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Pe un an 40 franci, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii do Duminecă S franci.
Se prenumără la t<5ta ofi- 

oiele poștale din întru și din 
afara și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov
IdmiMtrfra/iUMea, Piața muie. 

Târgul Inului Nr. 30, etaeiu 
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'Numai datorii ori și drepturi?
Este bătător la ochi, că ori, 

de câte-ori e vorba despre rapor
turile dintre Maghiari și celelalte 
naționalități, se .accentueză din par
tea celor dintâi tot numai datoriile 
acestor din urmă cătră stat, patrie 
■etc. nici odată înse și drepturile lor. 
S’ar pare, că în .„fericita" Ungarie, 
cetățeniii au nunaai îndatoriri nu și 
drepturi.

Și ’n .adevăr se pote afirma în 
deosebi în ce p-rivesce vieța națio
nală și politică, 'Că naționalităților 
li-se impun numai îndatoriri, pe când 
drepturile și foldsele le reclamă nu
mai elementul dominant maghiar. 
De aici vine că de mult nemaghiarii 
sunt clasați între cetățenii de a doua 
mână.

Tote aceste nu sunt nou-e și 
sunt într’atâta adeverate, încât as
tăzi politicianii maghiari și fiiarele 
lor și-au pierdut cu totul conceptul 
de drept în relațiunile lor cu con
cetățenii de altă limbă. Ei vorbind 
astădi despre cestiunea naționalită
ților sunt departe de a-o mai privi ca 
o cestiune ce trebue să fie resolvată 
pe temeiul de drepturi și datorii 
reciproce.

Maghiarii, indiferent decă sunt 
la putere ori nu, consideră ac]i fatal
mente cestiunea gravă a naționali
tăților așa- cum ar considera de e- 
semplu o epidemie seu un alt rău, 
care primejduesce țâra.

De aici urmeză, că cei dela pu
tere nici pe departe nu se gândesc 
la resolvarea problemei prin echi
tate și dreptate, ci se gândesc nu
mai și numai a delătura o stare de 
lucruri, ce stă în cale nisuințelor și 
planurilor lor de ac]î, îi superă și-i 
neliniștesce, fiind-că n’au gânduri 
bune.

In modul acesta se esplică și 
agitația pusă la cale printre Ma- 
ghiaii pentru desființarea legei na

ționalităților. Fiind-că șovinismul do
minant a părăsit de mult cu desă
vârșire chiar și principiul elementar 
al echității față cu poporele conlo- 
cuitore, cei dela Se.psi-St.-Greorgl și 
Pojun. reclamă nimicirea acelei legi, 
cu care de odată s’a codificat și 
acest principiu.

In închipuirea și fanatismul lor 
■orb contrarii legii naționalităților 
sunt de credință, că, decă le-ar suc
cede să facă a se eassa legea amin
tită, ei ar scăpa pentru totdeuna de 
îndatorirea, de-a tine sămă cât de 
puțin și de esistența națiunilor ne
maghiare; c’un cuvânt cred c’ar scăpa 
de cestiunea naționalităților.

Credință și speranță deșertă!
Nu legile unguresc! au dat viăță 

diferitelor neamuri ce locuesc și com
pun acest stat, și prin urmare nici 
nu li-o pot lua. JE ridicul a presu
pune numai, că prin cassarea arti
colului 44 dela 1868 — căci modifi
carea propusă este identică cu cas
sarea — s’ar pute escamota pentru 
totdeuna drepturile, ce le au aceste 
popore față cu statul.

E vorba der și de drepturi, nu 
numai de obligațiuni față cu statul, 
de unde urmăză cu necesitate abso
lută, că Maghiarii vechi și noi, ce 
sunt la putere, vor fi constrînși 
mai curând sâu mai târfiiu să facă 
concesiuni însemnate pentru a da o 
soluțiune cât de favorabilă acelei 
cestiunl, pe care nu o vor pute în- 
cunjura și cu atât mai puțin de
lătura.

Am citat în revista trecută ceea 
ce a cjis Mocsary despre confusia ce 
domnesce între Unguri asupra rela- 
țiunilor cu naționalitățile și a poli
ticei ce au s’o ducă în astă privință. 
Astăzi vom adauge ceea ce a scris 
acest distins bărbat politic despre 
însăși problema ce li-se impune Ma
ghiarilor.

Dovedind cât de mult îngreu- 
nâză acele relațiuni șubrede și în

curcate mersul corăbiei statului și 
că, prin urmare, trebue să se facă 
ceva serios ca se se evite periculele, 
Mocsary dice:

„Cestiunea este, cum vom cum
păni importanța situației create de 
relațiunile naționalităților, cum vom 
cumpăni natura primejdiosă a a- 
cestei situațiunl, cari sunt mijldcele 
prin cari credem a pute delătura 
pericolele, și cari sacrificiile, ce trebue 
S" fim gata a le aduce pentru asigura
rea acestor mijloce?"

E esplicabil că înțeleptul poli
tician ungur, care, durere, nu și-a 
aflat încă soț între conaționalii săi 
în viâță, vorbesce de sacrificii, unde 
se tratâză în realitate de-o elemen
tară datorie ce o au Maghiarii dela 
putere cătră naționalități.

Dâr seim că ocârmuitorilor le 
place așa de mult a se identifica cu 
statul. Ei bine atunci vom (jice, că 
statul are cătră poporele sale nema
ghiare mari îndatoriri, ce trebue să 
și-le împlinâscă tocmai așa cum a- 
ceste popore își împlinesc îndatoririle 
lor cătră el.

Cu alte cuvinte față cu statul 
naționalitățile n’au numai datorii, 
ci au și drepturi. Așa cel puțin tre
bue să se înțelegă viața constituțio
nală. Prin aceea că adversarii vor
besc numai de datoriile și nu vor 
se scie și de drepturile naționalită
ților, ei nu fac decât a adeveri, că 
pentru aceste din urmă constituțio
nalismul este numai o ficțiune și de 
fapt nu esistă.

De-ar cumpăni bine cei ce stau 
adl sus și au puterea în mână situa- 
țiunea de față și pericolele ei, ar fi 
ușor a le preîntîmpina pe aceste de 
cu vreme, dâr cum merg afil lucru
rile unde mai pote fi vorba de-o 
cumpănire precaută și înțelâptă?

Pactul. Din Viena se anunță cu pri
vire la tratările asupra pactului, care ur
meză aprope de o săptămână:

„Adi (30 Sept.) înainte de amiaeji 
s’au urmat consfătuirile la palat, presidând 
Majestatea Sa. Au participat la consfătuire 
miniștri președinți și miniștri de finanțe. 
Cu tote că conferența a durat timp de 
aprope 3 ore, totuși n'a succes înlătura
rea greutăților. Au rămas încă divergențe 
forte însemnate de aplanat și persistă 
încă pericolul, ca intriga operă a pactului 
se fie zădărnicită. Cei doi miniștri-preși- 
denți se vor presenta și mâne (l Oct.) la 
Majestatea sa, ca să tracteze sub presiden- 
ția monarchului. Tratările vor continua și 
Joi."

Din telegrama acâsta publicată de 
foile budapestane reiese, că pactul nu e 
nici-decât asigurat și că probabil nici de 
rândul acesta nu va succede o deplină 
înțelegere între guvernele din Viena și 
Budapesta.

AliaDță rutenă. In Lemberg, capi
tala Galiției, se vor întruni 2400 Ruteno- 
Poloni culțl, ca se se sfătuescă asupra 
stării deplorabile a poporului lor și se dis
cute asupra mijldcelor de ameliorare a 
sorții Rutenilor din Galiția. Vor pută par
ticipa la adunare inteligența majorenă, as
cultătorii de universitate, ba chiar și stu
denții din clasele 7 și 8 gimnasiale. In 
adunarea acăsta voesc să pună basele 
alianței rutene. Spre scopul acesta s’a 
constituit un comitet de acțiune din 50 
membri, cari au invitat la adunare și pe 
Rutenii din Ungaria. împrejurarea acesta 
dă de gândit șoviniștilor de la pressa ma
ghiară și încep deja de pe acum se tero- 
riseze pe „Rusniaci" a nu se presenta nici 
unul la congresul din Lemberg, căci ddr 
s’a îngrijit guvernul unguresc de îmbună
tățirea sorții Rutenilor din Ungaria.

Petiții la dietă. In restimpul lun- 
gei vacanțe parlamentare s’au adresat die
tei numerose petițiunî, anume :

Modificarea legii naționalităților o cer 
comitatele: Borșod, Pojun și Arad și ora
șele Baja și Hodmezb-Vâsârhely. —Inar- 
ticularea în lege a meritelor lui Kossuth și 
ștergerea legilor difamante pentru Ra-
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Nopți senine.
De I71. HXdL Dostojewskij.

(6) — Fine. —

„Nu plânge, nuvreusă plângi! Vino, 
pote îți voiu spune ceva. El m’a părăsit, 
er eu — nu vrâu se te amăgesc — tot îl 
iubesc încă... iubirea însă va trece, trebue 
să trecă....“

Ea își apleca capul pe umărul meu 
și plângea cu amar. Eu încercai a o con
sola, ea însă plângea mereu. A durat mult 
timp, pănă s’a liniștit.

„L’am iubit", (jicea ea, „și jur pe 
Dumnedeu, că nu i-am fost necredinciosă 
nici odată, nici măcar pe o clipită. El m’a 
părăsit, m’abatjocurit—se fie sănătos! Decă 
simți, cu tote că eu iubesc pe necredin
ciosul, seu cel puțin l’am iubit... decă 
simți, că amorul d-tale este așa de mare, 
pentru ca să potă scote din inima mea 
chipul lui.., și decă mă vei iubi în tot
deuna, cum mă iubesc! acuma, atunci îți 
jur, ,câ îți vpiu fi recunoscătore.... și că 

iubirea mea va fi vrednică de iubirea 
d-tale!“

„Nasstenca!" esclamaiueu suspinând.
Și nu sciam, ce facem. Plângeam, 

rîdeam, vorbiam o miie de cuvinte inco- 
horente și fără sens; aci mergeam pe tro- 
toar în sus și în jos, aci ne opriam, aci 
treceam la cheiu — ca nisce copii.

„Eu sunt singur, Nasstenca", începui 
eu mai departe, „sunt sărac, n’am decât 
venitul de două-spre-dece sute de ruble, 
asta însă nu face nimica...."

„Se înțelege, că nu face nimica, și 
bunica își are și ea pensia sa... vom lua 
pe bunica la noi".

„De sigur vom luapebueica la noi".
„Mâne te muți și d-ta la noi".
„Cum? — La voi? Bine, sunt gata".
„Vei fi chiriașul nostru; odăița e toc

mai gălă. Unde locuesci acuma?"
„Lângă podul *** în casa Baran- 

nikow".
„Casa acea mare?"
„Da, casa acea mare".
„O cunosc, e o casă bună. Der ai s’o 

părăsescl și să vii la noi".
„Mâne, Nasstenca, mâne7.

„Acuma însă, trebue să mă duc acasă, 
e târdiu", dise în fine Nasstenca.

Și am mers.
„Uite la ceriu, Nasstenca. Mâne vom 

ave o di frumosă. Cât e de albastru ce
riul! Cât e de frumosă luna! Vedi, cum o 
acopere acum acel nor..."

Nasstenca însă, în loc să se uite la 
lună, se opri de-odată, se apropia mai 
tare de mine. Mâna ei tremura în mâna 
mea. Mă uitaiu mirat la densa... ea se 
apropia și mai tare de mine.

In acest moment trecu pe lângă noi 
un tînăr — ne fixa pe amândoi, se opri 
și apoi mai făcu câți-va pași. Mi-se strînse 
inima.

„Nasstenca!" disei eu încet. „Cine-i 
acesta, Nasstenca ?

„Acesta-i el", răspunse ea suspinând. 
Eu abia mă țineam pe piciore.

„Nasstenca! Nasstenca!" dise atunci 
tînărul și se apropia de noi.

„Dumnedeule! Ce voce! Cum tresări 
Nasstenca și cum alerga spre densul! Eu 
rămasei ca țintuit locului și mă uitai aiu
rat la dânșii. După ce și-au dat mâna și 
s’au îmbrățișat, se desfăcu din brațele lui 
și veni repede spre mine, mă îmbrățișa și 

îmi depuse o sărutare fierbinte pe buze 
Fără să mai <jlică un cuvânt, erăși se în- 
tdrse la el, îl apucă de mâni și merseră 
împreună.

Mă uitai îndelungat după dânșii.... 
pănă au dispărut dinaintea mea.

Dimineța.
Nopțile mele s’au sfîrșit cu diminâța. 

In ferestrile mele băteau picături de pldie. 
Afară era sombru, în odaie întunerec. 
Capul mă durea, aveam ferbințeli.

„O scrisdre pentru tine" dise Ma- 
tronja.

„O scrisore? De la cine?" și sării 
în sus.

„Nu sciu, vedi, pote stă scris întrînsa 
de la cine este."

Desfăcuiu scrisdrea. Era de la densa.
„Ertă-mă, ertă-mă! scriea Nasstenca. 

In genunchi te rog, se mă erți. M’am 
amăgit pe mine și te-am amăgit și pe 
d-ta. A fost un vis! Nu mă învinovăți, 
căci nu m’am schimbat întru nimica față 
cu d-ta. Am dis, că te voiu iubi și te iu
besc și acuma. Te-am supărat; când iu
besc! însă, nu te gândesc! mult la supă
rare, — și d-ta mă iubesci. Iți mulțumesc 
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koczy-Bercsenyi o cer 23 orașe. — Desfi
ințarea aruncului de 30 fii. pentru fondul 
de pensiune al învățătorilor o cer ;12 co- I 
mitate. — Reforma legii electorale o cer 
6 comitate și 5 orașe. — Teritor vamal 
independent cer 8 comitate și 1 oraș. — 
Relaxarea dârei pentru pagubele Jcausate 
prin inundări și grindină o cer 9 comitate 
și 2 orașe — Repausul dominical al func
ționarilor îl cer 4 comitate și 2 orașe.

Apelul generalilor buri.
Generalii buri au publicat în „Jur

nalul oficial" din Haga un apel cătră tote 
popdrele, în care espun situația deplora
bilă a Burilor și a familiilor lor ruinate 
de răsboiu și cer ca se vină în ajutorul 
lor cu bani.

Etă părțî din textul acestui docu
ment :

„Nu s’a uitat încă chipul în care 
Burii, după o luptă grozavă de peste doi 
ani și jumătate, au fost în sfîrșit siliți să 
primescă, prin intermediul delegaților de 
la Vereeniging, termenii păcei, care le-a 
fost supusă de guvernul regelui Eduard 
VII. In același timp acești delegați ne-au 
însărcinat se ne ducem în Englitera pen
tru a face, în primul loc, apel la noul gu
vern, spre a mai ușura ruina, ce domnesce 
în nouăle colonii. Dâcă nu vom reuși, vom 
face apel la umanitatea lumei civilisate, 
pentru a obține contribuțiuni caritabile. 
Fiind-că pănă acum n’am reușit să obți
nem de la guvernul engles ajutore mai 
mari pentru poporul nostru și lipsa fiind 
de nedescris, nu ne rămâne, decât să ne 
adresăm poporelor Europei și Americei.

„In timpul (jilelor critice pe cari le-am 
trecut, ne-a fost plăcut tuturor se primim 
continuu dovedi de simpatie din tote păr
țile. Ajutorele, atât pecuniare, cât și de 
altă natură, venite din tote părțile globu
lui pentru femeile și copiii din câmpurile 
de concentrare, au contribuit fdrte mult 
să ușureze sorta acestor nenorociți, și cu 
acest prilej, adresăm căldurose mulțumiri 
tuturor acelora, cari ne-au ajutat în mod 
așa de caritabil. Micul popor bur nu va 
uita nici-odată ajutdrele primite în ceasuri 
de restriște.

„Poporul celor două republice era 
gata să sacrifice totul pentru independența 
sa. Acum că lupta e terminată, poporul 
este cu totul ruinat. Cu tote că n’am avut 
ocasia să cercetăm esact distrugerea co
misă, avem convingerea, basată pe espe- 
riența nostră personală, că cel puțin 30,000 
de case, de ferme, și tot atâtea sate au 
fost incediate și distruse de Englesi în 
timpul răsboiului. Locuințele nostre cu 
tot ce era într’însele, au fost arse seu dis
truse, tote utensilele agricole nimicite, 
morile distruse, ori-ce animal viețuitor 

da, îți mulțumesc pentru iubirea, ce mi-ai 
arătat și care m’a făcut fericită, ca un vis 
frumos, de care îți aduci aminte încă mult 
timp după-ce te-ai deșteptat. Decă mă vei 
ierta, atunci amintirea d-tale se va cris- 
talisa în sufletul meu prin sentimentul 
unei vecinice recunoscințe. Inima mea 
este statornică, ea s’a întors erî la acela, 
căruia îi aparținea. Er d-ta vei veni la 
noi, vei rămâne vecinie amicul meu, fra
tele meu, îmi vei întinde mâna. .. nu e 
așa? M’ai ertat... nu-i așa? Mă iubesc!, ca 
mai ’nainte? Săptămâna viitdre ne cunu
năm. El s’a întors la mine cu vechea iu
bire și nu mă uitase nici un moment. D-ta 
îl vei iubi de asemenea... nu-i așa? Er- 
tă-me, iubesce-me și te gândesce la

Nasstenca."
Am cetit și recetit scrisorea și ochii 

mi-se umplură de lacrămi.
„Dragul meu" cjlise Matronja.
„Ge-i, babă?"
„Am sțrîns toți paiangenii. Acum 

poți să te însori, să înviți ospeți, decă 
vrei chiar astăcjl...“

Eu mă uitam la Matronja. Era voi
nică și nu era încă așa bătrână. Nu sciu 
de ce însă privirea îi era stinsă și fața 
plină de sbîrceli. Și mi-se mai părea, că 

luat seu ucis! Nimic nu ne-a mai rămas. 
Țera e devastată. Răsboiul a făcut nume- 
rdse victime și pretutindeni răsună plân- 
setele orfanilor și a văduvelor. Afară de 
asta, mai -sunt absolut de trebuință mari 
resurse necesare educațiunei copiilor Bu
rilor. In marea nostră miserie facem apel 
la tote popdrele să ajute, prin contribu
țiuni caritabile, pe văduve, pe orfani, pe 
invalidl și pe alți nevoiași, precum și pen
tru întemeiarea unui învățământ îndestu
lător copiilor noștri.

„Facem alusiune la consecințele te
ribile ale răsboiului pentru a aduce la cu- 
noscința tuturor marile nostre lipsuri și 
nici decum pentru a ațîța din nou spiri
tele. Acum sabia se odihnesce în tecă, 
der miseria va fi imensă, mai cu semă în 
timpul unei lungi ierni. Pierderile causate 
de resboiu sunt indescriptibile, și micile 
ajutdre pe cari Englitera le va da după 
termenii supunerei, chiar de ar fi d.e dece 
ori mai mari, tot ar fi absolut neîndestu- 
lătore chiar pentru a acoperi pierderile 
causate de răsboiăi. Tote contribuțiunile 
vor fi vărsate la un fond, care va fi nu
mit „Fond general de ajutor pentru Buri".

Acest apel este semnat de generalii 
Ludovic Botha, Cristian R. Dewett, Iohan 
Hercules Delarey.

Studenții italieni în România.
După cum se scie, imediat după ter

minarea congresului internațional studen
țesc din Veneția, peste 100 de studenți 
italieni vor visita România.

La graniță va ieși întru întîmpinarea 
dspeților, comitetul de recepție compus 
din d-nii Remus Iliescu, Jean Demetrescu, 
Vasile Vîlsănescu și alți studenți români.

La tdte stațiile de la Predeal pănă 
la Sinaia, studenții italieni vor fi salutați 
de primarii comunelor vecine și învăță
torii cu elevii lor îmbrăcați în haine de 
serbătore. Gările vor fi decorate și pavoa
zate cu steaguri române și italiene.

La Sinaia se va face prima haltă, 
pentru-ca studenții italieni să visiteze în- 
cântătorele posiții din acestă localitate, 
mănăstirea Sinaia și Castelul Peleș. Pri
măria comunei Sinaia s’a oferit a da un 
banchet dspeților. După masă, comisiunea 
de recepție și cu studenții italieni vor 
porni imediat spre Bucuresci.

Pe drum se va face aceeași primire 
ca și între Predeal-Sinaia, er la Ploesci, 
după primirea oficială, se va oferi o mică 
gustare.

Trenul, care va duce pe studenții 
italieni, va sosi în Bucuresci săra. La 
gară ei vor fi întîmpinați de toți studen
ții universitari și de societățile particulare. 
La coborîrea din vagone, mai multe mu
sic! vor intona „Imnul național italian" și 
„Deșteptă-te Române". De la gară ospeții 
vor fi conduși direct la sediul Uniunei, 
unde vor depune stegul lor și unde li-se 
va oferi aperitivul.

Strădile vor fi iluminate și pavoa- 
sate cu steguri române și italiene.

și odaia mea încă a îmbătrânit, ca și baba, 
păreții, podelele tote erau așa de veștede. 
Și se adunaseră încă și mai mulțî paian- 
geni pe la colțuri. Aruncaiu o privire pe 
ferestră. Și casa din față încă începuse 
a-se ruina, tencuiela a început a-se des
face de pe păreți și acoperișul era obdus 
cu mușchiu.

O radă de sore, ce străbătu un mo
ment printre nori și se ascunse erăși. Se 
făcu din nou întunerec... Pote tocmai vii
torul meu întunecat îmi defileză pe di
naintea ochilor... Mă văd pe mine însu-mi, 
după multi, mulțî ani, îmbătrânit, în a- 
ceeașî odaie, cu bătrâna Matronja, care 
nu s’a făcut de loc mai înțeleptă în acest 
timp îndelungat...

Der nu-mi voiu aduce aminte de su
părarea, ce mi-ai făcut, Nasstenca! Nici-odată 
nu-ți voiu face reproșuri, nici-odată nu-ți 
voiu întuneca fericirea... Să-ți fie ceriul 
vecinie senin 1 Să fii binecuvântată pentru 
acel moment de fericire, pe care l’ai dat 
unei inimi isolate și recunoscătore!

Dumnedeul meu! Un moment de fe
ricire! Nu pote ore să fie de ajuns pen
tru o vieță întregă?...

Trad, de 0....

In Bucuresci studenții italieni vor sta 
cinci dile, în care timp li-se va da ban
chete la „Liga Culturală", la Uniunea 
studenților și la d-nii Sava Șomănescu, 
Virgil Popescu și Luigi Cazzavilan.

C. F. R. au oferit pentru studenții 
italieni și pentru membrii comitetului de 
recepție, bilete gratuite pe căile ferate, 
pentru a-se pute face escursiuni la Cur- 
tea-de-Argeș, Brăila, Constanța și Tîrgo- 
viște, unde studenții italieni vor fi con
duși, ca să asiste la marea revistă mili
tară, care va încheia manevrele regale.

0 voce evreescă
despre aniversarea lui Kossuth.

Scieam pănă acuma, că cei mai vio- 
lenți propovăduitori ai ideilor lui Kossuth, 
se află în rândurile Evreilor. Cum-că a- 
cestă atitudine, observată de evreime timp 
de atâtea decenii, a fost numai o simula
te, despre acesta ne dă cele mai frapante 
dovedi organul național evreesc din 
Viena („Jiîdisches Volksblatt"), care în 
numărul său de la 26 Septemvrie publică 
o scrisore din Ungaria despre aniversarea 
lui Kossuth, din care scrisdre facem și noi 
câte-va excerpte:

„Meritele lui Kossuth — dice cores
pondentul fdiei evreesci — pentru „refor
marea" Ungariei, au fost scdse în relief 
pănă la saturație de cătră foile maghiare 
de tdte culorile. Presupunând însă, că Kos
suth a fost în adevăr bărbatul, care a 
luptat pentru egalitatea tuturor dmenilor, 
chiar și a Nemaghiarilor, presupunând, că 
sentimentalismul eșit la ivelă cu ocasiu- 
nea serbărilor este veritabil, de unde 
vine, că nicăiri pe lume, unde esistă mă
car începuturi rudimentare de constituțio
nalism, nu se face atâta abus de dreptu
rile asigurate pe hârtie a tuturor naționa
lităților, ca tocmai în Ungaria?

„De-altminterî este cu desăvîrșire în 
acord cu usanțele tradiționale din Unga
ria, că pentru aniversarea, ce s’a celebrat 
a „marelui erou al libertății", s’a ales o 
introducție, proprie de a intimida pe de-o 
parte elementele naționaliste ale Ungariei 
pe timpul, pănă ce îșî va face mendrele 
șovinismul maghiar, er pe de altă parte 
de a confirma în străinătate părerea de 
mult acreditată, că iubirea de libertate și 
liberalismul, în Ungaria n’are decât înțe
lesul, ca Maghiarii să țină .pentru sine 
libertatea;.. . âr liberalismul se manifestă 
cel mult în liberalitatea cu care se fa
brică măsurile pentru înăbușirea artificială 
a ori-cărei consciențe nemaghiare. Noi 
suntem de sigur liberi de bănuiala, de a 
fi parțiali în favorul pangermanilor Cra
mer și Korn; noi combatem șovinismul 
pangerman tot așa, precum combatem pe 
cel maghiar. Der acestora li-s’a făcut o 
nedreptate strigătdre la ceriu, li-s’a răpit 
dreptul lor natural ce-1 au la libertatea 
cuvântului și a pressei, și Maghiarii, cari 
nu se dau îndărăt, de a-șî esecuta pro
gramul lor de maghiarisare, de sigur nu 
sunt îndreptățiți de a prigoni pe nisce 
cetățeni ungari, pentru-că se apără cu 
trite mijldcele, ce le stau la disposiție, 
contra suprimării individualității lor națio
nale. Și și mai puțin sunt îndreptățiți, să 
o facă acesta în numele liberalismului, ca 
introducere la aniversarea lui Kossuth."

*
Corespondentul fdiei evreesci dă în 

sfîrșit conaționalilor săi sfatul, să nu mai 
facă pe avant-garda campaniei nebune 
de maghiarisare, prin eare se fac odioși 
înaintea naționalităților, ci se trăiescă în 
pace cu toți și să-și întrebuințeze forțele 
spre desvoltarea jidovismului pe base na
ționale (!)

SOIRILE DILE1.
19 Septemvrie, v.

Inaugurarea anului școlar la se
minarul „Andreian". Dumineca trecută, 
fiind patronul seminarului „Andreian" din 
Sibiiu (Nichita Romanul), s’a făcut inaugu
rarea anului școlar 1902—1903 la institu- 
tal teologic-pedagognc. După serviciul di
vin, elevii s’au întrunit în sala cea mare 
a seminarului,, unde scurt după aceea a 
a sosit și I. P. S. Sa metropolitul, însoțit 

de prea-cuvioșia Sa archimandritul-vicariu 
Dr.II.Pușcariuși d-1 ases. cons. îA.Voileanu. 
La acestă serbare, după cum vedem din 
„T. R.“, au participat și dd. Dr. At. Ma- 
rienescu, jude de tablă în pensiune, Alexe 
Onițiu, jude de tribunal în pensiune și 
loan Papiu, protopresbiterul Sibiiului. Di
rectorul seminarului d-1 Dr. Eusebiu R. 
Roșea a rostit cu acestă ocasiune un dis
curs inaugural, după care a luat cuvântul 
I. P. S. Sa metropolitul Mețianu dând 
elevilor sfaturi frumdse.'

Alt „agitator" osîndit. La 24 Sep
temvrie n. s’a ținut pertractarea finală în 
procesul de pressă intentat, pentru „agi
tație", contra diarului Bunievaților „Ne- 
ven". Pertractarea s’a ținut înaintea curții 
cu jurați din Seghedin. Articolul încri
minat e, întitulat „Cestumea naționalită
ților în parlament" și a fost publicat la 
1 Martie în „Neven". In articol se <jiee, 
că guvernul maghiar suprimă drepturile 
naționalităților garantate în art. de lege 
44 de la 1868. Șoviniștii și funcționarii 
jignesc naționalitățile nemaghiare încăl- 
cându-le limba maternă. Ca esemplu aduce 
comuna curat slavă Baciun cu 4000 su
flete, unde în șcdlă nu e nici urmă de 
limba maternă, căci tote obiectele se pre
dau în limba maghiară, pănă și sf. litur
ghie, er în biserică cuvântul lui Dumnedeu 
e predicat în limba maghiară. Cinci-deci 
de mii de Bunievațî n’au șcdlă și catechi- 
sarea copiilor lor se face în limbă streină 
etc. Pentru acest nevinovat articol autorul 
Pavel Baciu a fost condamnat la 6 luni 
■închisore de stat și 200 corone amendă. 
La pertractare au asistat fdrte mulți Sârbi.

Esanien de maturitate. In diua de 
17/30 Septemvrie s’a ținut la școla comer
cială din Brașov esamenul de maturitate 
supletor și de corigență sub președința 
d-lui protopop V. Voina, asistat de d-nii 
Nic. Putnoky și lacob Fekete, ca delegați 
ai guvernului. Resultatul a fost urmă
torul : loan Petra, matur cu nota bine, er 
Nic. Frâncu, Vas. Lacea, Alexe Manea, 
Nic. Popica, Virgil Popovici, loan Ghișa 
și Octavian Neguț maturi.

Regele României va pleca din Sinaia 
la 25 Septemvrie v., pentru a merge la 
Târgoviște și de acolo pe câmpul de ma
nevre.

Invețătorii români din diecesa Ca
ransebeșului s’au întrunit Duminecă și 
Luni în Recița-montană, unde s’a ținut 
adunarea Reuniunei lor. Au participat 
aprdpe 200 învățători și mulți dspeți, amici 
ai școlei. In adunare a domnit armonie și 
însuflețire. Din prilegiul acesta s’a serbat 
și jubileul de 25 de ani de când d l loan 
Marcu a fost ales secretar general al Reu
niunei. Duminecă sera s’a dat un concert, 
apoi bal, la care a participat lume multă. 
Ședințele adunării au fost presidate de 
d-1 Traian Lința.

Sultanul si escadra română. Diarul 5 1
„Temps“ publică o telegramă, în care se 
confirmă scirea, că Sultanul a ordonat să 
se facă cea mai bună primire escadrei ro
mâne, care va visita porturile turcesc!.

Episcopul conte Majlath în visi- 
tațiune canonică. Corespondentul nostru 
din părțile Becleanului, comit. Solnoc-Do- 
bâca, ne trimite o lungă corespondență pe 
care din lipsă de spațiu nu o putem pu
blica și în care se descrie primirea so
lemnă, ce i-s’a făcut episcopului rom. ca
tolic Majlath, cu ocasiunea visitațiunei 
sale în acele părți. Episcopul Majlath a 
interprins o visitațiune obositore mergând 
întâi cu trenul de la Clușiu pe Valea So
meșului pănă la Baia-mare, de unde a 
mers apoi cu trăsura pe la Cavnic, Lă- 
pușul-unguresc, Beclean, Năsâud. Pretu- 
tindenea a fost întîmpinat cu mare însu
flețire de t6te confesiunile, afară de re
formați, cari au observat o atitudine re- 
servată. Din rândurile corespondentului 
transpiră durerea adâncă, ce o simte asu
pra tristei împrejurări, că la noi Românii 
nu se fac asemenea visitațiuni canonice 
prin care sâ se întărescă poporul în cre
dință și sâ se mângâie.
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Protestul lui Artur Korn. Redac
torul de la „Gr. K. Ztg.“ Artur Korn, es- 
pulsat din Uhichinda, unde era editor de 
diar, a trimis diarelor germane un protest, 
din care luăm și noi urrnătdrele:

„Decă pe mine, în mod ilegal, mă 
espulseză dintr'o localitate, unde după 
textul legii îmi am domiciliul, unde am 
post și întreprindere, nu se pdte aștepta 
de la mine, să mă predau și se întru în 
închisăre de bună voie. Deorece noi Ger
manii avem întotdeuna cel mai mare res
pect față cu legea, chiar și când seim, că 
aceea1 nu se aplică față cu noi cu drep
tate, nu m’așî fi sustras pedepselor dictate 
contra mea, îndată ce acelea ar fi ajuns 
la valdre de drept. Astădî aflu acesta de 
prisos; prin acesta n’așî folosi nimic popo
rului meu șvăbesc și las în sarcina auto
rităților, să mă găsescă ele. Pote vor avă 
cu mine mai mult noroc decât cu Kecske- 
meti. Budapesta 29 Sept. 1902 ss. Artur 
Korn.

Innionnentarea lui Zola se va face 
fără preot. Naționaliștii pregătesc demon- 
strațiunî ostile. Mai mulțî deputațî au pro
pus înmormântarea națională. Consiliul de 
miniștri încă n’a luat decisiune în ches
tiunea acesta. Diarul jidovesc „Aurore* 
•cere ca Zola se fie înmormântat în Panteon.

Numiri în justiție. In Șercaia a 
fost numit judecător Bogdan Gașpar, fost 
subjude în T.-Mureșului, er subjudele Dr. 
Andrei Koncznald din Hajdu-Nânâs a 
fost numit judecător la tribunalul din 
Brașov.

Generalul Andre, ministru de răs- 
boiu franCes, inaugurând monumentul ri- 
•dicat în memoria soldaților morțl în răs- 
boiul din 1870, la Aix en Othe, a dis, în 
discursul ce a rostit cu acestă ocasiune, 
că Franța dispune astădî de o armată, 
care la trebuință va arăta că este animată 
tot cu atâta curagiu, ca și înaintașii ei, și 
care mai bine preparată, va merge înainte 

.și va asigura victoria drapelului seu.

Serbările de la Șipca. Capela ru- 
sescă ridicată la intrarea faimosului pas, 
este fărte frumăsă. Au asistat la acestă 
ceremonie numai autoritățile militare bul
găresc! și rusescî, precum și clerul. După 
-sfințirea capelei, a urmat revista vetera
nilor din 1877. La prândul de gală dat în 
urmă, prințul Bulgariei a mulțumit Rusiei 
pentru ajutorul ce a dat Bulgariei. Marele 
duce a promis concursul Rusiei, căci Bul
garia se desvoltă pe basa autonomiei. La 
marile manevre, o parte din batalidnele 
bulgăresc! representau armata turcă sub 
Suleiman Pașa. Restul batalidnelor repre
sentau armata rusă și pe insurgenții bul
gari. Bulgarii spun, că armata de sud re- 
presentând pe Turci, ar fi făcut minuni 
de vitejie și că decă armata turcă s’ar fi 
purtat ca armata bulgărescă, ea n’ar fi 
fost de loc învinsă. Nu trebue însă uitat 
că într’un adevărat răsboiu lucrul se în
tâmplă cu totul altfel decât în timp de 
pace. La requiemul pentru cei căduți în 
luptă, toți generalii și prinții au îngenun- 
•chiat în locul luptei. Autoritățile militare 
rusesc! au făcat elogii armatei bulgare. 
Din tete orașele și satele Bulgariei, sosesc 
telegrame de felicitare de asemenea de la 
Bulgarii aflațî în orașele din Europa.

Pentru vîndetorii de tutun. Minis
trul unguresc de finanțe a dat un nou 
ordin pentru vânzătorii de tutun. El dis
pune, ca tutungeriile și peste tot localurile 
unde se face vîndarea tutunului, să fie 
deschise în Budapesta de la 7 ore dim. 
pănă la 9 ore sera, în orașele din pro
vincie pănă la 8 bre, în alte localități 
pănă la 7 ore sera. Dumineca și în diua 
Sf. Stefan cei cari se ocupă esclusiv cu 
-vinderea de tutun sunt obligați a-șî ține 
prăvăliile deschise pe timpul pentru care 
au permisiune. Mai departe se dispune 
închiderea localurilor de vîndare: vînde- 
-torilor catolici în prima di a Bascilor, Ro- 
■saliilor și Crăciunului; vîndătorilor aug. 
ev. și unitari în prima <ji a Pascilor, Ro- 
-saliilor, Crăciunului și în Vinerea mare; 
vîndătorilor de legea mosaică la anul lor 
nou (Roshaso) două țlile și în tjiua de 
■Jom-Kipur; vîndătorilor gr. or. români și 
sârbi în dilele prime a Pascilor, Rosaliilor 
.și Crăciunului

Mortea unui milionar. Luni s’a fă
cut la Iași înmormântarea milionarului 
israelit Daniel, mort de bătrânețe. înmor
mântarea s’a făcut cu mare pompă, dân- 
du-se și onoruri militare de o companie 
de vânători, defunctul fiind decorat cu 
„Cordna României". Toți evreii din Iași 
urmau carul funebru. La cimitir au luat 
cuvântul d-nii doctor' Lippe și rabinul 
Niemerover. Cu ocasiunea morții miliona
rului, d-nii Dimitrie Sturdza, președinte de 
consiliu, și Petre Carp fost prim ministru, 
au adresat telegrame de condolențe. Moș
tenirea lăsată de Daniel e de 18 milione 
lei. Și tot se plâng jidovii, că le merge 
rău în România 1

0 petrecere cu dans se va aranja 
la 4 Octomvrie n. c. în Năseud în sala 
de gimnastică de la gimnasiu, din inci
dentul serbărei aniversare a înființărei 
gimnasiului. începutul la 8 <5re sera. Prețul 
întrărei de persdnă 1 cor. 60 fii. Venitul 
curat este destinat în favorul societății de 
ajutorare „Vasile Născu". Contribuiri și 
oferte marinimose se primesc cu mulțămită 
și se vor publica în anuarul gimnasiului.

Jidovismul și pressa maghiară.
In Ungaria esistă astădî vr’o miie de 

diare și reviste. Dintre acestea numai 176 
sunt în mâni creștine, tote celelalte re- 
presintă interese jidovescl, cu tote că Un
garia are 18 milione de locuitori, din cari 
jidovi nu sunt nici un milion. Acești ji
dovi însă represintă vieța spirituală în 
Ungaria. Ei fac politică, economie națio
nală, romane, drame, și alte producte li
terare. Ei redacteză pănă și o revistă pen
tru femeile și fetele creștine și cărți de 
basme pentru copiii creștini. Ei fac cărți 
de istorie, precum și opere technice, de 
medicină, și chiar de istorie bisericescă: 
totul pentru bani și profit.

In Budapesta apar 25 foi cotidiane. 
Din acestea numai două: „Alkotmăny“ și 
„Magyar Allam? sunt creștine; 9 au re
dactori creștini, nu apără însă interese 
creștinesc!, er 14 sunt cu desăvârșire ji
dovescl.

Din 22 foi săptămânale politice, ce 
apar în Budapesta, 4 sunt creștine, 7 stau 
sub influență jidovescă, 4 socialiste și 7 
cu desăvârșire jidovesc!. Intre cele 38 de 
foi săptămânale din Ungaria 4 sunt creș
tine, 19 jidovite și 15 cu desăvârșire ji
dovesc!. Din 17 reviste pedagogice 3 sunt 
creștine, 10 jidovite și 4 esclusiv în 
mâni jidovesc!. Din cele 6 reviste pentru 
tinerime, numai 1 este creștinescă, cele
lalte 5 sunt jidovesc!. Din cele 15 foi 
umoristice din Budapesta, numai 1 este 
creștinescă, 5 sunt jidovite, 9 sunt esclu
siv în mâni jidovesc!. Intre 32 de foi ju
ridice de specialitate 9 sunt jidovesc!, în
tre 27 de medicină 12 jidovescl. Intre 149 
foi, cari se ocupă esclusiv cu industrie, 
comerciu, finanțe etc. 68 sunt jidovesc!. 
Tote acestea publică novele, foiletone, 
romane imorale și inserate murdare.

Isvorele principale ale acestor foi 
sunt cele 12 foi de corespondențe, ce.apar 
în Budapesta și din cari 11 sunt ji
dovescl.

Un asemenea tablou, ca și pressa ne 
ofere și comerciul de cărți. Dintre 40 ins
titute de editură din Budapesta, 30 sunt 
jidovesc! și jidovite. Intre 60 de librari 
40, și între 48 antiquari 32 sunt Jidani. 
Intre 137 proprietari de tipografii 103 
sunt jidovi; între 42 litografi 22 și între 
124 legători de cărți 61 jidovi.

Va să dică populația creștină ungu- 
rescă este hrănită spiritualminte cu . hrană 
jidovescă.

Se și văd resultatele.

Cum a murit Zola.
Drept cea mai autentică versiune 

asupra morții lui Emile Zola, înregistrăm 
declarațiile soției sale cu privire la catas
trofă. Etă ce spuse ea Dr-lui Deport-.

— Am sosit alaltăeri după araiadi 
din Mendon. Ne-am fost decis, ca a doua 
di diminâța să ne sculăm de timpuriu, căci 

angajaserăm lucrători pentru a face repa
raturile necesare în casă. Nu sunt încă 
în clar, că ce s’a întâmplat. Ne-am culcat 
împreună, bărbatul meu la stânga, eu la 
drâpta. Noptea mă deșteptaiii dintr’odată. 
Mi-se făcu rău și voiam să trec în altă 
odaie. Abia mi-am pus piciorul jos și simt 
de-odată, că mă părăsesc puterile, și ame
țesc. Cred că m’am deșteptat curând așa 
că am putut să mă tîrăsc pănă în odaia ve
cină. După câte-va minute mi-se făcu mai 
bine și m’am reîntors la pat. Zola întor- 
cându-mi spatele, dormia adânc. Gândeam 
că e păcat să-l deștept. Pe cei doi căță- 
luși, cari îmi ocupară locul, i-am pus la 
piciore. De-odată mi-se năzări, că bărba
tul meu e neliniștit, și i-am dis :

— Emil, îți este rău ?
— Nu, n’am nimica, răspunse el. Dâr 

tu de ce nu dormi?
— Ar fi bine, continuaiu, să chemăm 

servitorii.
— Nu, să nu-i deranjăm.
— Mă tem, Emil, că-ți este rău, 

diseiu.
— O, nu! N’am nimica, răspunse el. 

Nu chema servitorii, căci ne-ar gena, ș’a- 
poi ei tot n’ar pute să ne ajute. Nu 
’mi-e nimica, să dormim mai departe.

— Oum vrâi, amice.
Acestea mi-au fost ultimele cuvinte, 

ce i-le-am adresat. Mă sileam să adorm și 
eu. Că ce s’a mai întâmplat apoi, nu sciu. 
Văd de-odată, că Emil se ridică repede 
din pat și apoi cade pe padiment. Ce s’a 
întâmplat? Iți cauți pantofii? Voiam să 
strig, voiam să cer ajutor, der eram inca
pabilă să mă mișc. Aud, cum bărbatul 
meu horcăe, der nu pute rosti nici o 
vorbă. De aici începând nu-mi mai aduc 
aminte de nimic.

D-na Zol'a a întrebat apoi: Unde’rai 
este bărbatul? Și el este aici, ori doră a 
murit? Spuneți-mi adevărul.

*
Nu s’a găsit pănă acum testamentul 

lui Zola. Se dice, că conform voinței lui, 
nu i-se va face înmormântare bisericescă.

Literatură.
A apărut:

„Analize psicliologice. (Lecțiuni de 
psichologie pentru învățământul secundar), 
de Dr. losif Blaga. Brașov tipografia Ciurcu 
& Comp. 1902. Prețul 2 cor. l>0 b. seu 3 
franci. Un volum 8° mare. Edițiune aju
torată de fondul „CoresiL

D-l profesor Dr. Blaga, cunoscut din 
diferitele sale lucrări de estetică și filoso- 
fie, a umplut o lacună simțită în învăță
mântul secundar prin publicarea cărții sale. 
Comisiunea însărcinată din partea confe- 
renței corpului profesoral din Brașov cu 
censurarea acestui manual, s’a esprimat 
elogios asupra ei și a recomandat’o, ca 
lucrare originală, să fie ajutorat din fon
dul „Coresi“. Manualul e destinat în prima 
linie pentru clasa VIII-a gimnasiului, el 
ofere însă lectură plăcută tuturor, cari 
se îndeletnicesc cu filosofia.

ULTIME SG1R1.
Viena, 1 Octomvrie. In decursul 

tratărilor asupra pactului, s’au ivit 
greutăți fârte mari. Se p6te afirma, 
că și de astă-dată tratările nu vor 
ave succes. M.ajestatea Sa a primit 
acțl mai întâiu pe Dr. Koerber, apoi 
pe Szell. Din parcea ungară se re
clamă încheierea tratărilor, căci mi
niștri trebue se se reîntdrcă hi Bu
dapesta.

Budapesta, 1 Octomvrie. S’a răs
pândit scirea în cercurile politice, 
că deputății Visontai și Iîoch vor in
terpela guvernul unguresc în aface
rea Evreilor din România.

Belgrad, 1 Octomvrie. Din Al
bania sosesc scirî neliniștitore. O 
bandă albanesă a trecut frontiera 
Serbiei pe la munții Gawor, a ata
cat mai multe case și au împușcat 

' un țeran din Medovino. Din Mitro- 

vitza se vestesce, că Scheiuli-pașa, 
care în fruntea trupelor regulate 
luptă contra Albanesilor, a bătut 
banda lui Mustafa-aga, apoi a ata
cat cu tunuri satele albanese Kopriv 
și Brabowits, cari au fost aprinse și 
arse pană la păment.

Londra, 1 Octomvrie. Tribunalul 
a tras eri la răspundere pe deputății 
irlandesi Dufey și Roche, pentru ame
nințările lor contra guvernului. Du
fey, care nu s’a presentat, a fost 
pedepsit la 2 luni, și Roche la 4 
luni închisăre și la muncă silnică.

Constantinopol, 1 Octomvrie. Pro
babil, că marele duce Nicolaevici va 
fi însoțit în călătoria sa la Constan
tinopol de contele Ignatieff.

Diverse.
Să bem în timpul mesei? Mulțî 

cred că nu e bine să bea în vremea me
sei. Dr. Oswald dovedesce însă că se în
șelă acei ce cred așa. Un om sănătos nu 
pote înghiți atâtea bucate calde și grase 
fără să simță nevoe de a bea, ca să se 
răcorâscă. Părerea de astădî e însă, că se
tea acesta nu trebue să ne-o potolim nicî 
cu bere seu vin, nici chiar cu apă. Să 
aduce în sprijinul ideiei, că beuturile reci 
închiagă albumina din mâncare și-i îngreue 
mistuirea. Nenorocirea e că afirmarea acesta 
numai dovedită nu e. Sunt dinpotrivă doc
tori pricepuți și încercați, cari spun, că 
hrana nostră e prea vîrtdsă, precum și că 
o beutură rece nu strică în vremea me
sei, căci să încălzesce repede, răcorind 
stomacul prea încăldit și având nevoe de 
udătură. Decă nu i se dă liquide din afară, 
e nevoit să le ia din alte părți ale trupu
lui (prin sânge) și din acestă pricină să 
înțelege starea de neplăcere, ce ne apucă, 
decă mâncăm fără să bem.

,ALBINA!1 institut de creflit și ie economii
Filiala Brașov.

Conspectul operațiunilor în luna lui Sept. 1902.
Intrate:

Numărar ou 1 Sept. 1902 . cor. 24,158'69
Depuneri spre fructificare 71 195,796-79
Cambii rescumpărate 71 381.985-97
Conturi curente .... 71 17,176-27
împrumuturi pe efecte și

albe împrumuturi . . . 71 35,082'60
Monetă............................. 71 30,888-58
ComisiunI, cupone și efecte n 55,198-46
Băno-i.................................. 71 268,354-89
Interese și provisiunl . . 71 26,065'78
Diverse............................. 71 9,944-19

cor. 1.044,652-22
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor 143,539-88
Cambii escomptate . . . 71 399,664-50
Oonto curent .................... ?) 90,816'97
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 71 46,924-—
Monetă............................. 71 22,833-87
ComisiunI, cupâne și efecte 71 67.515-46
Interese și provisiunl . . 71 681-44
Soese și salare .... 71 3,031-47
Bin ol.................................. n 41,883-22
Diverse............................. 71 190,968'60
N'umărar ou 30 Sept. 1902 * 36,792-81

oor. 1.044,652'22

N. P. Petrescu m. p. C. Aisăr m. p. 
dirigent. cassar

losif Oncio'd m. p
ccrârabil

Sosiți in Brașov.
Pe <fiua de 1 Octomvrie 1902.

H. Pomul verde: Dr. Ureehiă, Sin aia 
Potelan, Viena; Dr. T. David, capelan militar, Bra
șov ; Borbely, S. Sângeorgiu, Botezan, Tohanul- 
vechiii; Pruschnak. Marburg ; Revai, Havas, Dr. 
Debreczeni, S. Sângeorgiu, Scberl, Budapesta

H. Europa: Weiss, Dr. Vraciu, medic mi
litar, Budapesta; Baron Nugent, Brașov ; Kruschew- 
ski, Hanan; Griinspan, Vespremi, Galați; Sirhaine, 
Birstall; Hausert, Koln; Kuhlke, Dresda; Tauss, 
Predeal; Niculescu, Craiova; Marchisul Pallavicini, 
Ghimbav; Silvester, S. Sângeorgiu; Hellwig, C. 
Sereda; Kâlnoky, Clușiti; Griimberger, Viena; 
Schuster, Baden; Gronemann, Viena; Hollaky, 
Kalnoky. Clușia.

Proprietar: Dr. Aurel Alureșianu. 
Redactor responsabil: Traian JET. Pop.
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Dela „TipragraJia A. MureșiawC

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

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Cărțo gsentpu comerciant 
și funcționari de bancă:

Introducere in contabilitate și 
contabilitatea in partidă simplă, de 
1. C. Panțu. O carte bună pentru a învăța 
cu ușurință contabilitatea. Pagini I —VIII 
4- 213. Prețul 2 cor. (-|- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială" de 1. C. hmțu. Conține 
modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(4- 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. C. Panțu. Acestă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(4- 10 bani porto).

Un capitol din Contabilitatea du
plă de 1. C. Panțu. Tractezi principiile con
tabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
ple. Prețul 1 cor. (-|- 10 b. p.)

Procent, Promit, Interese și Te
oria conturilor curente de I. C. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe cjil6 într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (4-10 b. porto.)

„Pucăităresa națională'1, carte de 
bucate a bucătăriei române, francese, ger
mane și uncare. Felul bucatelor sunt în
șirate tote în ordine alfabetică după numele 
lor. Limbagiul e ușor. Costă numai cor. 
1*60 (plus 40 bani porto.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 30 Septemvrie n. 1902.

Renta uug. de aur 4('/0......................119 40
Renta de corone ung. 4% . . . 1-7 90
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . —• —
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/0n/o- —• —
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. —.— 
Bonuri rurale ungare 4%
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98 85
Impr. ung. cu premii................... 98.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 205 —

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 723.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 681.50
NapoleondorI.......................................19 04
Mărci imperiale germane . . . 117.021/2
London vista.................................239.37*/2
Paris vista....................................... 95 40
Rente austr. 4% de corone . . 99.90
Note italiene...................................... 94.80

Cursul pieței Brașov.
Din 1 Ootomvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.80 n 18.88
Napoleond’ori. n 19.04 7Î 19.07
Galbeni n 11.20 71 10.30
Ruble RusescI n 2 54 71 —.—
Mărci germane n 117.25 yi —.—
Lire turcescl w 21.40 71 21.50
Scris fonc. Albina 50/(, 101.- 9 102. -

Str» SiraacBB nr. 5
bd&fcâ (Brașovul-vechiiO, 

cu o odaie mare și o cuhnă. pivniță, 
șopru etc. și curte, este «Ie VCEB- 
dare.

Doritorii se se adreseze tot a 
colo la proprietarul

Nicolae Crăciun.

KCOOCXXXXXXXXXXH*

Ocasiune favorabilă! |
Magazin de coloniale, ^•<A»A^cĂ»cA

~ Ferărie, ZZZZZZZZZZ $ 
ywyyyyyyyy șj Opscănie, fi 
cu vochiu renume, avend un ma- A 
re cerc de cliențî, Ă

este «Be veradare, |

Renta de argint austr..........................100.65
Renta de hârtie austr..........................100.55
Renta de aur austr............................ 120.60 ;
LosurI din 1860.................................... 150.75 >
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 901

în eomdUțiiBe eeSe urni favoraJiiJe. 
Amănunte la d NICOLAE LUPU Zernescl. .

Zernescil cu aprope 4000 locuitori. | 
în depărtare numai de 28 chilometrii 2 
dela Brașov, are 6rna de două ori pe fi 
cli var» de 3 O'I pe di legătură de x 
diurn de fer, are două fabrici însem- jj. 
nate, terg de săptămână și două ter- j 

i, guri de țâră. 2-6 |

a0®®Q©®©®©©®©0®®0@®©®®0<®’

o

A T.
Subscrisul aduc la cunoscință, că primul și cel mai mare

r»
cu tot felul de ©higseuH, 
centrale române din Brașov.
de I a calitate, căptușite cu 
este de bucată, fără deosebire 
— Emblema pentru corner- 
20 fileri.

&

Atelier de uniforme din Ardeal 
este din nou bogat asortat, 
pentru elevi dela tote scolele

CSîâgsEisrâle mele sunt 
mătasă iu trei colori Prețul 
cu fi 1.60, seu corone 3.20. 
cialiștî e separat 10 CP. seu

Tot-odată aduc la cunosciuță și Domnilor, care îșl fac. 
anul de voluntar, că în Atelierul meu îșl pote procura numai 
pentru 65 fl. seu 130 corone în sus: 1 manta, 1 blusă, 1 
chipiu, 1 cravată, 1 roc (tunică), 1 pantaloni', 1 curea de 
lac, 1 păr. de mănuși; tote aceste sunt din ștofă fină și 
se confecționeză strict după regulamentul prescris milita
rilor. O singură probă ajunge ori și cui pentru a se con
vinge despre aptitudinea și prestațiunile mele.

Cu deosebită stimă

Dumitru Platoș,
BRAȘOV, strada Mihail-Weiss 20.9—10.(662, IV

1073- 1901

v4s,tArveresi hirdetmeny.
Alulirt birbsăgi vegrehajto az 1881. evi LX. t.-cz. 102. § sa hrtell- 

m4ben ezennel kozbirre teszi, hogy a fogarasi kir. jârăsbirosig 1901 
V. II 310/1 szâmu vbyzese kOvitkezteben Dr. Turce Jânos iigyvbd 
alta! kepviselt a fogarasi elolegezesi egylet javăra vojlai Eva Serbăn 
Borzi a s târsai ellen 160 kor. s jar. crejeig 19 )i evi szeptbr. ho 13 ăn 
foganatositott kielegitesi vâgrehajtăs utjăn lefelul foglalt hs 918 kor.

becsiilt kovetkezb ingosăgok u. m.: lovak, bival, sertes, szeker, gazda- 
sâgi eszkbz, gabona, szena nyilvănos ărverdsen eladatnak.

Mely ârverbsnek a fogarasi kir. jbirosâg 1902-ik. evi V II 138/4 
szămu vegzese folytân 160 kor. — filler tbkekoveteles, ennek 1900-hvi 
Junius ho 21 napjâtbl jârb 6°/0 kamatai V3°/o vălt6dij es eddig osszesen 
91 kor. 37 fillerben birdilag măr megâllapicott koltsegek erejhig vojla 
kozseg hăzănăl leendb eszko21es£.re 1902 evi oktober ho 18 ik napjânak 
delelottî 9 orsja hatâridbul kitiizetik, 6s ahhoz a venni szândekozok ezen
nel oly megjegyt bssel hivatnak meg, hogy az erintett ingosâgok az 1881 
evi LX. t.-cz. 107. 6s 108. §§ ai drtelmâben khszpdnzfizetbs mcllett a leg- 
tobbet igârOnek sziiksâg eseten becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendb ingbsăgokat mâsok is le es felulfog- 
laltattâk. es azokra kielegitesi jogotnyertek volna, ezen ârverăs az 1881 
âvi LX. t.-cz. 120. §. ertelm&ben ezek javăra is elrendeltetik.

Kelt fogarason, 1902 dvi szeptember h6 25-ik napjân.

(691)1—1.

IfL

G-YĂRFĂS FERENZ, 
kir. bir. vegrehajto.

Telefon 80. 
jRESTĂ'uiRANTUt 

s«f în Casa ie tir (Schiitgenhaus) -w 
este desshis âeFna»

Am ondrea a aduce la cunoscință On. public, că am 
arangiat pentru sesonui de iernă Restaurantul din casa de tir 
astfel, de a pute satisface tote dorințele On. public.

Tot-odată rog On. public, ca cu ocasia de festivități 
se se servescă de localitățile, ce sunt bine arangiafe.

Pentru mirați, soarelle, Bmrachetrari iau asupră-mi 
aranjarea, care voiu es ecu ta-o cu acurateța și cu 
= Prețuri moderate. :
Sala Jb tirstă ^ ,^^6 pnirucuri particulara.

Abonamente ia fleici se primesc.
Pentru Domnii, cari doresc a-se esercita la t’agere 

țîntă stau la disposiție jprască și serwâciasD
Apelez la sprijinul Om public 

cu tbtă stima

Friedrich Schmidt.
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SSEEkK ds Steinbruch, VfiM' bun pentru bo»viz (mișmaș) 
si vinuri «Se Mesei11. 

te

S?B*asov, Termed Srasaăra® ÎW. IW.

Acest stabiliment este provecjut cu cele mai 
bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere clin cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta on-C8 
comande cu promptitudine și. acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE.
ÎN AUR, AROINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PEmODICl
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

FROGBAME&EGAHTE.
BILETE DE LO&ODNĂ ȘI DE MSÎĂ

DUt'Â DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AivrivB'r u«s.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fota speciile de serviciurt.

Compturl) Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Couve-X/tc, in Iotă rnăx/mtea,-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

prețuri-gureȘe și diverse 
BILETE DE M0MENTAR1. 
se primesc în biuroidd Comand ele eventuale

tipografiei, Brașov Târgui Inului Nr. 30, eta- 
ă giul I, cătrâ stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
j mandele din alără rugăm a le adresa la 
| Tipografia A. MUE.EȘIANU, Brașov.

Tipografia A. Mureșianu Brașov.
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