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Declarare Tîwșoremfor. |I
Scire®, oe tne-a .-sosit erî despre- 

hotărârea luata de eătră represent 
tanța coEMvnala -a ’Timișorei drept 
răspuns ia .adresa - orașului Dejuca,; 
prin care se «cere modificarea legei 
naționalităților, va ifi -venit multora 
cam neașteptată. -Serscie, că tocmai 
orașul Tinaișora a foot în -timpul dm 
urmă teatral uneltirilor șoviniste-os- 
lor mai -ocmdamnabile și a trebuit 
deci întru câtva se ^surprindă, -că ®e- 
presentanța acestui oraș vine s<e ’de
clare de superfluă, deși numai o©>n- 
ditionat, .modificarea Uegei naționali-' 
tăților.

Cum -este .a -se «apreția acesta, 
hotărî-re'.-? iQtaT ■ ce >s’ar--$ice despre «a, 
într’o puiviiBță :nn ’măi.-încape mei -® 
îndoială:: -ea nu e sinceri.

Pentru «tarile de^aici e forte: 
semnificativă deosebirea de păreri,! 
ce esistă .chiar între Maghiarii dela1' 
putere și uneltele lor -relativ la re-j 
lăți unite ou națion&litățâte. Așa a fost j 
dela începutul erei duafete.1 Fiecare 

1 fișpan, ba .aprbpe iSe-qare-- solgăbireu 
j își are politica-sa .proprie în cestiu- 

■ nea naționalităților. De ce se nu 
și-o aibă 46r «consiliile ceanunale?

„In «eesttenea naționalităților, 
cu tbte că ea-e la .ordinea dilei de 

;peste o juiaietate.de .veac,vfi’am ajuns 
.încă așa dieparte ca-se cunoscem lă- 
imurit și cum se cade relațiunite, cu 
«atât mai puțin s’avem o țpolitică 
«precis hotărîtă. Pănă acum am pi- 
tpăit numai prin asitunerec. dS’a ivit, 
«ca se 4i° un interval 'leeid și 
«acesta a fost disposițiunea , conci
liantă, ce a domnit în tsnii 5G și 60. 
De,.atunci a ajuns -deasupra așa nu
mitul șovinism și progreeeză A’o « iu- 
țdlă .crescândă. Sunt mulțl, ntu-nte 
îndoiesc ba o seiu sigur,-cari-se în- 
doesc că acesta direețiune arfi bună, 
dor >nu cuteză a se opune ourentufci".

Așa scrie în cartea «sa, ce a 
apărat în anul acesta, Ludovic Mo- 

■csary. !Ș'i cine ar ■ cuteza se £(i<că, că 
nu are dreptate?

Se fie fore cei-ce au provocat 
■amintita ihfftărîre-din Timișdra din- 
tre a&eia, despre cari se ijice maiî vernul 
sus., -că mu c<tprobă direcțiunea șovi- j 
nismu'kai violent? 'Neîndoim,-și acesta j -fcă.'Ue 
nu atât pentru-că<ei condiționeză de-1
clasraresa lor«0ela „sentimentul comun1
frățesc și patriotic", — eeea-ce în 
graiul șovinist nu. însemnă decât
supuneme necondiționată la dictatul 
celor dela jputere, — cât mai mult 
pentru-eă itiinpul -și împrejurările, în 
■cari s’a luat acea footărîre, -esclud 
așa (jicend posibilitatea ca-ea se fie 
sinceră.

3E semnificativ eeea-ce serie (fie
rul lui Appon.yi despre hetărîrea 
conrsiliu’lmi -comunal .al Timișdrei. 
Maghiarisarea Timișdrei, cjtee „Bud. 
HiiiiL", na Întâmpină .nici o piedecă, 
căci dor’ numai de ourend jurații 
din Timășbra .au declarat vinovat pe 
Kramer, agitatorul Bemț, er autori
tatea orășănescă J’a eapulsaf!

De oeea-oe -se teme amintita 
foie este numai, că în ținuturile 
dela Chieî&inda, Paneiova, Lugoș, 
apoi între Slovaci și intre români- 
mea și săsimea din Ardeal nu înâin- 
■teză itot așa de neîmpiedecat trebu
rile maghiari sării — ded trebue se- 
se modifice legea, .eare crează piedecl.

Adevărat, lueruril.e merg, cum 
dice Moesaiyi, cu iirțelă vertiginosă 
spre abia. Și nu e nimeni care se! 
aibă curagiul a se opune curentului 
nenorocit. Tot ce se face -este că 
pentru ochii lamei se mai ia, câte o 
hotărîre echivocă, nesinceră și neis
prăvită ca cea de la Timișora.

Speranțele Cehilor. Organul con
ducător al Cehilor „JNarodni Listy dă es- 
preșiune speranței, că corona care a stă
ruit pe lângă miniștri să grăbescă conte- 
rențele pentru pact, va esereita influența 
sa și în acțiunea ce va ave de scop a 
asigura resolvarea pe cale parlamentară 
a proiectelor pactului. E fapt dice, că d-1

J Keerber a urmat numai unui ordin mai 
j îrnit când a amânat încercările în direc
țiunea acesta. 'El va aștepta până ce se 
va stabili o înțelegere definitivă cu gu- 

ungurese și numai după acesta'
se va ocupa de «înțelegerea inte.rioră poli- 

rnetodă Tva urmări d-I Koerber nu 
se soie, și nu se scie inicî decă va reuși 
wi - nu.

Fdia cehifâă aeeentuâză apoi, că Cehii 
ani se se refuescă cu -statul și guvernul 
austriac, nu cu statul -și guvernul ungar. 
Guvernul austriac le-a luat Cehilor drep-- 
tul lor, el singur e dator de a’l restitui.: 
Chhii în cestiunea .pactului n’au se țină 
sâmă de părerile Germanilor. Ei nu-i vor 
recundsce nici odată pe aceștia ca supra- 
airbitri într’un proces.al lor cu puterea ese- 
cuiiVă. Deci 'Gdhii nu-șî vor da silința a 
câștiga consimțământul Germanilor și cu 
atât «mai puțin îl vor -cumpăra.

Cestiunea Evreilor in România. 
O -telegramă din Londra de la 29 Sep
temvrie spune, că -ministrul plenipotențiar 
român din Londra -a -publicat o deslușire 
în diare, în care declară neîntemeiate soi
rile despre prigonirea Evreilor în România. 
Legea -despre srei-ni -nu se îndrăptă în ge
neral -contra Evreilor și Evreii sunt ne- 
voițî a .emigra numai î-n urma crisei eco
nomice. Decă guvernele streine ar fi co
rect infi&rmate asupra stării lucrurilor, ele 
ar sci, că nu s^a ivit nici o causă pentru 
trimiterea de note guvernului român în 
acesta afacere.

Pentru teritorul vamal indepen
dent. Duminecă s’au ținut două adunări 
mari în Ro^rițin și Mișcolț, în cari s’a luat 
posiție pentru separațiunea economică de 
Austria. Ambele adunări au fost organi- 
sate de partidul 48-isl. In adunarea din 
Dobrițin s’a primit cu unanimitate con
clusul, ca să se adreseze dietei o petiție 
și se se ceră ca guvernul se fie somat a 
presenta un proiect de lege despre teri
toriul vamal independent și să ia măsu
rile necesare pentru încheierea de con
venții comerciale, care să promoveze în 

.străinătate productele țării. Un asemenea 
-conclus s’a votat și în adunarea din Mișcolț.

Despre serbările de la Șipca i-se 
.raporteză diarului „N. Fr. Pr.“ următdrele :

„Marele duce Nicolae Nicolaievici 'a 
debarcat la Varna și la salutarea bom
bastică a vice-președintelui sobraniei, ad
vocatul Erangha, n’a răspuns decât în câ- 
te-va cuvinte de politeță, pe carî le-a 
pronunțat așa de încet, încât nici cei mai 
apropiat! nu l’au putut bine audi. Marele 
duce prin răspunsul său a respins în mod 
politicos, der fdrte resolut ori-ce alusiune 
politică, la care așa dicend a fost provo
cat de cătră Levantinul natualisat și Zan- 
kowist pur sang. De asemenea a făcut o 
impresie calmantă și faptul, că dspeții ci
vili ruși nu s’au presentat, și că toți <5s- 
peții oficiali sunt militari, er bărbații de 
stat așteptați, cari ar fi putut da serbări
lor un caracter politic, au absentat.

La sfințirea bisericei comemorative 
din pasul Șipca, care a avut loc în diua 
de 28 Septemvrie, au fost invitați în ul
timul moment și membri clerului bulgar. 
Metropolitul din Stara-Zagora, Methodie, a 
sfințit cu asistența clerului rus și bulgar 
biserica și coriddrele laterale, er clerul 
rusesc a sfințit coridorul principal. Metro
politul Methodie a fost învitat la ceremo
nia sfințirei, fiind-că e un fost elev al 
academiei spirituale din Petersburg și e 
mare rusofil.

Articolele diarelor rusesc! asupra ser
bărilor de la Șipca sunt fdrte calme. Sin
gură „Notvoje Wremja*  spune, că serbă
rile de la Șipca vor lega nu numai pe 
Bulgaria mai strîns de Rusia, der vor pro
duce și solidaritatea Slavilor“.

Generalii buri la împăratul Wil
helm. Din Berlin se depeșeză, că gene
ralii buri vor sosi pe la mijlocul lui Oc- 
tomvrie în capitala germană. Generalii au 
cerut o audiență la împăratul Wilhelm, 
care a declarat, că le va împlini dorința, 
decă se vor abțină de la ori-ce agitație 
politică.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“
........................ .

Nopți senine.
De Sr". Dcstcjewskij.

(5) (Urmare).

El tăcb câte-va minute, apoi se 
apropia de mi&e și mă apuca de mână.

.Ascultă, buna și iubita mea Nass- 
tenca, începu să vorbescă el cu lacrărai, 
ascultă-me. Deeă voiu ajunge odată în 
situația, casă mă pot căsători, am se te iau 
pe d-ta — îți jur! Am să stau un an în 
Moscova. Sper 6ă-mi aranjez afacerile. 
Dăcă mă voii! întdree., și d-ta tot mai ții 
la mine, îți jur: vom fi fericiți! Acuma 
îmi ,este imposibil. Deeă însă nici după 
up an nu-mî voii! ajunge scopul, eu to
tuși nu te voiO părăsi și void lupta mai 
dep.arte, pănă voiu isbândi, presupunând, 
,că d-ta încă tot vei mai țină la mine. De 
legat, nu vreujjsăte legi nici cu un cuvânt.1

Așa a vorbit cu mine și a doua di 
a plecat. Am convenit, să nu spunem ni
mica bunicei despre relația ndstră. Așa a

:fost dorința lui. A trecut tocmai anul de 
«atunci, el s’a întors de trei dile și...‘

,Și ce e acuma ?‘ întrebaiu eu, nerăb-' 
'^<dător de a afla sfîrșitul.

,Și pănă în diua de astădi n’a venit 
să mă vadă.1

Ea își pleca capul, își acoperi fața 
■eu manile și începb să plângă. Mi-se 
stsingea inima de durere.

Nu mă așteptam la o așa soliiție.
,Nasstenca 1*  disei eu încet. ,Nasstenca! 

Pentru numele lui Dumnedeu, nu plânge! 
De unde scii? Pdte n’a venit încă.1

.„Ba e aici, e aici, eu o sciu fdrte 
bine. Așa ni-a fost vorba, atunci sera, 
înainte .de a fi plecat. Atunci, după ce ne 
spuserăm tote, câte ți-le-am povestit acum, 
venirăna aici. Erau orele dece. Noi șe
deam pe acestă bancă. Eu nu mai plân
geam. Aveam o disposiție atât de dulce, 
ascultând ceea-ce îmi spunea. El dicea, 
că peste un an, îndată ce se va fi întors, 
va veni de-adreptul la noi — și decă nu 
mă voiu fi lăpădat de el, vom descoperi 
totul bunicei. Acuma este aici, sciu că-i 

I aici — și totuși nu vine, nu vine!“
Și începu erăși să plângă.

„Dumnedeule! N’am pută ore înlă
tura nenorocirea?" esclamai eu desperat și 
sării sus de pe bancă. „Spune-mi Nasstenca, 
n’ași pute merge eu la dânsul?"

„Asta nu se pdte", răspunse ea și își 
ridică capul. ,

„Se înțelege, că asta nu se pdte. 
Der dre n’ar fi bine să-i scrii?"

.jjNici asta nu se pote...“
„De ce nu? Ai încredere în mine. 

Eu n’am să-ți dau sfat rău. D-ta ai fost, 
care ai făcut primul pas, de ce să șo- 
văiesci acuma? Eu în locul d-tale ași scrie 
următdrele: Iți scriu. Scuză nerăbdarea 
mea, însă un an întreg am fost fericită, 
prin speranță. Sunt eu de vină, că acuma 
nu pot suporta o di de îndoială? acuma, 
când ai sosit? Pdte ți-ai schimbat planul. 
Atunci, acestă scrisdre să-ți fie dovada, că 
nu sunt revoltată și nu te acuș. Adu-ți 
aminte, că rîndurile acestea le scrie o 
fată săracă, care este singură și care n’are 
pe nimeni, ca să o povățuidscă și să-i 
dea un sfat, o fată, care nici odată nu 
și-a sciut stăpâni inima. Ertă-mă, decă, fie 
numai pentru un moment s’a încuibat în
doiala în sufletul meu. D-ta nu ești ca

pabil, de a supăra, nici măcar cu gândul 
pe aceea, care te-a iubit și te iubesce".

„Da, da, tocmai așa este, după cum 
mi-am gândit și eu" dise Nasstenca și 
ochii îi străluceau de bucurie. „D-ta mi-ai 
înlăturat îndoiala. Dumnezeu mi te-a tri
mis, — îți mulțumesc, îți mulțumesc! Și 
acuma ascultă. Noi conveniserăm, că el 
îndată după sosirea sa, să dea o scrisdre 
în mânile unor cunoscuți ai mei, nisce 
dmeni cinstiți, cari însă nu sciu nimica 
despre relația ndstră. Seu, decă nu ar fi 
cu cale, să scrie, fiind-că într’o scrisdre 
nu se pdte spune tot, atunci să vină în 
diua sosirei sale, la orele cjece aici, unde 
ne-am înțeles să ne întâlnim. Am aflat, 
că a sosit de trei dile — der nici nu mi-a 
scris, nici n’a venit. înainte de amiadi nu 
pot scăpa de fel de bunica. Dă scrisorea 
mea acelor dmeni buni, despre cari ți-am 
vorbit, — ei o vor da mai departe. Dăcă 
s’ar întâmpla să fie vr’un răspuns, adă-mi-l.“

„Scrisdrea?" Der scrisdrea trebue 
scrisă întâiti.

„Scrisdrea", răspunse Nasstenca cam 
încurcată, „scrisdrea"...

Ea se înroși ca un boboc de tran-

juiaietate.de
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Legea naționalităților
și representanța comunală din Timișora.

Seim, că șoviniștii din Pojun au luat po- 
siție pentru modificarea legei naționalități
lor. Ei cer modificarea pe motiv, că „pan- 
slaviștii“ s’au întărit și sporit în comitatul 
și orașul Pojun și de aicî dirigă ei firele 
agitațiunei în comitat și slovăcime. Orașul 
Pojun și-a trimis hotărîrea spre părtinire 
tuturor municipiilor.

Representanța comunală din Timișora 
s’a ocupat în adunarea generală din dilele 
acestea cu rescriptul din Pojun, și a adus 
următorea hotărîre:

„Pe basa esperiențelor câștigate din 
conviețuirea naționalităților diferite din Bă
nat, tnintem convinși, că modificarea legii 
e de prisos, decă între diferitele naționa
lități din patrie domnesce consenliment 
frățesc, prevenire reciprocă și sentiment 
patriotic".

„Budapesti Hirlapu comentând hotă- 
rirea acesta scrie următdrele:

„Adevărat, că decă ar esista pretu
tindeni cele trei condițiunî, n’ar mai fi 
nevoie de nici o lege de naționalitate. In 
Timișora se găsesc Maghiari, Germani, 
Valahi, Șerbi, ba și Bulgari, și numărul 
confesiunilor încă e mare, însă spiritul 
public e atât de patriotic și maghiar, în
cât nici divergențele de partid pe timpul 
alegerilor de deputați, n’au creat cestiune 
de naționalitate. Maghiarisării nu i-se pun 
piedecî, ba progreseză în orașele din Bă
nat. Numai dilele trecute jurații din Ti- 
mișora a condamnat pe Cramer, agitato
rul german, er autoritatea polițienescă l’a 
espulsat. E greu însă a crede, că pretu
tindeni în Bănat ar fi așa, decă urmă
rim cu atențiune mișcările din Chichinda, 
Panciova, seu Lugoș. Legea naționalități
lor nu s’a adus însă numai pentru Timi- 
șdra și pentru Bănat, ci și pentru Neo- 
planta și Sibiiu, pentru panslaviștii din Un
garia de Nord și pentru Sașii și Dacoro
mânii din Ardeal. Și fiind-că față cu aceștia 
legea nu ne ajută nimic, s’a ivit necesi
tatea modificărei legei, modificare de mult 
reclamată tocmai din partea patrioților, 
carî doresc pacînica conviețuire și concor
dia frățescă".

Asupra congresului studențesc,
care era se se țină Ia Budapesta.

— Fine. —

Cum stau anume lucrurile?
La congresul din Paris, delegația 

maghiară a invitat congresul internațional 
la Budapesta. Decă a fost bine seu nu 
acesta, asupra acestui lucru nu mai pu
tem discuta. S’a întâmplat. Aceia, carî au 
mijlocit invitarea, s’au și apucat serios, să 
facă pregătirile, pentru-ca se împlinescă, 
ceea-ce au luat asupra lor. Au lucrat cu 
zel febril, cu ambiție, cu abnegație. Chiar 

dafir, îșl întdrse capul și îmi întinse scri- 
sorea.

„Etă scrisorea cu adresă cu tot. Adio. 
La revedere — mâne!“

Ea îmî strinse mâna și dispăru, ca o 
săgetă în stradela ei.

Noptea a treia.
O di plină de emoții, ploiosă, fără 

lumină, ca viitorele mele bătrânețe. Gân
duri ciudate îmî fulgeră prin minte, nisce 
sensații sombre mă năpăstuesc, fără să le 
sciu rostul și n’aip nici puterea, nici voința 
de a le deslega. Cu inima plină venii la 
locul sciut. Nu mai puteam aștepta re
vederea.

„Nasstenca!44 strigai eu. „Decă ai sci 
câte am pătimit totă <jiua“.

„Ce ai pățit?"
„Când m’arn întors de la prietinii 

d-tale, m’am dus acasă... și m’am culcat 
să dorm.

„Numai atâta ?“ mă întrerupse ea 
ridând.

„Da, numai atâta44, răspunsei eu și 
îmî dusei mâna la inimă, er în ochii mei 
se iviră lacremî. „Când m’am deșteptat 

de la începutul pregătirilor s’au dus la 
ministru și i-au referat. Dificultățile, ce 
le vor întîmpina, le-au prevădut din ca
pul locului. Nu trebuia așa profundă în
țelepciune, ca să prevadă, că ceea-ce s’a 
început la Turin și s’a continuat la Paris, 
se va continua și la Budapesta. Ministrul 
le sciea și el acestea. Ar fi putut dice;, 
că e de părere, că la noi congresul in- 
vdlvă un pericol, nu crede, că va decurge’ 
în mod pacînic și — renunță de a parti
cipa la el. Dăcă se întâmpla asta, atuncî 
pregătirile n’ar fi eșit din cadrul unor în
cercări primitive. N’ar fi fost bine nici 
acesta, der vorba e, că răul n’ar fi fost 
atât de mare. Ministrul a luat asupra sa 
patronagiul și a asigurat comitetul aran- 
giator de sprijinul seu. încă și mai mult. 
A numit pentru cestiunea acesta pe pro
priul său secretar de comisar al guvernu
lui. Acest comisar a lucrat și el cir zel, 
a intervenit personal în tote părțile, a 
scris însu-șî diferite comunicări, a .redac
tat în limba francesă o călăuză — tdtă 
lumea vedea, că guvernul aprobă cu de- 
sevîrșire întrega întreprindere.

Și după-ce a fost alarmată tdtă ti
nerimea din străinătate, — după-ce la 
tote gările din străinătate s’au fost afișat 
placatele, pe carî se vedea un tînăr ma
ghiar îmbrăcat în costum național, îmbră
țișând pe frații din străinătate, de-odată 
ca din senin acel tînăr maghiar costumat 
s’a resgândit. S’a lăpădat de toțî frații din 
străinătate, încă înainte de a fi sosit aicî, 
ca să-i îmbrățișeze. Și comitetul aranjator 
a lansat cunoscuta circulară, care chiar 
decă n’ar fi o armă atât de escelentă în 
mânile tuturor dușmanilor noștri, totuși 
ar fi de un efect comiciresistibil. Propriile 
ndstre naționalități ar îndrepta atacuri 
contra ndstră, aici acasă — și dedre-ce 
precum se scie, la noi cestiunea naționa
lităților s’a desfășurat abia în cursul ve- 
rei, așa că mai înainte nu puteam ține 
cont de ea, — etă de ce nu se pute ține 
congresul.

Cum-că tăte acestea sunt curate ab
surdități, nu mai trebue să o dovedim. 
Trebue însă să constatăm ciudata apariție) 
că opinia publică oficială totuși a primit 
cu aplause acestă declarație. Cei-ce au 
semnat’o, au fost preamăriți din cale afară, 
așa, că orî cui i-se putea sugera ideea, 
că laudele nu pe aceia îi privesc, cari au 
subscris declarația, ci pe aceia, carî au 
scris-o. Și că scriitorii și subscriitorii de
clarației n’au fost unii și aceiași, acesta o 
scieau cu siguranță toțî aceia, carî a- 
veau cât de puțină cunoscință despre cele 
petrecute.

Și toțî aceia, carî le scieau acestea 
cu siguranță, aveau dreptate.

Decă resumăm datele, carî au ajuns 
în publicitate, și pe acelea, carî deși n'au 
ajuns în publicitate, der se pot ghici ușor, 
etă ce tablou ne putem forma despre cele 
petrecute în acestă cestiune :

mi-se părea că aud o musică... îmî veni 
în minte o melodie, pe care o uitasem 
de mult și care întocmai ca o întrebare 
măgulitore, cerea răspuns asupra întregei 
mele viețî...“

„Eu mă gândesc acuma la d-ta“, 
dise Nasstenca. după o scurtă tăcere. „D-ta 
ești așa de bun, încât ar trebui să fiu. de 
piatră, ca să. nu simt bunătatea d-tale. 
Scii, ce îmî trecu chiar acuma prin minte? 
Te-am asămânat pe d-ta cu el. De ce nu 
e el, ca d-ta? El este mai rău, deși pe el 
îl iubesc mai mult, decât pe d ta.44

Ea părea, că așteptă răspuns, eu însă 
tăceam.

„D-ta nu eștî, ca alțî omeni. Nu sciu 
cura să-țî spun tot, ceea-ce simt. Am im
presia, că d-ta aduci o jertfă pentru mine, 
er eu nu pot să te răsplătesc, de cât cu 
o mulțumire. Dâcă vei iubi odată pe ci
neva, Dumnedeu să dea, ca să fii fericit 
cu dânsa!“

Ea tăcu și îmî stringea mânile. Eu 
eram de asemenea așa de emoționat,încât 
nu putui (jice nicî un cuvânt. Câni ne-am 
despărțit, îmî dădu erășî mâna, se uita

Ministrul președinte maghiar într’o di 
a ajuns la convingerea, că congresul stu
dențesc pote să fie bun pentru orî-cine 
altul, pentru dânsul însă numai plăcut și 
d'esiderabil nu pote fi.

Se pot întâmpla fel de fel de com
plicații. S’ar pute găsi nisce tineri Klo- 
fâcz-i*),  carî se atace pe împăratul ger
man. Finlandezii și Polonii indignați ar 
spune aicî nisce lucruri pe cari, în altă 
parte nu le-ar pute spune. Diferitele na
ționalități ale iubitei Austrii ar pute spune 
în fața tinerimei adunate, cât de mult se 
iubesc și se respecteză unele pe altele 
popdrele din „Gesammtmonarchie". Apoi 
etă, ca pupăză pe colac, aniversarea lui 
Kossuth. Ocasie forte bună, ca elemen
tele neloiale, să aranjeze manifestații. Ce 
grozav lucru ar fi, când tinerimea din Eu
ropa întregă ar vede cum se celebreză 
în Ungaria amintirea lui Kossuth. Seu 
pote ar ajuta și ei la serbări. Pentru tote 
acestea însă nu tinerimea ar fi trasă la 
răspundere colo sus (în Viena — Red.), 
ci aceia, carî n’au luat la timp precau- 
țiunile necesare.

*) Klofacz, deputat ceh, care iiu de mult a 
insultat în Reichsrath pe împăratul german.—Red.

drept în ochii mei și dise: „Așa-i, că vom 
rămâne împreună?14

Noptea a patra.
O, Dumnedeule! Cum s’au sfîrșit 

tote!...
Venii pe la orele nouă. Ea era deja 

acolo. Am vădut’o de departe. Ca și întâia 
dată, se răzima de rampă. Nu observa când 
m’am apropiat.

„Nasstenca!" strigai eu și abia îmî 
puteam stăpâni emoția.

Ea se întorse repede spre mine.
„Unde-i scrisorea? Ai adus sc.risdrea?44
Eu scuturai din cap.
Ea se îngălbini și se uita la mine 

ca înlemnită. I-am sdrobit ultima speranță,
„Să fie sănătos!" dise în sfîrșit cu 

vocea stinsă. „Dumnedeu să-i ajute! D-ta 
așa e, că n’ai fi procedat în acest fel? 
O, Dumnedeul meu! Dumnedeul meu!“

„Nasstenca ! Nu mai pot tăce, trebue 
să-țî spun în sfârșit, ce am la inimă. Nici
odată n’ai fi aflat, că te iubesc... acuma 
însă nu mă mai pot reține... Nasstenca, 
nu mă respinge!“

(Va urma.)

Ei bine, — acuma au fost prevenite 
orî-ce neplăceri și încă scurt și energic, 
întorsătura acesta grabnică nu se pote în
chipui alt-fel, decât că în ministerul de 
culte.au pus cuțitul la gâtul aranjorilor 
congresului: Orî iscălesc declarația — orî 
supdrtă consecințele. Ce consecințe? Sun
tem siguri, că pe conducătorii tinerimei 
nu i-au amenințat în personele lor. Nici 
nu se pote închipui, ca intimidările de fe
lul acesta, se fi putut ave efect. Sunt 
însă și alt-fel de amenințări. Se admitem, 
că domnul comisar al guvernului a vor
bit cam așa: Nimic nu e mai ușor, decât, 
ca guvernul să dică în ultimul moment, 
că a fost rău informat, nu sciea de ce se 
apucă, — acuma însă, fiind bine informat, 
refusă orî-ce ajutor și sprijin. Să vadă 
atuncî tinerimea, cum va ospăta o miie 
de tineri, din banii proprii — fără sprijin 
material și moral. Și că în sfîrșit aranjo
rii, neputând alt-fel eși din încurcătură, 
decât semnând declarația, asta nimeni nu 
li-o reproșeză, er ca opinia publică să fie 
liniștită, s’a svonit, că s’au întâmplat in- 
tervențiunî diplomatice. Mă rog — însu-șî 
Sultanul s’a amestecat în afacerea congre
sului din Pesta, unde tinerii turcî aveau 
de gând să facă tărăboiu. Și unui amic 
atât de vechiu și încercat, cum e sul
tanul, cum să-i refusăm un mic serviciu?

Apoi să fie așa. Să admitem, că a 
intervenit Sultanul, împăratul german, re
gele Italiei, pote chiar și Negus-ul din 
Abisinia seu Dalai-Lama. Indiferent. Și 
chiar de s’ar fi aruncat bombe de dinamită 
în Budapesta, n’ar fi fost așa de mare 
răul, ca acuma când am trimis despre noi, 
cu propria ndstră iscălitură și cu cheltuielile 

poștei ndstre,. îh ■ totăi lumea — un atestat' 
de paupertate.

Ceea-ce s’a. întâmplat, nu se mai 
pote schimba. De rest se vor îngriji în 
străinătate dușmanii noștri, cărora noi în- 
și-ne le-am dat în mână arma cea mai 
bună. Și aicî începe datoria guvernului. 
Decă a cedat vr’unei intervenții diplomatice, 
acelașî mijloc îi stă.și lui la disposiție. Să 
intervină și el..Să ia notă, că în Veneția va 
fi o conferență internațională, la care noi 
vom fi fără operare. Nici, măcar nu vom 
fi representați. Cu. tote acestea din tote 
părțile se fac marî pregătiri. Singură 
Franța trimite șese-deci de representanțî. 
Guvernul să ia măsuri, ca nu. cum-va să 
se aducă acolo, ooncluse ofensătore și in*  
sultătdre contra ndstră.

Er noi se nu, facem politica struțului, 
care îșî vîră-. capuli in năsip și. crede, că, 
nicî pe el nu-1 vede nimeni. Se fim lă
muriți asupra faptului, că noi, din bună
voința guvernului,' ne-am compromis de-a< 
binele în străinătate și că ne va trebui, 
muncă uriașă,, pănă voim putea repara, 
greșelile comise-(Dr. Wolfner Fiii în,„Pești: 
Hirlap44 de-la. Septemvrie)..
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Visifca studenților italieni în, Ro
mânia. In vederea visitei. ce studenții ita
lieni o. vor face în România- săptămâna 
viitore, s’a. constituit îm Bucurescî- o, mare- 
comisiune- de recepție încredințată preșe
dinției ds-lui architect Remus Iliescu, care 
împreună eu d-I Bușiilă, consul studențesc 
la „.Cbrdîa Fratres",. au, început primele 
preparation! ale recepțiunei. A.seră a avut 
loc lia localul Ligei Culturale’ prima șe
dință a co-misiunei-;. s’a discutat în mod 
sumar programul serbărilor, ce sunt de or- 
ganisat cu. acea ocasiune.. Dilele acestea 
se va lansa atât în Găpitală, cât și în în
tre',ga țeră, un manifest cătră cetățeni, 
prin care se va solicita concursul tuturor, 
pentru-ca din acestă visită se se facă o 
adevărată serbare națională de simpatie 
și de înfrățire latină. Programele speciale 
vor anunța la timp modul primirei, escur- 
siunile în țeră, cât și serbările ce se vor 
da cu acea ocasiune.

Erășî spargeri de ferestri la șco- 
lele române din Brașov. S’au spart din 
nou mai multe ferestri la școle nostre din 
localitate, și anume: mai multe la școla 
de fetițe, altele la gimnasiu și altele la 
băile Eforiei. Spărturile s’au făcut cu acer 
eașî armă ca și în rândul trecut. Ar fi de 
dorit să se dea de urma ticălosului, care 
îșî. face o plăcere, din astfel de acte mise- 
rabile.

Școlă de stat în Poplaca. Foile un*  
gurescî înregistreză cu mare bucurie soi
rea, că o parte, din locuitorii comunei ro
mânesc! Poplaca (comit. Sibiiuluil, sedusă 
de sigur de dușmanii învățământului ro
mânesc, cer șă li se înființeze școlă de 
stat. Ga pretext s’a luat 'un ’arunc stato- 
rit pe timp de 5 anî pentru adunarea fon
durilor necesare la ridicarea unui edificiu 
școlar corespundător. Poplăcenii rătăcițî 
s’au adresat advocațului evreu Matyas din 
Sibiiu, rugându-1 să le facă petiția cătră 
ministru. — Ore așa să fie? N’au Românii 
Poplăcenî “școla lor românescă? De ce 
umblă der cu astfel de planuri dușmănose 
limbei și culturei românesc!? Trist ar fi, 
decă planul cu școla de stat s’ar realisa!

Transferări. D-l Aurel Plorianu, ca
pelan militar gr. cat. de clasa I. al cir
cumscripției Serajevo, a fost transferat la 
circumscripția Viena, er în locul d-sale la 
Serajevo a fost transferat d-l capelan de 
cl. II. Dr. Teodor David fost în circum
scripția Sibiiului (cu reședința în Brașov.)

Mortea lui Zola. Telegramele din 
Paris aduc amănunte despre mortea cu
noscutului romancier Emil Zola. Din amă
nuntele acestea nu reiese clar causa ade
vărată a morții lui Zola. El a fost găsit 
alaltăerî dimineța în locuința lui din Rue 
de Bruxelles mort și zăcând cu partea 
superidră a corpului pe padiment, er cu 

culte.au
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piciorele atârnate pe marginea patului. 
— Reîntors cu soția sa de la țâră la Paris, 
el a dispus să i-se facă foc în soba 
din dormitoriu. Pe la 10 ore s’au culcat. 
Dimineța servitorii neaudind nici o miș
care în odaie, liniștea acesta le dădea de 
bănuit. Au forțat ușa și intrând în dor
mitoriu, au vedut, că stăpânul lor zace 
mort, er stăpâna e în pat, dâr nu dă nici 
ea semne de viață. Au chemat medici. 
Medicii au constatat, că Zola a murit în 
urma asfixiării cu gas produs de cărbunii 
din sobă. Medicii mai cred, că Zola ar 
fi murit în urma căderii din pat. El sim
țind că se înădușe, voi să se scdle, ca să 
deschidă ferâstra, der gazurile l’au înă
dușit cu atâta forță, încât cădii momentan 
și muri. Soția lui Zola a fost readusă la 
vieță, însă ea nu putea vorbi. Se presu
pune, că gazurile au eșit prin țeva so
bei, care tocmai în acea di era să se 
repare. E de remarcat, că celor doi cățe
luși, carî se aflau în aceeași odaie, nu li-s’au 
întâmplat nimic. După constatările medi
cilor este esclusă posibilitatea sinuciderii.

— Emil Zola s’a născut la 2 Aprilie 
1840 în Paris. Tatăl său era inginer ita
lian. La început era să se facă librar, însă 
în urma talentului său de scriitor, se de
dica carierei literare, în direcție naturalistă. 
A scris numerdse romane. In scrierile lui 
representă pe pesimistul și filosoful cinic, 
care desprețuesce idealul. In politică s’a 
înrolat și el în garda apărătorilor intere
selor jidovesc). Pe terenul acesta s’a ilus
trat mai ales în procesul Dreyfus. Pe te
ren literar a creat o adevărată școlă și 
direcția lui realistă, care culminâză în 
negațiunea moralei, a aflat numeroși 
adepțl.

Sârbii pentru Pavlovicl. Din To- 
rok-Becse se vestesce, că Serbii, fără de
osebire de partid, pregătesc mari manifes- 
tațiuni pentru deputatul naționalist Liubo- 
mir Pavlovici, care seim, că a fost absol- 
vat de urmărirea pentru agitație. Unii 
sunt de părere, ca Pavlovicl să nu se mai 
ducă la dietă, unde este acusat fără te- 
meiti și espus la insulte. El însă să nu-și 
depună mandatul.

Fiiul moștenitorului de tron. Din 
Viena se anunță, că prințesa Sofia de Ho- 
henberg, soția moștenitorului de tron Fran- 
cisc Ferdinand, a născut alaltăerî un băiat.

Societatea de lectură „Andreiu 
Șaguna" (Sibiiu) s’a constituit în ședința 
sa ținută în 8 (21) Sept. a. c. sub presi- 
diul P. C. Sale Domnului director semi- 
narial Dr. Eusebiu Roșea în modul urmă
tor: Președinte Dr. Petru Șpan prof. sem. 
Vice-preș. Nicolau Șoneriu cl. c. III. Ar- 
chivar și not. comitetului Vasilie Șpan cl. 
c. III. Cassariu Remus Roșea cl. c. II. Con
trolor Vasilie Debu cl. c. I. Bibliotecar Ilie 
Beleuță cl. c. II. Vice-bibliotecar Ionel 
Orișan ped. c. I. Redactorul fdiei „Musa" 
Alexandru Popa cl. o. III. Econom loan 
Creangă ped. c. III. Notariu societ. loan 
Căldarea cl. c. I. Membrii comisiunei li
terare : George Bărescu și Aurel Nistor 
cl. c. III. Nicolau Perian și George To- 
citu cl. c. II. Onisifor Ghibu și Trandafir 
Scorobeț cl. c. I. loan Pascu și George 
Preșmerean ped. c. III. Aurel Șenchea 
ped. c. II.

Un congres de arte și meserii s’a 
deschis Sâmbătă în Bucuresci, organisat 
de Asociațiunea generală a absolvenților 
șcdlelor de arte și meserii. Congresul a 
fost presidat de d-1 C. I. Băicoianu. Con
gresul s’a închis Duminecă.

Cununii. D-1 Ioan I. Balca și d-ș<5ra 
Elena G. Tișca îșî vor serba cununia Du
minecă la 22 Sept. st. v. în biserica gr. 
or. din Moeciul-superior. — Teodor Iile și 
Iustina Giurcuția se vor cununa la 2 Oc- 
tomvrie n. în biserica gr. cat. din Marca, 
— D-1 Valeriu Beșan, contabil la banca 
„lulia", și d-șdra Elena Slerca-Șulitțiu îșî 
vor celebra cununia religidsă la 5 Octom- 
vrie în Abrud.

Scire teatrală. D-1 director al tea
trului german, Bauer, comunică, că Sâm
bătă, în 4 Octomvrie, va deschide sesonul 

teatral din anul acesta cu un ciclu de 20 
representații. Repertoarul cuprinde mai 
multe novitățî din cele mai bune. Abona
mentul pentru 20 representații, balcon: 40 
cor., fotei: 32 cor., I parchet 23 cor. II 
parchet 20 cor. Scaun seria I 20 cor. Abo
namentele se pot face și pentru 10 repre
sentații și se pot anunța dilnic între drele 
9—12 a. m. și 3—5 p. m.

Sultanul și flotila română. Din 
Constantinopol se telegrafeză, că Sultanul a 
ordonat autorităților porturilor turcesc! de 
la marea Negră să primescă cu cea mai 
mare cordialitate flotila română în escur- 
siunea, ce va face pe la acele porturi.

Limba rusescă în școlele serbesci. 
Diarul „Nowoje Wremja" spune, că cu 
începutul noului an școlar în tdte șcdlele 
din Serbia a devenit obligatoriu studiul 
limbei ruse.

Catastrofa unui tren expres. In 
Franța s’a întâmplat în diua de 27 Sep
temvrie o catastrofă teribilă. Trenul ex
pres Lille-Paris a deraliat în dimineța 
acelei dile, causând mortea a 20 persdne. 
Cincî-decî de persdne au fost rănite. De- 
raliarea s’a întâmplat în stațiunea Arleux 
și a fost causată din negligența canto
nierului, care n’a regulat macazurile. Intre 
cei morți sunt 16 bărbați, 2 femei și 2 fete, 
toți Frances!. Intre cei răniți sunt unii, 
cărora li-s’au fracturat piciorele, altora 
craniul.

Telegrafia fără sîrmă pe basti
mentele italiene. Ministrul de marină al 
Italiei a ordonat ca, în cursul anului vii
tor, pe tote bastimentele de răsboiu să se 
instaleze aparate de telegrafie fără sîrmă, 
sistemul Marconi.

Esplorație polară. Locotenentul 
american Peary, care a sosit la Cap-Bre- 
ton, a dat primele indicațiunî asupra re- 
sultatelor celor 4 ani ai săi de esplorație 
polară. EI a încercat să ajungă la Pol 
prin marșuri forțate de câni eschimoși. 
Der când a sosit la latitudinea de 80"’17 la 
nord-vest de Hecla, banchisa (sloiu enorm 
de ghiață) nu s’a mai putut trece de loc 
și el a trebuit să se întorcă. Totuși punc
tul atins este cel mai apropiat de Pol, 
ce s’a atins pănă acum. Locotenentul 
Peary, a. regăsit și readus intrumentele, 
cronometrele și biblioteca polară părăsită 
de cătră espedițiția Gresly, precum și nu
merose colecțiunî menite a îmbogăți ele
mente de istorie naturală în privința ți
nutului polar.

Catastrofă înlăturat». Pe linia 
Szentes—H.-M.-Văsârhely un individ a 
desfăcut și ridicat șinele pe-o distanță de 
30 m. Trenul, care venia mai alaltă-erî 
din Szentes, ar fi deraliat de sigur, decă 
un țăran, care mergea pe acolo, n’ar fi 
alergat înaintea trenului, care venia cu 
repediciune și făcând semne desperate cu 
pălăria, nu l’ar fi oprit în loc încă la 
timp. Făcându-se cercetări, gendarmeria 
a descoperit pe individul Fazekas Andrăs 
din Szentes, care a făptuit acest lucru, 
pentru a-șî resbuna contra unui conduc
tor, care cu câte-va dile mai ’nainte îl 
dăduse jos din tren, fiind-că nu avea 
bilet.

Morți în incendiu. Se telegrafeză 
din Moscva, că a isbucnitun teribil incen
diu în strada Pressnenskaja, la palatul 
contesei Vasiliewa. Atât contesa,;cât și doi 
fii ai săi au murit arși. Două-spre-dece 
persone, carî au sărit pe ferestre, sunt 
grav rănite.

Isprăvile censurei turcesc! au în
trecut pe acele ale censurei rusescî. Cu
vintele „anarchist*'  și „socialist14 nu pot, sub 
nicî un cuvânt, să figureze în vre-un fiiar 
turcesc. Ele sunt înlocuite prin numi- 
rea-de „utopist". Cuvintele „ciuma" și „co
lora" de asemenea sunt proscrise. Când e 
vorba despre ele, în tot-deuna se dice 
„băle necunoscute". In sfîrșit este o dogmă 
admisă în Turcia, după care un Suveran 
nu pdte muri decât de morte naturală. 
Mdrtea regelui Humbert a fost înregistrată 
astfel de tdte (jiarele turcesc!; „Regele 
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Italiei a cădut de-odată mort pe când sa
luta mulțimea". Când tatăl actualului Șah 
al Persiei a fost asasinat, diarele turcesc! 
au anunțat tragicul eveniment în următo
rul mod caraghios: „Șahul s’a simțit, în 
<5rele de după amîadî, puțin indispus și cor
pul său a fost trimes la Teheran". Nu jse 
pdte mai grațios!

Trucul medicului. Un medic din 
Londra, perdend dilele trecute cânele 
său și desperând de a-1 regăsi, puse în 
diarele de diraindță un anunț astfel con
ceput: „Perdut, în Mayfair Straet, un câne 
alb, etc., etc. Portă urmele inoculărei re- 
cențe a baccilului holerei," etc. La amiafjî 
cânele se reîntorsese la domiciliul stăpâ
nului său.

Catastrofa din Sicilia.
Am anunțat deja, că la Catania în 

Sicilia s’a deslănțuit un uragan fdrte vio
lent. Ploia a prefăcut stradele în rîurî 
inundând casele. Vestita vilă Bellini a fost 
distrusă. Calea în jurul vulcanului Etna 
a devenit inpracticabilă, în urma acestui 
uragan, care a smuls și șinele căieî ferate 
Catania-Palermo. Regiunea vulcanului Etna 
e totă devastată.

La Modica, lângă Batania, s’a revăr
sat torentul, care străbate orașul. Apele 
au ajuns până la primele etagii ale case
lor distrugând tdte obiectele.

Uraganul a fost pricinuit de o trombă 
marină. La Modica s’au dărîmat case. To
rentul umflându-se și revărsându-se a rupt 
podurile și a inundat tdte casele. Pe câm
piile învecinate totul a fost distrus, vitele 
au perit. Liniile căilor ferate Catania-Me- 
sina și Oatania-Palermo au fost întrerupte. 
Păstorii s’au înecat.

S’a deschis în totă Italia o subscrip
ție pentru strîngere de ajutore. Este cu 
neputință să se preciseze numărul victi
melor.

Unele telegrame spun, că la Modica 
sunt peste 400 morțî, alțiî die, că numă
rul morților este numai de 200.

— Soiri din Modica confirmă gravi
tatea desastrului. Pagubele sunt incalcu
labile’.. Sunt numerose victime, din carî 
câteva au fost găsite sub ruine.

La Scili torentul a luat cu sine case
le locuitorilor. Sunt 10 morți și este temere, 
că ar fi și alte victime. Trupe au fost tri
mise la locul sinistrului.

Agenția telegrafică „Ștefani" află din 
Modica, că au fost constatați 100 de morțî. 
Torentul a tîrît cu sine tot ce a găsit în 
drumul său prin magazine și în catul de 
jos al caselor. Podurile și drumurile au 
fost distruse. Pagubele se ridică la mai 
multe milidne.

Uraganul în Sicilia continuă. S’au 
dărîmat și alte case la Modica și au perit 
și alte persone și alte animale. Se conti
nuă scdterea cadavrelor din ruine.

Bastimentele din portul Cătină au 
suferit de asemenea stricăciuni și au tre
buit să se depărteze, pentru ca valurile 
să nu le isbescă de mal. In multe puncte 
au fost distruse și liniile telegrafice așa că 
lipsesc alte amănunte.

Uraganul a bântuit, cu cea mai mare 
violență 24 de ore. Vulcanul Stromboli și 
Etna aruncă flăcări și pietri cu grdznice 
detunături. Populațiunea spăiinântată cre
dea, că a sosit sfîrșitul lamei. Marea este 
forte agitată. Până acuma s’au constatat 
trei sute de victime. Soldații săvîrșesc 
acte de eroism întru ajutorarea și scăpa
rea nenorociților locuitori.

Memorise unei scriitura.
Dilele acestea a apărut o carte inte

resantă pe piața bibliografică rusescă. Au-1 
tdra este ddmna Etvala. de origine ma
ghiară, însă emigrată încă din tinerețe în 
Rusia. Foile maghiare reproduc următorul 
pasagih din cartea d6mnei EtOala:

— Pe la începutul anilor cineî^ec! 
mă plimbam în parcul din Țarskoe-Selo. 
Era o dimineță de toarnă. Eu mergeam 
să-mi văd fiul, care era elev la școla mi
litară. Fiind pentru prima oră în acel 
parc, nu mă puteam orienta și m’arri adre
sat pentru lămurire unui ofițer. Ofițerul 
s’a oferit să mă călăuzescă, spunând1, că 
și el merge la șcdla militară. In cursiil 
conversației mi-am esprimăt dorința să- 
pot vede pe țarina.

— Asta ușor putețî să o- ajungeți,— 
’ răspunse- ofițerul — Maj-estatea sa țarina 

este ad! după amiadî la plimbare cu tră
sura. Ea se află tocmai în Țarskoje Selo. 
Der pe Țarul n’ațî voi să-l cunăscețî!

— Nu, răspunsei!! eu cu indignare— 
Sunt mânios pe dânsul.

— Așa? Și din ce causă?
— Pentru-că la patru decî și nouă 

a ținut cu Austriacii contra Ungurilor.
— Și ce avețî d-vdstră cu Ungurii?
— D6r și eu sunt Unguroică de nas- 

cere.
— Și de ce a făcut rău Țarul, că a 

ajutat pe Austriacî?
— Pentru că Austriacii sunt tirani, 

servilî și ingranțî, âr Ungurii sunt un popor 
cinstit, liberal și recunoscător. (1)

— In acest punct putețî avă drep
tate. Precum văd cunoscețî istoria. Vedețî, 
ddmnă, acâsta este și părerea mea. Și eu 
m’am convins, că în Austriac nu găsesc! 
nimica din calitățile un cavaler și bărbat. 
Austriacul este ori tiran detestabil, ori 
sclav miserabil. N’are credință, convingere 
ideal, der chiar și decă ar avă curagiul să 
combată și să scie muri pentru credința, 
convingerea și idealul său. Decă se face 
stăpân pe cineva, îl perde pentru că n’are 
generositate, deca cineva să încrede întrîn- 
sul, îl înșelă pentru că nu-i este desvoltat 
sentimentul moral. Soldatul austriac n’are 
patrie și națiune, ci numai stăpân. Decă 
e vorba tot așa va lupta în armata rusâscă 
ca și contra armatei rusescî, fiind-că pa
tria lui este numai armata, indiferent care 
armată, numai să fie astrîns la supunere 
în sus și să potă brutalisa în jos.

— Și totușî Țarul a ținut cu dânșii și 
nu cu Ungurii.!

— Scițî „mă rog", răspunse ofițerul— 
Țarul trebue, că a avut motive speciale 
pentru acestă hotărîre și de sigur îî va fi 
fost indiferent, decă Austriacul este așa 
orî așa. Der orî ce discuție este acuma 
de prisos. Ce s’a întâmplat, s’a întâmplat. 
Vă pot însă asigura, că astădî Țarul are 
altă părere despre Austriacî.

Intr’aceea au sosit la școla militară 
unde ddmna a aflat, că ofițerul era însuși 
țarul Nicolae I.

Sunt interesante și legendele câte odată, 
mai ales când să crează în jurul unor per- 
sdne, carî fiind trecute dintre cei vii, nu 
mai pot desminți....

ULTIME SOIRI.
Sofia, 30 Septemvrie. ȚHarele 

publică sciri alarmante despre înce
puturile revoluțiunei în Macedonia. 
S’au format bande numerdse de res- 
ctilațl, cari nu departe de Mehomia 
s’au întelnit cu armata regulată tur- 
căscă și se încinse o luptă înfocată. 
Bandele bulgare isbiau cu furie în 
Turci, cari se sileau se ia cu asalt 
locurile muntose ocupate de Bulgari. 
Turcii au trebuit însă se se retragă. 
Numărul morților din ambele părți 
e mare. In Mehomia Turcii își string 
avuțiile și se pregătesc se fugă. Ast
fel de lupte au mai fost la Drenovo, 
Pocrovnic, Jelesnița, Troskovo, Ser- 
bino, Gradero, Marulevo și Rusovo. 
Țlia.rul ^R’formi^ face apel desperat 
la toți conluptătorii săi, căci sunt 
în ajun evenimente sângerdse în Ma
cedonia. Resculații macedoneni îșî 
adună forțele pentru o puternică 
luptă.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 29 Septemvrie 1902.

H, Europa: Roman, Buftea; Iosefsohn, 
Bttdich, BttcurescI; Carpeneșanu, Bușteni: Erdy, 
Vidombac ; Klein, M. Oșorheiu ; Dorner, Teschen ; 
Schvarz, Weil, Vajdafi, Bolog, Neufeld, Neuwirth, 
Viena; Miehl, Brașov , Roman Leon, Brăila

H. Bucttresol: Mihăilescu, Candnle, Mtihl, 
PloiescI; Polaz, Pesta; Hoffmann, Gelencze; Czell, 
Făgăraș; Stocker, M. Oșorheiă.
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Pâlyâzati hidetmeny,
Brasso rendezett tanâcsu azab. 

kir. vârosnâi firesedâsbe jott erdo- 
gyakornoki âllâsra ezennel pâ- 
lyâzatot hirdetek.

Pâlyâzok tartoznak az 1879 6 vi 
XXXI. t. cz. 36 §-âban elbirt min6- 
sitâsiiket az erdo-akademiai tanfo- 
lyamnak sikerrel tortăDt bevegzeset, 
eibeletbk fedhetlenseget, testi egâsz- 
sâgiiket, eletkorukat, a inagyar, nâ- 
met ea român nyelv ismererât. va'a- 
mint eddigi azoigâlati alkalmazta- 
tâsukat igazolo okmănyokkal felsze- 
relt pâlyâzati kbrelmuket folyo âvi 
Oktober ho 31-ig deli 12 orâig nâ- 
lam benyujtani.

Az erdogyakornok evi jârando- 
sâgai 1000 kor. alapfizetâs, 240 kor. 
lakber, 24 urmeter bukkhasâbfa es 
a szabâlyreodeletileg megâllapitott 
btodeves potlek

Brasso, 1902 âvi aug. ho 29
Dr. Jfkel Frigyes 

(687) J— 1 alispăn.

Nr. 10676—1902.

Concurs.
Pentru ocuparea postului de 

practicant ai 1 vic devenit vacant 
la orașul liber regesc provăcjnt cn 
magistrat Brasso, deschid prin ace
sta concurs.

Concurentei au în înțelesul §-lui 
36 al art. de lege XXXI din anul 
1879 a-șî așterne rugările lor, instrui
te cu documentele despre absolvarea 
cu succes a cursului academiei sil
vice, despre purtarea lor morală, de
spre starea lor sanitară, etatea, cu- 
nosciuța iimbei maghiare, germane 
și române, precum și aplicarea lor 
de pănă acum, la subscrisul, pănă 
la 31 Octomvrie st n. 12 ore a. m.

Emolumentele împreunate cu 
postul de practicant silvic sunt:

1000 coronâ salar fundamental, 
240 cor. relut de cuartir, 24 metrii 
blane de lemn de fag și quinquena- 
lele statutare.

Brassb, în 29 August 1902.
Dr. Frideric Jekel m. p., 

1 — 1.(687) vice-comite.

562-1902 
vâgrh. szăm. Arveresi hird.etm.eny.

Alulirt birâsâgi vegrehajtb az 1881. evi LX. t.-cz. 102. §-sa ârtel- 
m.âben ezennel kâzhirrâ teszi, hogy a brasoi kir. torvenyszek 1900 evi 
V. 8700 szâmu vâgzese kovetkezteben Puscariu Iozsef brassbi iigyved 

. Moisze âs 
fill, s jâr. erejeig 1900 evi 

i vegrehajtâs utjân lefog- 
m.: szâna, ju-

âltal kepviselt Parsimonia takarâk penztâr javâra Ciurea Al. 
târsai fundatoi lakosok ellen 467 kor.—fi” 
Deczember ho 20 ân foganatositott kielegitesi 1 
lalt âs 728 kor. — fillre beceult kovetkezo ingosâg< k u. 
hok, tehenek, stb. nyilvânos ârverâsen eladatnak.

Mely ârverâsnek a zernesti kir. jbirosâg 190*  ik 6vi V 369/6 szâmu 
vegzese folytân 72 kor. — filler tbkvkovetelâs, ennek 1900 âvi augustus 
ho 1 napjâtol jârb 6% kamatai 6s eddig osszesen. 72 kor. 90 fillerben 
birbilag mâr megâllapitott koltsegek erejdig Fundatân Ciurea Moisze 
hâzâban leendd eszkozlesâre 1902 evi oktober ho!5 ik napjânak delelotti li 
6r?ja hatâridoul kituzetik. 6s ahboz a venni szândâkozok ezennel oly 
megjegyr âssel hivatnak meg, hogy az erintett ingosâgok az 1881 
LX. t.-cz. 107. âs 108. §§ ai ertelmeben kâszpânzfizetes mellett a 
bet igerdnek szuksâg esetân becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendb ingdsâgokat mâsok is le es 
laltattâk es azokra kielegitâsi jogotnyertek volna, ezen ârverăs 
âvi LX. t.-cz., 120. §. ertelmâben ezek javâra is elrend,eltetik.

Kelt Zerneston, 1902 âvi szeptember h6 18-ik napjân.
HUSZĂR VILMOS, 

kir. bir. vegrehajtd.
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¥ die ,masă
seu de Cliră

Cei mai frumoși și fini ChasgelaS și Tămăidsă, ameste
cați 5 KI. în lădițe seu coșuri trimiși cu poșta franco 3 cor. 
50 b. Tămăi6să singură 5 kilo 4 cor. 50 b. Vin roșu 
Szegszârd din viile proprii 3 butelii de 0.70 litr, franco 
trimise 3 cor. 60 bani, forte potrivit pentru cadouri la ser- 
bători mari, se pot comanda dela

Gross-We»BJ-3D«-o«8GDeeiiai. ist Penibil (Ungaria)
6—10.(678) (Conaitit. Tolna).

x

x

X

evi
legtob-

felulfog- 
az 1881

PUBLICAiȚIUNE.
Pentru tote realitățile aparținetore moștenitorilor defuncta ui Dr. 

Otrobân Nândor s’a fixat cjiua, de venflare
pe 20 Octomvrie st n. a. o. diminfița la 9 ore 

îa cancelaria d-lui rotar public regesc Schnell Kâroly (strada Vămii nr. 15) 
și unde nu se va lăsa nimic dm prețul strigărei. Oferte se vor primi

X

w a y i s!
Subscrisul aduce la cuuoscința On. public, că a înființat 

assn de

Văpsitorie și spălătorie chemică
în Brașovul-vechili, Strada lungă Nr. 134.

Orî și ce Garderobă (vestminte) de bărbați și dame 
din mătase, catifea, lânuri, uniforme militare, stofe de 
mobilă, panglici, dantele, perdele, umbrele etc. se curăță 
în 12 ore așa de perfect, că devin ca nouă.

Specialități: din stoăe de Mamgarn ctirată cu 
desevîrșire glanțul, ce se ivesce.

VăpSÎtorie de blănuri, pene de Struț și mănuși glace de pele.
La. cas de necesitate, mă rog a face încercare cu stabili

mentul meu.
1 '— Comande d’afară se esecută prompt și ieftin.

Josef Schmitz, 
văpsitorie și spălătorie chemică 

BSrașovBaB-vecBaEii, str. m-.
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și în scris.
1) Casa de lemn, în Brassd (Scheift) Podu Crețului nr. 107 Cordne 

nou (676 vecbitî) indusă în cartea funduară nr. 2660, n-rii
top. 3348, 33 19.'............................................................................... 700

2) Villa din Predeal, cu tot mobilarul din ea :7i cu aranja-
mi i tul, indusă în cartea funduară din Brasso, nr 10,961 A f 
25.404/12 nr. top.................................................................................... 12,000

3) Io Băvsfalu, casa cu nr. 446. cu 9 apartamente de locuit 
cu o grădină de pome, odăile folositore pentru locuință de vară, 
dimpreună eu mobiliarul, indusă in cartea funduară nr 598 A f 
1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 n-rii top 12,000

4) In Bâcsfalu casa nr. 445, cu patru locuințe și grădină,
indusă în curtea funduară nr. 589 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 
1361/2, 1363/2, 1364/2 n-rii top........................................................... 5,000

5) In Elopatak stațiune balneră așa numită „Villa Zona“
eu întreg aranjamentul, cu mobilele din ca, cu dreptul la băi, 
la apa minerală, indusă in cartea funduară nr. 318 A f 1535, 
1546/1, 1546/2, 1546/3, 1547, 3744 nr. top........................................8,000

6) Casele din Brasjo, Strada Porții nr, 16 și cel vechifi 
488, indusă în cartea funduară nr. 2560 nr. top 5434 și casa 
din strada Spitalului nr. 11 nou și cel vechiCt 475, nr. top. 5420,
două case legate una de alta (fost Hotel Baross.).................... 80,000

I I

' Pentra morbnri de stomac!
Celor ce prin reee'ă, înbuibare, mâncări ereu de mistuit, ferbințell, prea 

! reci, seu viață neregulată și’au trar un morb de stomac și anume:
Catm* eâe sHmaae, cârceSs «harers, mEstwre rea,

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai multi ani eu efect bun 

I Vinul de burueni (Krăuterwein) a lui Hu*berth Ullrich 
I IM Vi nw8 «9e buruieni este preparat din buruieni excelente și vinde-J/l 

Iți cătore cu vin bun, intăresce stomacul și organismul de mistuire aljz 
omului. Vinul de buruieni delăturâ mistuirea rea, și ajută la forma-j), 

ZI rea de sânge sănătos. Iv,
Folosite» vinului de buruieni delătură morburile de stomac deja la inc-put.

De aceea s* se folos6*că de timpuriu. Simptorne ca: dureri de cap, răpăială, 
' tirâță, slăbic une, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de vin 

1 de buruieni.
urm&rile Cfi : neastimpăr, colică, bătaie de inimă, insom- 

p g coiigestiune la ficat, splină, hemoroide, se delătură în- 
I tr-huițând vinul de buruenl. Asemenea curăță diu stomac materii stricăciose prin 
' eșirea ușori la scaun.

SlOicîwa, paliditatea feței, anemia, debilitatea
ol’I d.n mistuire rea și din disposiție Loluăviciosă a ficatului, Persbne cart pă-

7) Imobilul din Apâcza loc de zidire, indus în cartea fun
duară nr. 1011, n-rii top. 1601/2. 1602/2, 1603/3 ......................... 100

8) Livadea din Tușnad nr. 976 indusă în cartea funduară
nr. A f 12,508/12....................................................................................1,000

9) Realitatea aflătore în Balon nr. 634 indusă în cărțile
funduare sub nr. A f 2759/3 ....................................................... 2' 0

10) O șură aflătore în Agostonfalva....................................... 800
11) O baie de fer în Fel.â-Râkos,....................................... 600
12) Realitățile aflătore în Bardocz sub nr. 674 și 736 in

dusă în cartea funduară -sub nr. A f 263 266 și 267/1, 267/2 1,4 00

uimesc du iiesa de apetit, nervositale, durere dB cap, insomnie, tăngesc cu în- 
P ce'tul (1.'('?■ Vinul de burueul âă impuls puterii de viață, IK?-’ Vinul de buru- 

I ienl excită apetitul, ajută mistuirea si hrănesce, mișcă, prefacerea substanțelor, 
ill! alină, nervii excita i și produce vioiciune de viață. - Mulțime de scrisori de

Din prețul strigărei ofertanții au a depune un vadiu de J 0°/0 111 
bani gata seu în hârtii de valore.

Informațiunî se pot lua în cancelaria d-lui advocat Dr. Zakariăs 
Jânos (Brasso, Strada Spitalului militar nr. 3) unde se va lua în c n- 
siderare condițiunile date de d-1 notar public regesc Schnell Kâroly.

Brasso, în 2 Septemvre 1902.
Szabo Alexandrii.,

660,6—8 esecutorul oficial al rămasului D-rului Ot.roban Nândor.

alinii, nervii excita i și produce 
sil mulțumire confirmă, acestea.

■^'Sua de Umrwicffil se caretă în sticle â cor. și 4 cor. în far- 
lij maciile diu : Brașov, Săcele, Cristian, Bfișnov, Codlea, Ținț.arl, Helchiu, Bod, Feldiora. Uye- 
ffl falvn, Uzon, Ma'gyaros Nagypatak, Zâgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gydrgy, 
H Bolon, Nagyajta. Baroth, Miklo^vâr, B.-Baczon Zsombor, Darocz, Hotnorod, Kâ'lialom, Ugra. 
'■fi Kacza. Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvâros, Boholcz, Szâsztyukos, Bethlen, Sârldiny, 

‘j Alinasmezd, Zernest., Torcsvăr, Vajdarecse, V jla, N.-Sink, Aiud, Panticeu. Kezdivasarhely, 
1 Erzsebetvâros, Segesviir, Nagyszeben și în tdte farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 
jQ și din țările streine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert și Victor Rotii tri- 
B mite 8 seu mai multo sticle cu prețurile originale în ori și ce localitate din Austro Ungaria.

—Se se ferescă de hssR.afse.
| cereți -nume Vm de Swuîem a hi Hubert Ullrich.

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga âBO'O. spirt de 
vin 100 0, Glicerin 100’0, Vin roșu 2-iOO, sirop de fragi loOO, sirop de cireșe 320 0. fincen, 
anason. rădăcină helen, rădăcini americane, rădSciui de mzian, rădăcini calinus aa. 10 0. Aces
te părți constitutive se se amestece.

Tipografia A. Mureșianu Brașov.


