (Urmare).

„Vedeți, de ce m’ați gonit? Decă 
puteam să rămân la d-vdstră, nu vi-s’ar fi 
întâmplat nimica..."

„Der nu vă cunosceam: credeam, că 
și d-vdstră...“

„Ei, și acum mă cundsceți?"
„Așa puțintel... de esemplu, de ce 

tremurați ?“
„O, d-vdstră ați ghicit-o îndată", 

răspunsei!! eu, încântat de deșteptăciunea 
fetei. „Da, ați ghicit la prima vedere, cu 
cine aveți de-a face. In adevăr, față cu 
femeile sunt timid și nu tăgăduesc, că 
sunt emoționat, tot așa de emoționat, ca 
și d-vdstră înainte de asta cu câte-va mi
nute, când v’a spăriat domnul acela. 
Ddcă mâna mea tremură, asta vine de 
acolo, că nicî-odată n’a atins încă o mână 
atât de drăgălașă, ca pe a d-vdstră. Nici 

nu sciu cum se vorbesce cu damele, și 
etă chiar în momentul acesta nu sunt si
gur, decă n’am spus o prostie".

„Decă vreți, să fiu sinceră, vă măr
turisesc, că asemenea timiditate place fe
meilor, din care causă nici nu vă las să 
plecați, pănă nu mă veți însoți pănă 
acasă".

„Pentru Dumnedeu! Ce bunătate!" 
diseiti eu, aprope fără respirație de emo- 
țiune. „Acuma jsunt deja de două-<jeci și 
șese de ani și nu cunosc pe nimeni, cre- 
deți-mă, nu cunosc nici o damă. Eu n’am 
de loc cunoscințe. Și visez în fie-care <ji, 
că în cele din urmă totu-șl voiu face o 
cunoscință. Ah, decă ați sci, de câte-ori 
am fost eu amoresat în acest chip !“

„Dăr cum .... de cine erați amo
resat?"

„De un ideal, de o ființă femeiescă, 
pe care o văd în vis. Ași vre să-i spun 
acestei ființe, că mă prăpădesc singur, ași 
vre să o implorez, să nu mă respingă, să 
o conving, că este datoria unei femei, să 
dea ascultare rugăminților, timide ale unui 
om nenorocit, cum sunt și eu.. . ceea-ce 
cer eu de la ea, nu este, decât să-mi dea 
voie, să-i spun două vorbe frățesci... nu

mai două cuvinte, și apoi putem să ne 
despărțim, pentru a nu ne mai întîlni 
nici-odată..."

„Aceea n’ar fi o femeie bună, decă 
nu cum-va ar fi o ididtă ori năcăjită în 
acel moment din dre-care pricină, ddcă 
n’ar vre să asculte acele două cuvinte 
pentru-carl vă rugați cu atâta stăruință. 
Dăr, vă rog, pe ce ați cunoscut, că eu 
sunt o femeie, pe care d-vdstră să o ți
neți vrednică de atențiunea și prietenia 
d-vdstră ?“

„Pe ce am cunoscut? Der d-vdstră 
erați singură... acel domn, s’a purtat atât 
de obraznic, și era nopte: trebue se ad- 
miteți, că este o datorie..."

„Nu, nu, încă mai înainte, când eram 
dincolo. Ddr și d-vdstră aveați de gând 
să vă apropiați de mine!"

„Când eram dincolo? Așa e. Mă 
simțiam adi așa de fericit, mergeam, cân
tam, așa momente fericite n’am avut, de 
când sunt. Pdte aveam numai o ilusie — 
scusați-mă, că vi-o reamintesc, mi-se pă
rea, că plângeați... er eu— eu nu puteam 
să aud așa ceva — inima mi-se strînsese. 
Era compătimirea mea frățăscă un păcat? 
Puteam eu să vă ofensez, când îmi 

trecu prin minte, să mă apropiu de 
d-vdstră?"

„Vă mărturisesc, că sunt fdrte ve
selă, că nu m’am înșelat în d-vdstră", răs
punse fata. „Acuma însă, ătă-ne sosiți 
Trebue să dau pe strada asta; nu mai am 
decât doi pași. Rămâneți sănătos! Vă mul
țumesc !“

„Ddr, nu putem să ne mai revedem?"
„La început nu voiațî, decât două 

vorbe, ăr acum. .. de altminteri nu vreu 
să vă die nimica; pdte ne mai vedem".

„In tot cașul, mâne am să vin aici, 
tot la acest timp, și void fi fericit, să-mi 
reamintesc ce s’a întâmplat aici eri. Am 
îndrăgit acest loc".

„Mâne sără la drele dece trebue să 
fiu aici. N’am pe nimeni, cui să spun o 
vorbă, de la cine să cer un sfat. Pe 
stradă, se înțelege, că nu se caută sfetnicir 
d-vdstră sunteți însă o escepție. Vă cu
nosc, ca și când am fi prieteni de cel 
puțin două-deci de ani. Mâne am să vă 
destăinuiesc totul despre mine. La re
vedere !"

„La revedere 1“
Ne despărțirăro. Totă noptea am cu- 

trierat strădile. Nu puteam să mă hotă-
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asemenea nu va întreprindă nimic în con
tra României, că apelul la tratatul din 
Berlin va fi respins cu politeță și că vo
cile Angliei și Americei vor răsuna în 
pustiu, și numai prin aceea vor fi scutite 
de ridicul, că apelul a avut accentul urna- ( 
nității, cu tote că cea mai de aprope es- 
pediție englesă de deportați, seu cea mai 
de aprope despoiare de drept a Negrilor- 
în America, ar dovedi, ce avem se credem 
^despre umanitatea englesă și americană. 
Așa este privită nota sensațională în 
Europa.

In America se recunosc motivele 
umane ale lui Hay, se speră însă — dice 
„Even. Post" — că răspunsul va fi des
tul de politicos, pentru ca să li se ușureze 
în viitor bărbaților de stat amerieanî, de 
a lua de urechi puterile în interesul rasse- 
lor asuprite. Nu putem felicita însă pe 
Hay, că dintr’un incident mic împinge 
America în valurile politicei europene și 
o espune posibilității unui refus.

„Berliner Tagblatt" nu împărtășesce 
vederile pesimiste ale lui „Evening Post" 
și crede, că guvernul american nu ar fi 
început o astfel de acțiune, decă n’ar fi 
decis a o duce în împlinire cu tătă ener
gia. „Berliner Tgbl." este o foie jidovescă, 
unul din organele Alianței israelite a la 
„N. fr. Presseu, De aceea nu ne mirăm, 
că părerile ei diferă așa de mult de acelea 
ale diarelor creștine din Berlin.

Diarul „Tribuna11 din Roma, primesce 
din Londra scirea, că în cercurile politice 
de acolo, se crede, că acțiunea Statelor- 
Unite pentru Evreii din România nu va 
ave nici un efect.

Diarele englese și americane recunosc 
dinainte, că nu trebue să se aștepte cineva 
la nici un resultat.

Intr'o notă pe care o publică „Allge- 
meine Zeitung" se spune, că subiectul 
notei adresată puterilor de Statele-Unite 
ale Americei de nord, în privința evreilor 
din România, e numai un pretext pentru 
a se pută împiedeca debarcarea imigran
ților în acea’ țâră.

In curând, guvernul din Washington 
va scăte un decret prin care se va opri 
intrarea în America de nord a sărăcimei 
din Europa.

„Kolnische Zeitung" scrie, că Ger
mania nu e de loc interesată în chestiunea 
evreilor din România și nu se gândesce 
să încăpă vr’o acțiune, cu atât mai mult 
că e la mijloc o chestiune grea din care 
nu se pote culege decât neisbândă. împre
jurimea, că tractatul la care se referă nota 
americană s’a iscălit în Berlin, nu obligă 
mai mult pe Germania, decât pe alte pu
teri. De aici urmăză; că Germania nu e 
chemată a avă rol conducător în acăstă 
afacere.

*
Din Londra se depeșeză diarului „N.

Fr. Pr.“ următărele:

Dosiți-a ce a luat’oi Chamberlain în 
cestiun-ea evreescă, este'forte interesantă 
și încunagiataSre mai ales» în fața unop anu
mite încercări, cari țintesc întru a învia 
în Anglia antisemitismul. Prigonirea.! mi se 
pote justifica nici dim punct de vedere 
antise-mitic, nici din cel! filosemitic., Decă 
Evreul s’a aședat odată într’o țesă și a 
trăit acolo nesupărat, acesta este' o do
vadă, că este un cetățen cruțătcir Și sîr- 
guitor.. Emigrantul, care vine îm Londra, 
adevărat că vine făiiă mijloce, în scurt 
timp însă își scie câștiga pânea. în împre
jurările cele mai dificile, unde- Englezul 
nn pote prospera. Pornirile ivite în An
glia contra Evreilor sunt isvorite din pre- 
jjudiții fără sens. Tot așa și îin România.

„Pali Mail Gazette1* confirmă părerea 
lui Chamberlain. Evreii nu pot fi stîrpiți, 
chiar decă presupunem, că acesta s’ar 
face în folosul societății. Fie-care țără își 
are pe jidovii, pe care îi merită.

„St. James Gazette1* nu crede, eă 
nota lui Hay va ave un resultat imediat; 
deorece puterile se vor feri a întreprinde 
ceva positiv.

*
„Alkotmâny1* de la 24 1. c. publică 

sub titlul „Un cuvent adevărat despre Ji
dovii din România'* un articol în care se 
ocupă de Evreii din statul român. Etă ce 
scrie într’altele foia maghiară:

„I-se împută României, că nu natu- 
raliseză pe Evrei, că-i consideră de străihi, 
deși tractatul de la Berlin ar sili-o se-i 
recipieze. Asta-i o greșelă. înșiși jidovii 
sunt de vină că nu-i naturaliseză ; ei nu 
învață limba țării, nu se conformeză obi
ceiurilor și, desprețuesc țera și într’un stat 
cu cultură francesă, conservă cu obsti
nație cuvântul german. Gare stat n’ar urî 
pe astfel de supuși? Afară de acesta ji
dovii din România nu sunt dintre cei 
mai buni. Ei ori-că sunt săraci lipiți, ori 
că încunjură munca, ori că ostentativ jocâ 
pe domnii...

„După cum vedem din pressa ger
mană, alianța universală israelită a luat 
în mâna sa causa jidovilor din România, 
subvenționeză cu bani diare berlineze și 
vienese, ca să răspândescă scirile neade
vărate, pentru-ca opinia publică să nu 
vadă cu claritate evenimentele din Ro
mânia și mai ales căușele acestora. Gu
vernul român nu pote face nimic față cu 
astfel de scirî, fiind-că el nu se află în 
situația plăcută, ca prin subvențiuni egale 
să le paraliseze în alte (jiare...

„Ar fi timpul, ca noi Maghiarii, pe 
cari ne interese'ză atât de aprdpe emigra
rea jidovilor din România, să fim în clar 
cu starea lucrurilor. Pe jidovii români, cari 
se părtă necinstit față cu patria lor, nu 
trebue să-i luăm sub scutul nostru, ba 
trebue să-i convingem de netemeinicia 
plângerilor și acusațiunilor lor... Guvernul 

român.» n'are' causă de a prigoni pe proprii 
săi cetățeni, der nici nu pdte tolera re- 
nitența ori cdi“...

Pressa streină si serbarea de 
la Șipca.

Diarul berlinez „Naționali Zhii’U'ngf*,. 
se ocupă întriun remarcabil articol cu 
serbarea dia-La Șipca. După-ce spune,, că în 
răsboiul de la 1877/78 armata, rămână a 
dat d'ovedî, că este educată europenesee 
și eă e neîntrecută de cea ruscseă, der, 
că» Bulgarii uitând să învite- Rbmânia la 
minaita serbare, și-au dat prin acăsta pe 
iată ura și invidia lor față dă' Români; și 
după-ce înșiră evenimentele diniwmăce s’au 
ivit în istoria Bulgariei, ,— serie următo
arele :

. . .„ Aerul libertății pare a nu fi 
fost favorabil Bulgarilor, dtepă cum spera 
Europa. Până acum Bulgarii liberați au 
fost în Peninsula balcanică un element 
mai mult neliniștitor și periculos, decât pacî- 
nic și czviZ/sai.“Constituția nepotrivită pen
tru starea culturală a masselor poporului 
a dat nascere unei pătimașe lupte de par
tid, care pretutindeni dănascerala dișordini 
și nemulțumiri...

Aroganța națională, ce se îndreptă 
provocătore când în contra Serbiei, cândl 
în contra României seu a Greciei, vede 
Rumelia și Macedonia ca moștenire a Bul
garilor și ea nu alege mijlâcele pentru 
ajungerea acestui scop. Brutalitatea e. in 
sângele Bulgarilor moderni. Oficerii, cari 
au atacat pe șeful și prințul lor, spre a-1 
da pe mâna Rușilor, asasinii, cari au omo- 
rît pe Stambuloif, conducătorii comitetului 
macedonen, cari ordonă estorcări de bani, 
incendieri, răpiri cu forța și asasinate, au 
desvălit trăsăturile caracterului bulgar — 
tdte acestea sunt fapte, cari au făcut să 
se schimbe aprope cu totul părerea favo
rabilă ce Europa o avuse până atunci despre 
Bulgari.

Pe lângă fote acestea să se mai 
adaugă trista situație financiară cu admi
nistrația ei ușuratic condusă și continuele 
impasuri financiare ale guvernului, din 
cari odată chiar Rusia oficială a trebuit 
să-l scătă printr’un avans de mai multe 
milione, tot atâtea motive spre a slăbi sim
patiile ce Bulgaria și le dobândise la în
ceputurile sale sub Alexandru Battenberg 
și Stambuloff.

Economicesce și politicesce a fost ne
cesară întdrcerea Bulgariei din oposiția 
sa contra Rusiei, spre o vasalitate mai 
mult seu mai puțin mărturisită. In luptele 
de partid din Bulgaria, în cari să desvălea 
une-ori mai pe ascuns, altă-dată pe față 
dușmănia față de statele vecine și ambi
ția de a atinge dreptul de posesiune și 
suzeranitatea Turciei, prințul Ferdinand 
a simțit trebuința de o mână puternică și 
ocrotitore, care să-l potă susține în hăr- 
țuelile din lăuntru și din afară.

Prin serbarea dela Șipca pacea în
cheiată între guverne și principe s’a întins 
și asupra armatelor și poporeler, rele- 
vându-se luinei întregi înfrățirea ruso-bul- 
gară...

Luptele din câmpiile și munții Bul
gariei au sdrobit pentru totdeuna supre
mația Turcilor în țările balcanice. Deplina 

neatârnare și suveranitate a principatului 
față de portă e-mimai o chestiune de timp. 
Mai curând sein mai târdiu Bulgaria va 
deveni un stat'independent alături cu Gre
cia, Serbia, Rărmânia și principatul Munte- 
negru. Ce rang va lua printre aceste state, 
acesta se va Itotărî mai mult prin desvol- 
tarea sa culturală, decât prin armata sa. 
Modestele sale forțe în comparație cu ale 
Austro-Ungariei și Turciei,.vor trebui să-i 
înfrâneze ambițiunea și politica.

De la > Rbmânia însă ea. pdte lua ca 
exemplu', cuna un stat mic,-prin..înțelepciu
nea domnitorului său, prin, înlăturarea-tu
turor visuriltor de cucerire,, prin neîntre
rupta muncă economică, și îmbrățișare a 
civilisațiuniei, a ajuns să fie o putere și 
și-a dobândit o vadă chiar- pe teritoriul 
răscolit die patimile d» partid și luptele 
dintre poporele fostei Turcii europene.

Strălucita sărbane, jumătate militară, 
jumătate religiăsă dela Șipca, nu e fără 
priinejjdie pentru fantasia, unui popor naiv, 
care nu pote înțelege cine hotăresce po
litica Europei. Decă acesta serbare în loc 
se siârnescă în Bulgari sentimente paci- 
nice și voință seriosă spre o muncă ’cul
turală și înălțarea ființei lor naționale, ar 
aprinde speranțe aventuri’dse și provocări 
oîensătdre pentru Turci seu pentru alte 
popore din peninsula balcanică, desilusia 
ce s’ar ivi imediat, ar fi cu atât mai gro.~ 
zavă.

Viitorul prosper al Bulgariei depinde 
numai de munca și bunăstarea sa, 4r nu 
de planuri, de cucerire și răsturnare".

Diarul rus din Petersburg „Nomostia 
scrie despre serbarea dela Șipca un ar
ticol forte pesimist. Dice între altele, că 
Bulgarii încă tot mai viseză de-o mare 
Bulgarie, care să se întindă „dela o mare 
la alta", pe când politica rusescă, după 
speranțele făcute cu timpul, a părăsit de 
mult vederile ce sunt depuse în tratatul 
dela San-Stefano.

Bulgarii, scrie „Nowosti", împută me
reu politicei actuale rusesc!, că urmăres- 
ce tendințe antibulgare. Totă nenorocirea 
est.e însă, că speranțele bulgare nu consună 
cu faptele.

Bulgarii spereză, că Rusia va jertfi 
încă odată un sfert de milion de soldați 
pe câmpiile Macedoniei, spre a realisa tra
tatul dela San-Stefano. Aceste însă, dice 
„Now.", nu sunt decât visuri deșerte. Rușii 
printr’asta și-ar strica nu numai sie-șî, ci 
întregului Balcan, unde trebue să susțină 
echilibrul în propriul interes și în acela al 
păcii universale.

„Nowosti" mai comunică, că cei din 
Rusia multă vreme au șovăit, că 6re să 
se țină festivitățile în Bulgaria, ori nu.

Situația în Balcani.
Se telegrafeză din Sofia: In urma 

soirilor primite din Macedonia, mișcarea 
de insurecțiune ar cresce în acesta pro
vincie; telegraful și linia ferată'ar fi dis
truse pe unele puncte.

„ Corresponded Bureau** din Viena 
află din Belgrad, că Albanesii din sangia-

răsc a mă întdrce acasă. Eram atât de 
fericit și în inima mea răsuna: La re
vedere !

Noptea a doua.
Ea îmi strinse mâna.
„Sunt de două ore aici. Nici idee nu 

aveți, ce am pătimit tdtă diua“.
Ea se uita scrutătdre în fața mea: 

„Eri m’arn purtat ca o fată credulă. Decă 
e vorba, să mă destăinuesc, trebue se vă 
destăinuiți întâiu d-vostră".

„Se mă destăinuiesc ?u strigaiti eu. 
„Să mă destăinuiesc? Cine v’a spus, că 
eu am taine? Nu, eu n’am ce destăinui".

„Cum ați trăit însă fără să aveți 
taine?" mă întrerupse ea rîdend.

„Am trăit singur pentru mine. înțe
legeți d-vostră cuvântul: singur?"

„Cum se pote asta? d-vostră se nu 
fi vedut ămeni nici-odată?"

„De vădut am vedut, și totuși sunt 
singur".

„Der de vorbit nu vorbiți cu ni
meni?"

„Așa dicend cu nimeni".
„Esplicați-vă: Cine sunteți d-vdstră? 

Seu așteptați! Eu am să ghicesc. D-văs- 
tră aveți o bunică, ca și mine’— bunica 
este orbă și nu mă lasă de lângă densa, 
așa că aprope am uitat să vorbesc. înainte 
de asta cu doi ani, când am greșit ceva, 
mă chemă la sine și îmi acăță haina mea 
de a ei, cu un ac cu bold. Ecă așa șe- 
dem dile întregi una lângă alta, ea îm- 
pletesce ciorapi, de și e orbă, er eu cos, 
ori îi cetesc ceva — mie îmi viile așa de 
ciudat lucrul acesta, că sunt legată în 
acest chip de doi ani de dile de haina ei".

„Ah, Dumnezeule! Nu, eu n’am așa 
o bunică".

„Vreți să scițî, vcine sunt? Eu sunt 
un om „original".

„Om original" esclamă copila și rise 
așa de bine, de par’că n’â rîs de un an. 
„Der, sciți, că îmi place, să stau de vorbă 
cu D-vostre! Uite, aici este o laviță, haid’ 
se ședem. Pe aici nu umblă nimeni. Ni
meni nu ne aude. începe a povesti, Ce e 
aceea original?"

„Un om ciudat", răspunseiu eu, con
tagiat de rîsul ei copilăresc, „un caracter 
așa., sciți D-vdstră, ce va să dică un vi-- 
sător?

„Visător? De unde se sciu eu? Eu 
sunt de asemenea o visătore.’Câte nu-mi 
trec mie prin cap, când șed așa lângă bu
nica. Visul începe, și câte nu pățesc în 
vis... Mi-s’a întâmplat adesea, că mă mă
ritam câte după un prinț chinezesc".

„Minunat! Devreme ce v’ațî măritat 
în vis după un prinț chinezesc, atunci 
cred, că mă veți înțelege. înainte de tdte 
însă, scuzați, nici nu sciu cum vă chiama."

„In sfârșit, v’ațî adus aminte de 
acesta"....

„Ah, Dumnezeule, pănă acuma nu 
mi-a venit în minte, căci mă simțiam atât 
de fericit...."

„Numele meu e Nasstenca".
„Nasstenca — numai Nasstenca?"
„Numai Nasstenca! Nu vă ajunge 

atâta?*
Mă așeZai lângă dânsa și începui: 

„Este, amica mea Nasstenca, în viâța mea 
o oră, pe care o iubesc din cale afară; 
asta este ora,"care întrerupe aprdpe Ori
ce lucrare — toți se grăbesc să mergă 
acasă, se mănânce de amiaZi și să se 
odihnăscă — și pe drum mulți fac pla
nuri vesele pentru de sără și pentru tim

pul liber. Eroul nostru — permiteți-mî 
Nasstenca, să vorbesc despre mine în per
sona a treia, căci mi-ar fi greu să vorbesc 
despre mine în persdna jntâiu — erouț 
nostru, care nici el nu este fără ocupa- 
țiune, merge după ceilalți. Fața lui palidă, 
puțin cam sbârcită, vorbesce despre o sen- 
sație ciudată a plăcerii; și el privesce la 
amurgul sării, care se stinge încet pe ce
riul rece al Petersburgului. El e mulțumit, 
căci s’a liberat pănă mâne de afacerile 
supărătdre, e mulțumit ca un școlar,'' care 
din banca școlară alergă la mâncările sale 
preferate.' De-odată devine gânditor... Abia 
observă drumul, pe care cu puțin mai 
înainte cele mai mici lucruri îi atrageau 
atențiunea. Deița fantasiei i-a înșirat de-o 
dată tablouri dintr’o viâță miraculosă, care 
n’a mai fost. Incercați-vă să-l opriți, între- 
bați-1 repede, unde stă, pe ce străZi a um
blat, de sigur nu-și va aduce aminte de 
nimica și va spune năcăjit o minciună, 
numai ca să salveze aparența bunei cu- 
viinți".

(Va urma.) 
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cui Novi-Bazar (Albania), au pătruns pe 
teritoriul sârbesc în munții Kopareik, la 
distanță de trei bre de fruntaria turcă, au 
atacat cu focuri de pușcă pe țăranii sârbi, 
uciclend pe doi din ei. Au prins pe alțî 
trei țărani, i-au pus în lanțuri și i-au dus 
cu ei, furând în același timp vite și ins
trumente de muncă și o căruță cu cai. 
Dânșii au fugit la aparițiunea sentinelelor.

Se depeșeză din Salonic îdiarului 
„Neues Wiener Tdgblatt", că ap rd p e de 
Babsor, trei zapcii au fost atacâțl și uciși 
de o bandă de 20 macedoneni. Aprdpe de 
Bairalidjuma a fost o luptă între acestă 
bandă și trupele turcesc!. Trei soldați au 
fost uciși și doi răniți. Tot atâția Bulgari 
au cădut din bandă.

„Politische Correspondenzu află din 
Ianina, că între partisanii lui Essad Pașa, 
șeful gendarmilor, și partisanii guvernato
rului Osman Pașa, au isbucnit conflicte.

La Prevesa, un partisan al lui Essad 
a ucis pe drum pe un înalt funcționar și 
pe un ofițer de artilerie, trăgând asupra 
lor glonțe de revolver.

„Neue Freie Presse* primesce din 
Cettinje confirmarea scirei, că sporesc agre
siunile Albanesilor contra Sârbilor. Mănăs
tirea Deschain a fost jefuită. Protopopul 
Nicodem Radulovici a fost atacat și i-s’a 
furat sacul cu banii strînși din pomeni.

Notabilul sârb Ștefan Makuovici a 
fost prins de brigand! și liberat în schim
bul unei sume mari de bani.

O telegramă din Constantinopol con
firmă vestea, că linia ferată între Mitro- 
vița și Ueskiub a fost stricată de Albanesi.

Pdrta a primit o scrisore de la capii 
albanesi Mustafa Agha, Tchaban din Ku
prina, cari amenință cu represalii din causă 
că se ține în închisdrea din Ueskiub fiul 
lui Mustafa.SOIRILE D1LEI.

12 (25) Septemvrie.

Proces de pressă. „Tribuna" din 
Sibiin, de Mercur!, anunță că nu mai puțin 
de cinci articole de ale sale sunt impro- 
cesuate. Marți redatorul responsabil al 
.„Tribunei" a fost citat la judecătorul de 
■instrucție din Sibiin, care i-a făcut cu- 
moscut, că are să dea semă despre cele 

■ scrise :în următorii articol! „agitatorici" : 
.^Numcci morii vom dar.os‘, cprim articol pu
blicat în nr. 114 de la '5 'Iulie; „Pericolul 
se apropie“, prim articol în nr. 144 de la 
-23 August; „SecuiP — doi primi articol! 
■în nrii 148 și 150 de la 28 și 31 August 
.c.; „Din păcatele nostre“, articol secundar 
■publicat în nr. 148 de la 28 August.

Pentru spargere de ferestri. Cu 
■mare mâhnire „patriotică" aduc foile un-: 
gureșei soirea, că Valentici, comandantul 
.districtului honvedesc din Seghedin, a cerut 
.de la magistratul orașului Seghedin o 
despăgubire de 450 cordne pentru feres- 
4rile acelor locuințe ale ofițerilor, pe cari 
plebea kossuihistă le-a spart „în onorea 
lui Kossuth" cu opasia serbării centena
rului „idolului națiunei". Din causa acâsta 
„Egyetertes"1 îl ia la refec pe Valentici, 
dicându-i între altele, că e „om malițios".

Deșertarea garnisonei din Ada- 
Kaleh. „Aradi Kozlonyu anunță, că dilele 
-trecute a fost arestată o garriisdnă mili
tară întregă. Etă antecedențele : Pe insula 
Ada-Kaleh se trimite câte o garnisănă din 
.corpul de armată 6. Anul acesta a venit 
rândul regimentului 46 din Seghedin. Sol- 
■daților li-s’a urît, se vede, de funcția, ce 
,o îndeplineau și într’o bună dimineță au 
.deșertat cu toții la Orșova, — ca să-și 
petrecă. Locotenentul Bartha Iozsef, co
mandantul garnisonei, se trezi de-odată 

pe insulă nu se află picior de soldat. 
A plecat să-i caute și i-a aflat în Orșova, 
într’o veselă societate. Garnisona fii dusă, 
sub escortă militară, la Arad și închisă în 
temnița cetății. S’a mai întâmplat adeseori, 
ca de pe insula Ada-Kaleh să deserteze 
câte-un soldat, der ca garnisdna întregă 
■să deserteze, nu . s’a mai pomenit până 
iscum.

Din Șiria. Am publicat și noi după 
foile unguresc! scirea, despre cele ce s'au 
petrecut în Șiria cu ocasia convoiului 
kossuthist, care a parcurs stradele acelei 
localități în presera aniversării lui Kossuth. 
Diarele unguresc! spuneau, că manifes- 
tanții ar fi fost luați la gdnă de Români. 
Acâsta însă nu este adevărat. In presăra 
sărbării kossuthiste nisce slugi ai baronului 
din Șiria au cutrierat stradele comunei și 
văzând, că Ia casa d-lui protopop Popovicî 
nu este iluminație, au spart ferestrile cu 
pietrii, apoi le-a venit pofta să se bată 
cu pietrii. O piatră a nimerit capul unui 
țigan lăutar, care cânta marșul lui Ra- 
koczy, — ceea-ce s’a dovedit și .oficios. 
Aici se reduce scirea tendențidsă a foilor 
maghiare.

Regele Belgiei se justifică. Din 
Bruxella se telegrafeză, că foile publică 
declarația regelui Leopold al Belgiei în 
care îșî justifică purtarea sa față de con
tesa Lonyai. Regele dice în declarația sa 
că fiica lui a comis păcat neiertat, când a 
încheiat căsătorie cu contele Lonyai și 
prin păcatul acesta ea s’a esclus pe sine 
din familia regală și prin urmare, ea nu 
pdte să asiste la nici o ceremonie de curte.

Supărarea kossutliiștilor din Clu
șiu. Diarul „M. Șză" informat de unul din 
kossuthiștii români din Clușiu, care a luat 
asupra sa rolul meschin de a da infor
mații în chestiuni românesc! la acest diar 
jidovesc-francmason, aduce scirea surprin- 
dătdre, că Românii din Clușiu numai de 
aceea n’au iluminat în onorea lui Kossuth, 
fiind-că au fost opriți de noul protopop 
Dr. Dăianu. Informatorul zevzec al fdiei 
unguresc! face reproșuri metropolitului 
din Blașiu, că prin numirea d-lui Dăianu 
a stricat pacea între jRomânii și Ungurii 
din Clușiil „pace cultivată cu atâta în
grijire de cele mai distinse familii româ
nesc! din acel oraș". Ca să arate și mai 
cu evidență primejdia patriotică, introdusă 
în Clușiil, prin acestă numire, ticălosul 
corespondent mințând ca din carte, pune 
în sarcina d-lui protopop și organisarea 
unui pretins biurou român, care ar ave 
menirea să informeze străinătatea asupra 
asupririi Românilor și aduce în legătură 
numele d-lui Dăianu și cu o viitdre visită, 
pe care studenții italieni au de gând s’o 
facă în Transilvania cu scop de a cundsce 
chestiunea românescă.

Alăturea cu „M. Szd" vedem, că și 
diarele maghiare din Clușiil, ca „Ujsăg" 
și „Ellenzek" se ocupă cu Românii de 
acolo în legătură cu aniversarea lui Ko
ssuth. Numitele diare. în stilul lor obicinuit, 
se expectoreză mai ales contra corespon
denței nostre din Clușiil publicată în nu
mărul de Duminecă și în care se înfiereză 
după merit cei doi păcătoși, cari pretind 
încă să fie ’considerați drept Români și 
totuși serbeză împreună cu koșutiștii și 
îșî varsă balele veninose în foile cele mai 
șoviniste maghiare.

Noi nu putem reflecta la asemenea 
inepții.

La iluminația din Arad- Relativ Ia 
scirea adusă de diarul nostru de lâ 11 (23) 
Sept. a. c. sub titlul „Români koșuthiști 
în Arad", suntem rugați din partea d-lui 
Russu-Șirianu a da loc unei rectificări. 
„Din cele ce s’au publicat în chestia ilu
minării locuinței mele — dice d-1 Rușsu 
— nimica nu-i adevărat."

Logodnă. D-1 Dr. med. Fritz Hubbes 
din Brașov, fost asistent c. r. la clinica 
universitară, s’a logodit cu d-șora Irma 
Lăszlo de Al.-Doboly.

Jubileul societății „Liedertafel" 
din Bucurescl. Societatea germană de 
cântări „Liedertafel" din Bucurescl îșî va 
serba în curând jubileul de 50 de an! al 
esistenței sale. Pentru arangiarea festivi
tăților, ce se vor dă din acest incident, 
s’a organisat un comitet în fruntea căruia 
s’au pus ca protectori și president de 
ondre ambasadorii și consulii Germaniei 
și Austro-Ungariei. S’au trimis invitări la 
societățiile de cântări din țeră și străină
tate și se așteptă, să vină la Bucurescl cu 

acea ocasiune un număr de 4 — 500 de 
dsp'ețl.

Galben falsificat. Un locuitor din 
Oradea-mare cu numele Toth Istvăn s’a 
dus dilele acestea la banca austro-ungară 
din acel oraș, spre a schimba un galben 
pe care îl primise cadou de la armurierul 
Schuller. La bancă s’a dovedit, că gal
benul este falsificat și că conținutul au
rului dintr’ensul nu valoreză, de cât vr’o 
30—40 creițari. Acel galben fusese dat 
ca premiu de cătră societatea din Oradea- 
mare.

Cassa districtuală pentru ajutora
rea bolnavilor. Deore-ce Ia adunarea ge
nerală estra-ordinară nu s’a întrunit un 
număr suficient de membrii, spre a pută 
aduce concluse, se va ține o nouă adu
nare generală Sâmbătă, în 27 Septemvrie 
săra la orele Il/2 în sala cea mare a pri
măriei. In acestă adunare se vor pertracta 
obiectele la ordinea dilei și se vor aduce 
concluse, fără considerație la numărul mem
brilor.

Concert. Musica orășenescă va da 
Duminecă 28 1. c. un concert în sala de 
la hotel „Europa". începutul la 8 <5re 
săra. Intrarea 60 bani.

8. Experiența de mai ninlțl ani au consta
tat, că la suferirițe de stomac folosirea cunoscu
telor prafuri seidlitz ale lui Moli, au efect vinde
cător, și sunt de preferit altor medicamente. în
tăresc stomacul și curăță sângele. Prețul unei 
cutii originale 2 corone. Se pot căpăta dilnic prin 
postă cu ram bursă , dela farmacistul A Moli lif - 
rantul curții din Viena Tuchlauben 9. In farma
ciile din provinciă să se ceră preparatul A. Mol, 
provădut cu marca de contravenție și subscriere.

Serbările de la Șipca.
Din Sofia se scrie diarului „Vos- 

sische Zeitung":
„Serbările de la Șipca vor fi desbră- 

cate de ori-ce caracter politic național. 
In special la Sofia nu va veni nici unul 
dintre înalții dspeți,' afară de contele Ig- 
natieiv, căruia i-se vor face pretutindenea 
ovațiuni. Marele duce Nicolae Nicolâevicî 
sosesce Joi lâ 25 Septemvrie în Varna 
cu cuirasatul „Gheorghe Pobiedonoseff" 
și va fi primit de cătră principe, ministrul 
președinte Dr. Danew și' de cătră un mem
bru din presidiul Sobraniei. După o scurtă 
poposire, persdnele princiare se vor duce 
cu tren separat la Tirnova, unde vor sosi 
Vineri 26 Septemvrie dimineță.

*Din Tirnova vor merge cu trăsurile 
la Gabrowo, unde vor petrece noptea. 
A doua di se vor duce apoi călări la 
Șipca.

Aici în mijlocul mormintelor și mo
numentelor rusesc!, se va lua prândul, er 
sera se vor coborî în lagăr, lângă satul. 
Șeinova, unde se afla la 1877/7.8 lagărul 
întărit al lui Wessel pașa, care fiind ata
cat din amândouă flancurile de Ruși, a 
depus armele împreună cu 26.000 omeni.

într’o dumbravă de nuci s’au făcut 
pentru persanele princiare nisce chioșcuri 
de lemn.

Duminecă în 28 Sept, dimineță se 
va face sfințirea mănăstirei comemorative 
rusesc! la polele înălțimei Șipca. La sfin
țire va lua parte numai clerul rusesc, 
Ceeâ-ce audindu-se, a produs mare supă
rare printre Bulgari.

La banchetul, ce se va da în șalele 
seminarului împreunat cu mănăstirea co
memorativă, vor ridica toaste: principele, 
marele duce, Dr. Danew, contele Igna- 
tiew.

Luni dimineță se va face un simula
cru de atac turcesc și apărare rușescă și 
se va oficia un parastas pentru cei căluți 
în răsboiti.

In dina urroătă.re se va repeta ata
cul în flanc, ce l’au făcut generalul Șko- 
belew și generalul Swiatopolk-Mirski în 
dilele de 8 și 9 Ianuarie 1878 contra la
gărului turcesc de lângă Șeinovo.

Mercuri, 1 Octomvrie va fi mare pa
radă militară și un mare prând în lagărul 
princiar. Cu acestă ocasiune se vor rosti 
toaste de cătră cele două persone prin

ciare și de cătră miniștri de răsboiu Pa- 
prikow și Kuropatkin.

Marele duce se va întorce încă în 
aceeași di prin Stara-Zagora și Burgas. 
După-cum se scrie din alte părți, marele 
duce va trece prin Constantinopole.

ULTIME SOIRI.
Seghedin, 25 Sept. Publicistul 

german Alois Krisch a fost condam
nat acjî aici pentru pretinsă agitație 
contra Maghiarilor, la 4 luni inchisăre 
și 300 cor. amendă.

Viena, 25 Septemvrie. După-cum 
se anunță din Sofia, o viuă propa
gandă se face din partea comitete
lor macedonene, pentru a strînge 
bani, ca să pregătâscă o mișcare se- 
riosă în Macedonia.

Odessa, 25 Septemvrie. Ciuma 
face progrese aici. In timp de 5 cțile 
(14—19 Sept.) au fost 10 cașuri de 
ciumă, dintre cari 4 cu sfîrșit mortal.

Londra, 25 Septemvrie. „Daily 
Express" află din Petersburg, că, 
la reîntdreerea Țarului de la Kursk, 
unde s’au făcut manevre, șinele căii 
ferate erau tăiate atât pe Ia Ni- 
colael, cât și pe linia Varșoviei. 
Trenul pe linia din urmă a deraiat. 
Pe linia dintâiu tăietura a fost des
coperită la timp.

Diverse.
Istoria turnului San-AIarco. La 

anul 976, sub dogele Pietro Orceolo, s’a 
început clădirea unui turn, odată cu aceea 
a bisericei; la 1080 abia se ajunsese Ia a- 
treia parte din înălțimea ce avea cel nă
ruit, der vădându-se, că temelia i-se pră- 
bușesce, a fost dărîmat și atunci s’a înce
put a se clădi turnul, care a trăit pănă- 
mai dilele trecute, la 30 de metri de unde< 
fusese cel vechiti. In 1156 era clădit păn4 
Ia camera clopotelor (la 66 m. 66 de Ia> 
pământ). Dogele Orio Malpieri la 1178 I’a. 
sfîrșit; vîrful însă nu se potrivea cu tur
nul și cutremurele de la 1347—1348 sub 
Andrea Dandolo l’au crăpat; la 1510 do
gele Leonardo Loredano a pus de a stri
cat vîrful și l’a făcut din nou, așa cum a 
fost pănă acum. La 1517 era gata; aco
perit cu table de bronz, împodobit cu 
stâlpi de verde antic și cu marmură din 
Orient. In vîrf era un ânger de bronz au
rit, care a stat pănă la 1822, „11 campa
nile11 era înalt de 99 m. 03, er de la 1732 
numai de 98 m. 60, căci s’a pavat piața 
cu plăci de marmură de 0.43 m. de grose.•

Unde se duce aurul? Un savani, 
• care se ocupă de mult cu cestiunea de a 
sci, unde trec metalele prețiose, a stabilit, 
prin o statistică minuțidsă, că dentiștii 
americani întrebuințeză, în ție-care an, pen
tru a pîumbui dinții defectuoși ai conce
tățenilor lor, cantitatea fabuldsă de 80G 
kilograme aur. Acâstă greutate represintă 
o valăre de 2 milidne și jumătate franc», 
valore, care în cea mai mare parte, este 
îngropată cu purtătorii ei. Decă lucrurile 
ar merge tot așa timp de trei vecuri, ar 
fi la un moment dat în cimitirile Statelor 
Unite suma respectabilă de 750 milicSm', 

' adecă esact aceeași sumă, care circulă acum 
.în Statele-Unite. Ge am face fără statis
ticieni?

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 24 Septemvrie 1902.
H. Pomul verde: Kertdsz, Pesta; Bi-i- 

siDi, Buziaș.
H. Europa: Heksch, Losoncz; Dutkav, 

Agria: Spitz, Triest ; Lederer, Szâs, Gossler. Ascb; 
Frigător, ' Galați; Dombek, Beutlien ; Ameluze i, 
Bucurescl; SchUrtz, Brema; Platschek, Pollăx, 
Semberger, Seiss, Beer, Lederer, Viena.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian H. JPoț,
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Dala „Tipografia A. Mureșiana“ 
din SKrașwv, 

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

j»e lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru

Monologa de Antoniu 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. 0 pățanie........................08 b.

Cursul la bursa din Viena,

Cărți de rugăciuni și predici.
Anghira Măntuirei, cărticică de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă Edit. IV. corectată. Gherla. Pre- 
țnl unui es. în păreți tari oolorațl 70 bani, 
(-j- 10 b. porto.)

mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 343 pag. Legată costă 1 cor. 
(-f- 10 b. porto).

micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și oântărl, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată costă 44 bani (-ț- 5 b. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude întru onorea Preacuratei Feciore 
Maria pentru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-f- 5 b. porto).

Cuvântări bisericesc! scrise de loan 
Papiu Tom. III Preț. 3 cor. pl. 20 b.

Cuv&ntărl bisericescl de loan Pa
piu-. tomul I, III și IV cuprinde cuvântări 
bisericescl acomodate pentru orl-ce timp; 
și pentru tâte sărbătorile de peste an. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor. (pl. 10 b. porto)

Predici pe tote Duminecile și 
s&rbătorlle de peste an, Vol. I. de Em. 
Elejterescu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românescl din numărosele sale scrieri. 
Are 260 pag. Prețul oor. 3 (-j- 20 b. por.)

Predici pentru Duminecile de 
■peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christ?. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
.Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuvântări funebrali și iertațiuni pentru 
d'ferite cause de morte, de loan Papiu 
Preț. 3 cor. pl. 30 b.

Cuvântări bisericesc! pre serbătorile de 
preste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. pl. 30 b. porto.

Cuventări funebraleși iertăciuni 
pentru diferite cașuri de m&rte, în
tocmite de loan Papiu, Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3 corone (-|- 20 b. porto.)

mama sfăntu lui Augustin de Emil 
Bougaud, traducere de Salba. Editura d-lui 
prof. Dr. E. Dăianu. Tipografia archidie- 
cesană din Blașifl. Cartea are 31 oble de 
tipar (500 pagini) și este fructul ostenele- 
lor unor laborioșl studențl în teologie dela uni
versitatea din Budapesta Cuvântul „Salba44 
ne reamintesce societatea literară ou ace
lași nume a teologilor din seminarul desfi
ințat „S-ta Barbara14 din Viena, cărei so- 
cie ățl îi mulțumim publicarea Fabiolei și 
» »-»>ei părți din catechismul cel mare al 
lui Oeharbe. Traducătorii ne ofer o lectură 
edifi' ătdre în stil îngrijit, tiparul curat, 
hârtia bună. Prețul unui esemplar legat 
elefant în pânză este 4 corâne (-[- 30 b 
porto) Un esemplar broșat 3 oorâne (-|- 
30 b. porto).

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

lonă A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto)
Influința francesă în România de Al. 

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

Pribeag, ediția 1-ă de Ioan Iosif Sce- 
opul Preț. cor. 1. 50 b. pl. 10 b. porto.

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

înfocata și nenorocita dragoste a lui 
Filarot și Antusei, o povestire forte frumâsă 
în versuri, păstrată din bătrâni. Preț. 24 b- 
pl. 3 porto.

Prosă și versuri, fabule de Gr. M. 
Alexandrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

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

Scriitori, cetitori și crit cî de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

Lira Sionului seu cântarea sărbătoris 
jor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plu- 
10 b. porto.

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

Monologurl în versuri seria a 2-a după 
Auguste Vacquerie. Eugene Alanuel, Uh
land, Emile Goudean, E. Grenet-Dancour 
și L. Ralisbonne de NicoLe Țincu, 1 ccr. 
plus 5 b. porto.

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr. 
G. Pencescu, preț, 50 b. 5 b. porto.

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

Poesii de Vasile Ranta Buticescu. 
Edițiunea „Amicului Familiei14. Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Istoria legii noue sorisă de Dr. Victor 
Szmigelski. Tomul II: Isus ca preot. Cu 
aprobarea Prea-veneratului Ordinariat me
tropolitan gr. cat. de Alba-lulia și Făgă
raș. Prețul 3 cor. 40 b. plus 20 b. porto.

Escursiuni pe munții Țerei BârSei și 
ai Făgărașului din punctul „La om44.de pe 
„BucecI44 pănă dincolo de „Negoiul". Des
coperiri, întregite cu schițe istorice despre 
Castelele și țera Făgărașului de I. Turcu, 
protonotar pensionat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

„Clipe de repaus* de Sorcovă. Un 
volum elegant, care pote ocupa loc pe ma
sa orl-cărui salon. Prețul 2 corone (Pentru 
România 2 Lei 50 bani) porto estra. Ore- > 
dem a fi de prisos a mai recomanda în 
special acâstă nouă apariție literară. In 
acest volum găsim un limbagiii frumos ro
mânesc și niște povestiri scrise cu atâta 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui jos, pănă nu ai cetit’o tbtă 
Se pote procura la Tipografia A. Mureșianu 
pe lăngă trimiterea prețului indicat plus 
20 bani porto.

Din 24 Septemvrie n. 1902.
Renta ung. de aur 4%....................120.—
Renta de corone ung. 4°/0 • • • 98.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . —.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. —.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. —,— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.85
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 204.75
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161 40 
Renta de argint austr......................... 101.15
Renta de hârtie austr.......................101.—
Renta de aur austr.............................. 121.50
LosurI din 1860.................................. 151.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 88
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 726.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 685.25
NapoleondorI .   19.06
Mărci imperiale germane . . . 117.—
London vista............................ 239.55
■Paris vista...................................95.10
Rente austr. 4°/0 de corone . . 100.05
Note italiene........................  94.80

Cursul pieței Brașov.
Din 25 Septemvrie n. 1902.

Bancnot rom. Oump. 
Argint român. „ 
Napoleond’orl. „ 
Galbeni „
Ruble RusescI „

18.90 Vend. 18.94
18.80 JJ 18.88’
19.04 19.07
11.20 J) 10.30
2.54 n —.—
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Telegramma,!
A sosit un Waggon die 

Struguri de masă 
cfieBa Gyosrok, -■-■■■ —;

1 kilo 25 cs®a
Se cagjetă în T&staangefâa 

Bosner, Str. Vămii 
; coBțull cu Promenada.

3

X

M

ale lui
VcH-ltabile nnmal, decă. fîăewre ewti» este proveijutâ. eta. marea de 

tsperare a lui A. și eu suUsserlevea sai.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicbse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corâne 2.— 

Folsificațiile sc vor urmări pe cale judecăzorescâ.

Franzbranntweih și sare a lui BHdlL
Vo.p«■{■ohnlis numui decă fiecare sticlă este-e rovădută cu marca de scutire și cu 
Vt/I lldllIIU IlUUidl, plumbul iui a. Ba®n.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de rficelă. 
Prețul unei sticle originale plumhate, Corone 1.90.
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S^pun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

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

TrUmlteresa jjrfiMeSjsaiă prin
FaraaaeSstsal A. MOIjIj, 

c. și r, fiiraisor al cui'ții imperiale Viena, Mlata 9 
Comande din provincia se efectueză jlilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se ceru anumit preparatele provăcjute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustâdter 
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. —#

DE

Pentru morburi de stomac!
Celor ce prin recâlă, înbuibare, mâncări greu de mistuit, ferbințell, prea 

reci, seu viață neregulată și’au tra« un morb de stomac și anume:
Catar de stoinaac, cârce§, drareri, mistmre rea, 

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai mulțl ani cu efect bun 

Vin.ul de tauem (Krăuterwein) a lui Hu berth Ullrich 
>

Sz. 2213—1902.
tlkvi.

Ârveresi hirdetmenyi kivonat.
A nagy-ajtai kir. jârbiroaâg, mint telekkonyvi hatosâg, kOzhirrâ te- 

szi, hogy az „Albina44 tak.- es hitelintezet brassoi fioktelepe vâgrehaj- 
tatbnak Bernâd Istvân vegrehajtâst azenvedd elleni 270 korona tdkekO- 
veteles 6b jârulekai irânti vâgrehajtâsi iigyeben a k.-vâsârhelyi kir. tor- 
vânyszâk (a n. ajtai kir. jârâsbiroBâg) teruletân levd a Hidveg kozseg 
hatârân fekvd a hidvâgi 562 sz. tljkvben foglaJt A f 1371, 1372 hrsz.. 
egesz ingatlanra 242 kor, a 1627 hrsz. egesz ingatlanra 22 kor., a 2621 
hrsz. egesz ingatlanra 87 kor., a 3391, 3392 hrsz. egesz ingatlanra 218 
kor., 6s az 1385 bz. tljkvben foglalt A f 1104, 1105 hrsz. egâsz ingat
lanra 242 koronâban, ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ozvegy 
Bernâd Gydrgyne szul. Peter Judit haszonâlvezeti jog serelme ndlkuli, 
ingatlanra az ârverest 270 koronâban ezennel megâllapitott kikiâltâsi 
ârban elrendeite 6s hogy a fennebb megjeldlt ingatlanokat 1902 evi Okto- 
ber ho 21-ik napjân delelott 9 orakor Hidvâg kozseg hâzânâl megtartandâ 
nyilvânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron al61 is eladatni 
fognak.

Arverezni szândâkozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 § âban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881. evi november l-6a 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. §-âban, kijolSlt dvaddkkepes ârtâkpapirban a kikiildbtt 
kezâhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a ertelmâben a bânat- 
pânznek a birosâgnâl eldleges elhelyezâsârSl kiâllitott szabâlyszeru elis- 
mervânyt âtszoigâltatni.

Kelt Nagy-Ajtân, 1902 evi angusztus h6 6-ik napjân.
A. kir. jbirdsâg, mint tlkonyvi hatosâg. 1—1.(668)

Vinul <Be buruieni este preparat din buruieni excelente și vinde- / 
cătore cu vin bun, intăresce stomacul și organismul de mistuire al j 
omului. Vinul de buruieni delătură mistuirea rea, și ajută la forma- \ 
rea de sânge sănătos.

Folosirea vinului de buruieni delătură morburile de stomac deja la început. 
De aceea să se folosâscă de timpuriu. Simptome ca: dureri de cap, râgăială, 
greță, slăbicune, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de vin 
de buruieni.

și urmările ca: neastimper, colică, bătaie de inimă, insom- 
congestiune la ficat, splină, hemoroide, se delătură în- 

trebuițând vinul de buruenl. Asemenea curăță din stomac materii stricăciose prin 
eșirea ușoră la scaun.

Slăbiciunea, palîitaha feței, anemia, debilitatea 5™ J 
ori din mistuire rea și din disposiție Lolnăviciosă a ficatului. Persbne cari pă
timesc do lipsa de spetit, nervositate, durere de cap, insomnie, tăngeso cu în
cetul Vinul de buruenl dă impuls puterii de viață, gCS--” Vinul de buru
ieni excită apetitul, ajută mistuirea și hrănesce, mișcă prefacerea substanțelor, 
alină nervii excitat! și produce vioiciune de viață. — Mulțime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Win <îe îmmieni se capelă. în sticle ă 3 cor. și 4 c®r. în far
maciile din: Brașov, Săcele, Cristian, Reșnov, Codlea, ȚințarI, Helchiu, Bod,. Feldiora, llye- 
falva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Zăgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gyorgy, 
Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, M.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, Kdhalom, Ugra, 
Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvâros, Boholcz, Szăsztyukos, Bethlen, Sârkâny, 
Almâsmezd, Zernest, Torcsvâr, Vajdarecse, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticeu, Kezdivasărhely, 
Erzsebetvâros, Segesvâr, Nagyszeben și în tote farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 
și din țerile streine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert și Victor Roth tri
mite 3 sâu mai multe sticle ou prețurile originale în ori și ce localitate din Austro Ungaria.

——— Se se ferescă de imitație. -....  —

cereți anume Vin de buruieni a lui Hubert Ullrich.
Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga- 450'0, spirt de 

vin 100.0, Glicerin 100 0, Vin roșu 240 0, sirop de fragi 150O, sirop de cireșe 320 0, fincen, 
anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini calmus aa. 10'0. Aces
te părți constitutive se se amestece.

Tipografia A. Mureșianu Brașov.
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