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Acțiunea austro-rusă.
In decursul (filei de ac}î 24 De

cemvrie n. este așteptat la Belgrad 
ministrul rusesc al afacerilor străine 
contele Lambsdorff. Mare mișcare și 
emoțiuue domnesce în capitala Ser
biei în așteptarea trimisului Țarului. 
jQicem „trimis11, fiind-că soiri sosite 
din Belgrad asigură, că împăratul 
Nicolae II a însărcinat pe Lambs
dorff c’o misiune specială pe lângă 
Regele și guvernul Serbiei. Popora- 
țiunea din Belgrad a pregătit mi
nistrului rusesc o primire estraordi- 
nară cu ovațiuni și conduct de torte 
pentru a dovedi reeunoscinta Șer
bilor fată cu bunăvoința Țarului.

Este semnificativ, că Lambs
dorff merge întâiu la Belgrad, de 
aici la Niș, unde se află curtea ser- 
bbscă, și numai dup’aceea la Sofia. 
Se cjicea odinioră, înainte de învoiala 
austro-rusă dela 1897, că esista un 
fel de înțelegere tacită între cele 
doue împărății, după care Serbia 
avea, se aparțină sferei de putere a 
monarchiei nostre, âr Bulgaria sferei 
de putere a Rusiei. Acesta era echi
librul, ce se stabilise fără program 
și învoială anterioră.

Seim cât de mult și-au dat si
lința diplomația și guvernele austro- 
ungare de-a trage în adevăr pe 
Serbii independenți în sfera lor de 
putere. Regele Milan era cel mai 
bun și abil mijlocitor al raporturilor 
de amiciție ale monarchiei austro- 
ungare cu statul vecin sârbesc.

De când cu învoiela de a-se sus
ține Status-quo în Balcani, încheiată 
verbal cu ocasiunea visitei monar
hului nostru la Petersburg în 1897, 
s’a enunțat, că ambele împărății sunt 
hotărîte ca împreună, fără de nici 
o împărțire a sferei lor de ac
țiune, să stărue a nu se face nici o 
schimbare în situațiunea faptică din 
peninsula balcanică.

Serbia a continuat însă și după 
1897 a susține raporturi amicabile 
deosebite cu guvernele austro-un- 

gare, pănă-ce într’o bună diminâță, 
din incidentul căsătoriei sale cu 
Draghina, regele Alexandru s’a eman
cipat cu totul de sub înrmrirea tatălui 
său. Regele Milan fiind atunci cons- 
trîns a-se depărta din Serbia, a în
cetat total influința sa asupra atitu- 
dinei politice a 'guvernului sârbesc. 
Diplomația rusescă. părtinind planu
ri le de căsătorie ale regelui Alexandru, 
a sciut să scotă din șea pe AustriacI 
și se facă să predomine în conacul 
dela Belgrad erăși influența Rusiei.

Din momentul acela Serbia, a 
încetat de a mai figura, ca stând 
în sfera de putere a monarchiei ve
cine austro-ungare. Serbii se însufle- 
țieau numai pentru Țarul, care în 
generositatea sa a primit a fi chiar 
naș, prin delegațiune, la cununia 
părechei regale serbesci. Au fost și 
momente când se părea, că nănașul 
s’a cam recit față de finii sei. Acum 
însă 6tă-i pe Șerbi erăși însuflețiți 
și încântați de visita ministrului de 
esterne rusesc și plini de speranță, 
că prin ea se va inaugura o nouă 
eră mai fericită pentru Serbia.

Spre Șerbi și-a îndreptat dâr 
Lambsdorff mai întâiu pașii. Ce 
voiesce el? Din tote părțile se asi
gură, că scopul călătoriei lui este a 
pune la cale o acțiune comună aus- 
tro-rusescă pentru introducerea de 
reforme în Macedonia. De aceea 
Lambsdorff vre se recunbscă el în
suși terenul și să dea o mai mare 
greutate admonițiunilor sale în Bel
grad și Sofia prin presența sa.

La Sofia se va desfășura cam 
acelaș tablou și Bulgarii vor avâ 
causă să fie și mai veseli și însufle
țiți, căci contele Lambsdorff le duce 
în portofoliul său 10,000 de ruble 
de la Țarul Nicolae, sumă destinată 
pentru ajutorarea refugiaților bulgari 
din Macedonia, adecă pentru revo
luționarii macedoneni, cari au fost 
siliți se părăsâscă. patria lor.

Dâcă vom adauge la acesta soi
rea, ce pare a primi ore-care con
sistență, că Rusia are de gând ca 

în cas, când Turcia nu va introduce 
serios reformele promise în Mace
donia, Bulgaria să primescă manda
tul a interveni cu armele la primă- 
veră în Mecedonia, atunci vom câș
tiga deja de pe acum o iconă des
tul de seriosă a misiunei, ce și o va 
termina Lambsdorff cu visita sa la 
Viena.

România, cum se vede, este lă
sată de-ocamdată la o parte. Pdte 
din causă, că atitudinea ei leală în 
cestiunea, macedonână nu pote fi 
bănuită, pote și din alte cause, ce 
se vor cunosce mai târejiu.

Destul, că diplomația rusescă 
s’a pus pe lucru și-și încârcă noro
cul la Viena, doră i-se va ușura din 
acestă parte țînta, ce-o urmăresce, 
ca pentru a-se pute susțină status quo. 
să fie de-ocamdată răsturnat — 
încât pentru Macedonia, er de aici 
încolo cu voința lui Dumdefieu și a 
Țarului înainte.

Acum se vedem pe contele Go- 
luchowski ce pote!

Guvernul și maghiarisarea. „P. 
Naplou . scrie urrnătdrele: „Guvernul plă- 
nuesce luarea de măsuri în stil mare in 
interesul maghiarisării. Cu începutul anu
lui 1903 firmele neguțătorilor și industria
șilor și ori-ce firmă, nu va pute se aibă 
decât inscripții maghiare. In circulație se 
vor pune numai blanchete cu text maghiar 
și numai cărțile acelor comercianțl vor fi 
autentice, cari se portă în limba maghiară. 
Măsura acesta se va întinde asupra terii 
întregi “...

Nu seim, decă scirea lui „Pești Na- 
plou corespunde adevărului. Pare că nu 
ne vine a crede, ca guvernul sS-și ia re
fugiu la măsuri de maghiarisare atât de 
îndrăsnețe. Ori doră prin astfel de măsuri 
vre se-și susțină popularitatea, acum când 
în cestiunea pactului îl amenință primej
dia de a căde?

Țarul și revoluționarii bulgari.
Primul ministru bulgar Daneff a dat ce- 

■ tire în Sobranje unei telegrame din Peter

sburg, prin care se comunică în mod ofi
cial, că Țarul a dat din caseta sa parti
culară suma de 10.000 ruble pentru fon
dul de ajutorare a revoluționarilor bulgari 
refugiați din Macedonia. Sobranja a pri
mit cu lungi ovațiuni comunicarea tex
tului acestei telegrame.

Tot în legătură cu darul țarului se 
mai comunică din Sofia:

O telegramă oficială de la ministeriul 
de externe din Petersburg anunță că va 
sosi la Sofia în diua de 13 Decemvrie mi
nistrul de externe al Rusiei, Lambsdorff, 
aducând cele 10.000 ruble dăruite de ța
rul Nicolae pentru ajutorarea refugiaților 
macedoneni.

Regele Serbiei despre succesiu
nea la tron. Diarul oficios „Sloga“ ra- 
portâză, că regele Alexandru a răspuns la 
toastul metropolitului din fliua de Sf. 
Nicolae cu un discurs, în care a accen
tuat, că dorința lui cea mai ferbinte este, 
ca se-și facă poporul fericit și mulțumit; 
Trebue se domnescă dreptul și legalitatea 
în țeră, sub scutul cărora trebue să stea 
toți cetățenii. Regele trecu apoi la ces
tiunea succesiunei, care în timpul din urmă 
erăși fii adusă la ordinea dilei, și dise: 
Deși cestiunea acesta prin declarațiile 
mele de mai ’nainte fusese luată dela or
dinea dilei, totu-și se află omeni, cari me
reu o colportâză cu tendențiositate și me
reu afirmă, că eu și regina vrem să abor
dăm cestiunea deși am declarat, că mo
mentan nu esistă nici un motiv pentru 
discutarea acestei și că decă va cere ne
cesitatea, eu voiu procede în deplin acord 
cu poporul meu.

Rusia și cestiunea macedon^nă.
Comunicatul guvernului rusesc privi

tor la cestiunea balcanică, publicat în Mesa
gerul imperial din Petersburg, a produs 
în Rusia efect variu. Cercurile așa dise 
naționaliste, au primit cu simpatie și cu dis- 
posiție resboinică comunicatul și aplau- 
deză, că Turciei i-s’a dat un nou adver- 
tisment pentru a reveni la sentimente mai 
bune față cu populațiunile ortodoxe din 
provinciile ei europene.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Caracterul lui Alexandru loan.
Un capitol din lucrarea d-nului A. D. Xenopol 

„Domnia lui Cuza-Vodăa.

— Fine. —

Acest om astfel închegat de fire din 
tainele eredității, era se se urce pe tronul 
țările române, în momentul cel mai critic 
al vieții lor, atunci când tratatul de Pa
ris, scoțindu-le de sub jugul Turcilor și 
al Rușilor, sub care stătuse pănă atunci 
încujbate, le chema la o vieță nouă, atri- 
buindu le un rol în mersul politic al lumei 
orientale.

Nu e vorba, era să se împărtășâscă 
din acestă vieță, deocamdată numai o 
mică frântură din corpul poporului român, 
clasa mai înaltă a .societății, și unde și 
unde, câte un element ce pătrundea din 
straturile inferiore cătră regiunile cele mai 
de sus. In clasa însă chemată la condu
cerea evenimentelor, se făcuse încă de 
mai mult timp o runipere, o sfășiare. O 

parte, cea mai numărosă din acestă clasă, 
deși nu se dădea îndărăpt în fața unui 
progres politic și cerea unirea împreună 
cu minoritatea, era departe de a fi călău
zită de aceleași idei și în privirea progre
sului social, a lepădărei sincere și nepre
făcute a privilegiilor și în îmbrățișarea 
principiilor egalității, proclamate și hotă
rîte de actul de nascere al poporului ro
mân — Convenția de Paris.

Blondul cultural pe care se împlânta, 
ca un arbore străin, noua concepție a 
vieții de stat, decretată de areopagul eu
ropean, era un straniu amestec de idei, 
de nisuințl și de interese din cele 
mai protivnice, pentru a căror unificare, 
în sensul propășirei cătră o stare mai 
bună, era să încleșteze o luptă uriașă 
între elementele trecutului și acele ale 
viitorului. Era ușor de decretat pe hârtie 
transformarea unui popor; de a înlocui 
în articole privilegiile cu egalitatea, fără 
de-legile cu libertatea, nesciința cu lu
mina, barbaria cu civilisația ; der era greu, 
cumplit de greu, de a face să pătrundă 
aceste principii în vieța reală și să pre

facă înseși formele ei, învechite și rugi
nite, în forma nouă frumosă și strălucitdre.

De la 18’21, pănă la urcarea lui Duza 
în s.caun, se petrecuse de sigur adânci 
schimbări în societatea română ; der aceste 
schimbări atinsese numai formele vieții 
culturale și naționale. Se luminase întru 
câtva mintea; se ridicase consciința ro
mână ; se împlântase în inima unui număr 
de ămeni dorinți și aspirațiuni vagi după 
un ideal național, întrevădut însă numai 
în neguri și zugrăvit mai mult ca întru
parea unui vis politic. Reforme sociale 
nu se făcuse aprope de loc, seu acele ce 
se încercase, întorsese desvoltarea înapoi, 
în loc de a o duce înainte. In privirea 
socială, poporul român se afla mai rău 
decât tdte celelalte poporă din Europa. 
Privilegiile și neegalitatea se înfățișau încă 
în tdtă goliciunea lor, și tote încercările 
de a le răsturna, nu făcuse decât a le 
întări încă mai mult pe capul massei po
porului.

Tocmai aici stătea greul problemei. 
Convenția de Paris ataca grava cestiune 
a transformărei sociale a poporului român. 

Ea nu învoia deplina realisare a dorinței 
politice — unirea — der legiferase în chip 
lămurit desființarea privilegiilor, a boieriei, 
a monopolurilor și breslelor, și ceruse îm
bunătățirea sorții clasei celei mai nume
rose a poporului. Convenția de Paris, care 
trebuia aplicată de la 1859 înainte, cerea 
deci o transformare radicală a stărei so
ciale a poporului român, adecă o prefacere 
și răsturnare de a totului tot a rețelei de 
interese, pe care se întemeiase pănă acuma 
a ei clădire.

Lupta mai domălă petrecută cu 
transformarea ideilor, era să se ascută și 
să se imponcișeze, de îndată ce tărîmul 
ei se coboria din lumea cugetărei în acea 
a faptelor reale.

La acâstă luptă crâncenă și îndărăt
nică, dată de noua concepție civilisată a 
vieții de stat contra formațiilor unui în
tunecat trecut, era să presideze domnia 
lui Cuza, și conducătorul de căpetenie a 
falangei resturnătore era să fie tocmai — 
prin caracterul lui — noul domnitor al 
țărilor române.
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Cestiunea macedoneană e privită adi 
în Rusia mult mai seriosă, de cura de 
fapt pare a fi. Pretutindeni se recundsce 
în Rusia, chiar și în cercurile oficiale, oă 
călătoria lui Lambsdorff la Sofia, Belgrad 
și la Viena este preludiul unei întorsături 
muri și surprindetore în cestiunea mace- 
donenă. In t<5te păturile societății rusesci 
se nutresc vii simpatii și o mare însufle
țire față de Bulgarii macedoneni, er pressa 
rusescă alimenteză dilnic disposiția adver
sară Turciei. Diarele rusesci au deschis 
liste de subscripții pentru ajutorarea Ma
cedonenilor și Sârbilor, . și dilnic se dă 
sâmă despre sume mari colectate prin 
diare. După-cum arătăm mai sus, chiar și 
Țarul Nicolae a dat 10,000 de ruble pen
tru refugiații bulgari din Macedonia, sumă 
pe care o va duce la Sofia cancelarul 
Lambsdorff.

Se află însă printre Ruși și omeni 
de posiție înaltă, cari desaprobă manifes- 
tațiunile acestea făcute în favorul Bulga
rilor din Macedonia. Intre alții prințul 
Mescerskij publică în ^Grajdanin" un ar
ticol în care etă ce Jice:

«Fiind că eroii armatei rusesci s’au 
întors acasă din Peninsula balcanică cu 
sentimentul, că acolo noi n'avem decât un 
singur amic, pe Turc, și un singur duș
man, pe cei din propriul sânge, ar fi tre
buit, ca inima rusescă și cinstea națională 
rusescă să-și întărcă pe veci fața de că- 
tră pseudofrați, cari nu numai că ne sunt 
străini, der ne urăsc chiar și nu dau 
nici o groșiță pe sângele rusesc. învăță
tura acesta însă se pare că nu ni-a folo
sit, căci în loc de a ne fi rușine de lume 
pentru slăbiciunea acesta a nostră, înce
pem din nou, nebuniți de Macedoneni, să 
plângem suferințele lor mitice și să țipăm 
contra atrocităților turcesc! tot așa de mi
tice. Se va întâmpla la urmă să înrolăm 
voluntari pentru martirii de teatru. Acestă 
acțiune națională este un nou semn al 
incurabilității nostre istorice. Ori-cine a 
participat în resboiul din 1877/78 s’a pu
tut convinge, că în Peninsula balcanică 
noi numai pe Turcia o putem ave aliată. 
Prin alianța acesta am dobândi înrîurire 
asupra orientului întreg, ne-am apropia 
mai tare de Mediterană și am sta în 
relații mai strînse cu Persia. Tote a- 
cestea însă le-a făcut, în locul nostru, 
Germania".

Acestă notă discordantă în concertul 
pressei rusesci, nu-i supără însă de loc 
pe Ruși. Ei merg înainte cu celeritate 
de vapor spre țînta ce-o (urmăresc: înju- 
garea Peninsulei-balcanice intereselor de 
putere ale imperiului moscovit.

*
Contele Lambsdorff a trecut alalt.ă- 

eri prin Lemberg, mergând spre Belgrad.
Serbii din Belgrad i-au pregătit o 

strălucită primire. Diarele sârbesc! învită 
pe locuitori, să ia parte până la unul în 
manifestația pentru ăspele rus, pentru-ca 
și prin acesta să arate simpatiile față de 
poporul rusesc și credința nestrămutată 
în viitorul slavismului. Belgradul, adi la 
sosirea lui Lambsdorff, va fi iluminat.

Ludovic Mocsary
despre cestiunea naționalităților.

— F i n e. 12 —■

Partidului independist i-ar reveni 
problema de a iniția resolvirea cestiunei 
naționalităților.

După avântul, ce l’a luat partidul la 
alegerile din 1878 și 1881, a întrat o stag
nate în contingentul seu. Volnicia tică- 
ldsă, ce s’a comis la alegerile făcute de 
Banffy, nu pdte fi luată ca normativ, 
contingentul mai mic n’a stinghirit impor
tanța partidului. Din starea de stagnațiune 
partidul nu se pote ridica, decât dăcă va 
lua în manile lui cestiunea naționalități
lor. Când <jic acesta, — ori-cât de mare 
iubire a-și purta causei, căreia i-am stat 
la legăn și în serviciul căreia mi-am mâncat 
o bună parte din pane — nu sunt condus 
de puncte de vedere corteșesci minuscule, 
ci numai de dorința să văd partidul cres
când în număr. Majora cauamus. A-și 

dori patriei, ca partidul să-i facă un mare 
serviciu prin resolvirea cestiunei naționa
lităților. Nu pot să aștept acesta de la 
partidul guvernamental. In genere acest 
partid nu e capabil de nici o acțiune mai 
mare. El nu este decât un mare colos pe 
piciore de lut. Tdtă sciința partidului 
guvernamental constă în aceea, cum tre- 
bue să se mențină și să-și susțină domnia. 
Totul pentru partid și totul prin partid. 
Acăsta l’a și dus la o hotărîre mirâcu- 
ldsă: a primit ca axiomă de morală pu
blică, că totul e permis din interes de 
partid. Dreptate, cinste, omenie, aliquando 
valet, aliquando non valet. Lucrul acesta 
l’au învățat și cei din provincie și clicile 
din comitate și orașe, cari s’au format din 
relațiile de mici interese, cu totul înafară 
de partidele politice. Wie die Alten sun- 
gen so zwitschern die Jungen, cum cântă 
bătrânii, așa ciripesc tinerii. Partidul gu
vernamental trage folos particular , din 
aceea, ca cestiunea naționalităților să ră
mână în starea în care se află astădi; 
prin acesta el ține departe massele mart, 
cari ar pute veni să țină sacul, susține pe 
satrapii fișpani sub titlul de înfrânarea na
ționalităților, în realitate însă pentru a sus
ține o neclintită domnie de partid, er prin, 
prigonirea dușmanilor patriei dispune de 
conserve inepuisabile pentru petecirea 
mantalei găurite a reputației sale pa
triotice.

Partidul (independist) este singur ca
pabil pentru inițiarea resolvirei (cestiunei 
naționalităților), el are și mandat, spre 
acâsta. Adi naționalitățile nu vreu să scie 
de deosebirea, ce esistă între partidul gu
vernamental și cel independist. După con- 
cepțiunea lor, ceea-ce este maghiar e ma
ghiar, fără deosebire, căci față cu ele și 
unii și alții au aceeași atitudine. Tocmai 
de aceea ele ar dice tot așa și în cașul, 
decă ar esperia o apropiere față de ele 
din partea partidului independist. Ori din 
care parte a maghiaiimei s’ar întâmpla 
acesta, ar însemna, că esistă posibilitatea 
înțelegerii lor cu Maghiarii.

lntr’asta văd naționalitățile tabloul 
Ungariei viitore. Decă partidul indepeiî- 
dist, pricependu-și misiunea, ar profita de 
politica actuală, el ar fi chemat la rolul 
de viitor partid dominant, și naționalitățile 
încă l’ar considera de atare. Nu se pote 
închipui alt-fel o Ungarie independentă, 
decât cu raporturi de naționalitate aran- 
geate. In starea în care se află adi națio
nalitățile, ele nu pot fi ținute decât de-o 
Ungarie, care se ascunde sub aripile vul
turului austriac, der care jertfesce tot: 
independență și bunăstare materială. Decă 
partidul se ocupă serios cu independența 
țării, decă ’și reclamă o misiune seriăsă 
pentru eluptarea ei, trebue să creeze mai 
întâiu și să aibă înaintea ochilor tabloul 
acelei Ungarii independente.

Cestiunea naționalităților este odiosa 
materia. Ea devine așa ceva cu atât mai 
vîrtos, cu cât rămâne timp mai îndelun
gat cestiune neresolvită. Lucrurile neis
prăvite, mai ales când sunt de importanță, 
esercită asupra omului influență tot așa 
de deprimătore. ca și răua consciință. Să 
nu așteptăm incidente însemnate, căci am 
vădut de ce natură sunt evenimentele 
mari, ce figureză pe cariera cestiunei na
ționalităților ca pietri miliare. Veți dice, 
p<5te, că de ce să sgândărim status quo, 
care proporțional pare tolerabil. In dietă 
domnesce liniște de la pasivitate îhcăce, 
ar fi păcat, deci, decă naționaliștii ar veni 
erăși aici și s’ar repeta certele cele vechi. 
Noi independiștii, să căutăm contactul , cu 
ei, tocmai noi? Noi să ne espunem pa
triotismul vergin acusei urgisite, că facem 
tovărășie cu dușmanii patriei? Să fim mai 
răi decât partidul poporal, care o face de 
fapt, însă o negă? Apoi ne-am mai espune 
probabil și la aceea, ca ei (naționaliștii)
să nu vre să stea de vorbă cu 
noi nu le putem da nimic, nu 
le facem nimic. Să mărturisim 
ei nu pot ave încredere în noi, 

noi, căci 
putem să 
adevărul, 
nici plă

cere de a primi prevenitor pașii noștri de 
apropiere, căci față de ei — cel puțin în 
dieta țării — din partea nostră s’au făcut
declarațiile cele mai aspre.

Tote aceste sunt lucruri mici, cari 
puțin ar apăsa în cumpănă, decă partidul 
independist s’ar decide odată a-se ridica 
la nivelul situațiunei, urmând o politică 
mai mare și mai practică actuală. Ați 
băgat deja de semă, că d-1 ministru pre
sident Colomann Szell prin atitudinea sa 
pactantă, umblă să narcotiseze și partidul 
independist, când îl laudă pentru purtarea 
lui parlamentară; el a băgat de semă, că 
sufletul partidului e preocupat de lucruri 
mai mititele și n’are dorința lăudabilă să 
esercite înrîurire adâncă asupra sorții țării 
prin principiile ce le representă și conform 
credinței sale patriotice. Partidul numai 
atunci ar păși pe terenul actualității ade
vărate, decă creând un modus vivendi 
cinstit cu naționalitățile, ar arăta prin 
acăsta cum trebue să fie unite ^voința și 
puterea întregei națiuni politice indivisi- 
bile, pentru a scuti interesele țării; faptul 
acesta ac fi în sine începutul concentrării. 
Acesta e unica modalitate, pentru-ca par
tidul independist să se ridice din situația 
falsă și din disposiția deprimată de adi, 
pentru a ave un rol activ în jurul diri- 
gierii sortii natiunei.

Procesul de pressă al lui Hermann . 
Schroff.

Estragem din desbatera procesului 
lui Hermann Schroff, fost redactor respon
sabil la „Kr. Ztg.“, următorele:

Schroff constată la interogatoriu, că 
articolele încriminate în parte au fost 
scrise de el, în parte au fost reproduceri 
din alte diare, ca „Deutsches Tagblatt f. 
Ungarn", „Sieb. D. Tgbltt" și^alte diare. 
Primesce răspunderea pentru tote. Nu 
se simte vinovat, căci el n’a făcut alta, 
decât a făcut critică șovinismului, n’a avut 
însă de gând a ataca pe Unguri seu a 
ațița pe cineva contra lor. Din contră el 
totdeuna a fost amic Ungurilor, dovadă, 
că diarul din Bucurescî „Rum. Ll.“ cât 
timp a fost el redactor, avea o atitudine 
filomaghiară. Tot așa și ca redactor la 
„Kr. Tgbl.“ și „Kr. Ztg.“ Regretă, că nu 
e de față redactorul de la „Br. Lapok“ 
să fie ascultat asupra atitudinei lui în ces
tiunea naționalităților. Acesta ar pută do
vedi, că el numai contra șovinismului a 
scris și că adesea vorbia cu el, cum s’ar 
pută inaugura pacea cu Ungurii.

Asupra espulsării sale din România 
o adresă a consulatului din Bucurescî tri
misă la tribunalul din T.-Mureșului spune, 
că Schroff a fost espulsat pentru crimen 
laesae Maiestatis față cu regele Ungariei 
și față cu împăratul Germaniei. Schroff 
răspunde, că trei Unguri, cari au fost mal
tratați de un boier român, s’au adresat la 
el, er el a intervenit în interesul lor la 
poliție și la consulat, însă fără resultat. 
In urma acesteia el a atacat în jurnal nu 
numai pe numitul boier, ci și poliția și 
consulatul, pentru care și-a atras ura și 
răsbunarea lor. Nu peste mult a reprodus 
un articol din „Hamburger Nachrichten", 
care li-a servit apoi de pretext se-1 es- 
pulseze.

Președintele îl întrebă, decă esistă 
vr’un comitet la „Kr. Ztg.“ și ce rol are 
acel comitet?

Schroff răspunde, că esistă un comi
tet, care are de a determina în general 
direcția jurnalului, nurhesce pe câți-va, 
dăr nu păte să-i spună pe toți, dedrece el 
nici-odată n’a luat parte la ședințele co
mitetului.

Procurorul în rechisitoriul său spune, 
că decă ar fi vorba numai de Schroff, n’ar 
perde nici un cuvânt, der în dosul lui esistă 
o alianță întregă secretă.

Apărătorul apeleză la sentimentul de 
dreptate al juraților. Schroff s’a ocupat 
în articolele sale numai cu espulsările lui 
Korn și Cramer, n’a supus însă criticei 
verdictele juriilor din Timișdra și Seghe- 
din. In critica măsurilor luate de poliția 
și procurorii respectivi, n’a trecut peste 
marginile permise într’un stat constitu
țional.

Schroff n’a comis delictul agitării, în 
articolele lui nu se găsesc criteriile pro
vocării la ură contra naționalității. In ace

lea articole Schroff a susținut, că conser
varea limbei materne a Șvabilor este 
compatibilă cu iubirea de patrie și nu 
atacă națiunea maghiară, ci numai pe șo- 
viniști.

Apărătorul invocă declarația codifi
catorului Csemegi, care la crearea §. 172, 
combătut de Horanszky și Madarasz, a de
clarat, că acel paragraf nu vizăză liberta
tea discuției, ci numai pedepsirea provo
cării directe contra vr’unei naționalități 
seu confesiuni.

Verdictul cunoscut deja, s’a pronun
țat după o chibzuire de ’/2 de oră din 
partea juraților.

SOIRILE D1LE1.y
— 11 24) Decemvrie.

Manifestațiune de doliu în lași. 
Ieșenii au făcut Duminecă o imposantă 
manifestație în memoria neuitatului Ro
mân Dr. I. Rațiu. După un Te-deum ofi
ciat în catedrala mitropoliei, la care a 
luat parte întrega elită intelectuală a ca
pitalei Moldovei, întrega asistență în nu
măr de peste 3000 de persone, au mani
festat pe strădile principale și în piața 
Unirei. Steagul roșu, oferit de fetele din 
Sibiiu, era purtat în fruntea imposantului 
cortegiu, îmbrăcat cu zăbranic negru. La 
drele 3 Liga Culturală a ținut o întrunire 
în sala Universității. Au luat cuvântul 
în aplausele unei asistențe enorme, profe
sorii universitari Găvănescu, Antonescu și 
d-nii A. C. Ouza și maiorul Manolescu 
Mladian.

Darul Majestății Sale pentru Papa 
Din Roma se anunță cu data de 22 Dec : 
Astădi s’a dus ambasadorul austro-ungar 
de la Vatican, contele Szecsen însoțit de 
întreg personalul ambasadei la Vatican, 
ca să predea Papei darul Majestăței Sale 
Francisc Iosif. Afară de personalul amba
sadei mai era de față și baronul Drechsler 
secretar de curte, și sculptorul Marschall, 
care a esecutat statua, pe care â oferit’o 
Majestatea Sa. Papa a primit deputațiu- 
nea în sala consistoriului cu mare solem
nitate, încunjurat de curtea și de garda 
sa. Contele Szecsen, după ce Papa a fost 
adus în sală pe „sedia gestatoria" a pro
nunțat un discurs în limba francesă, în 
care a accentuat, că totă lumea a partici
pat la iubileul Papei și că și Majestatea 
Sa împăratul și regele Austro-Ungariei a 
dorit se participe la acest iubileu. — Papa 
a răspuns în limba italiană mulțumind 
pentru înalta atențiune. După acesta Papa 
a primit pe contele Szăcsen în audiență 
privată.

Un proces disciplinar. La 22 Dec. 
n. s’a pertractat înaintea senatului disci
plinar al camerei advocațiale din Timișora 
causa advocatului Dr. L. Krimling din 
Biserica-albă, acusat de „purtare dehones- 
tăt<5re“, ce ar fi comis’o prin faptul, că a 
dat, „deși e advocat și oficer în reservă 
la honvedi“, o petiție în limba germană 
cătră senatul orașului Biserica-Alba, a că
rui limbă oficiosă e de altfel tot limba 
germană. După informația „Drapelului11 
acusatul a susținut resolut dreptul limbei 
sale. Apărătorul C. Brediceanu a susținut 
dreptul întrebuințărei limbilor țării și a 
espus în mod lămurit netemeinicia acusă- 
rei din punct de vedere al legei, dreptului 
și independenței statului advocațial. Sena
tul a acceptat motivele apărării și a achi- 
iat pe Dr. Krimling.

O nouă confiscare. Judecătorul de 
instrucție Godri din Sibiiu, însoțit de un 
subprocuror și de poliție, s’a dus eri la 
institutul „Tipografia1* din Sibiiu îmânând 
directorului ordinul de confiscarea broșu- 
rei ^Politica maghiară* de Teodor Raica. 
Conținutul broșurei a fost publicat și în 
colonele „Tribunei", într’o serie de arti
cole. D-1 Teodor Raica e profesor în 
PloescT.

Mortea lui Krafft-Ebing. Renumi
tul psychiatru, profesorul Dr. Richard 
baron de Krafft-Ebing a repausat Luni 
în 22 Decemvrie în Graz în etate de 62 
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ani. Krafft-Ebing s’a născut la 1840 în 
Mannheim. Studiile și le-a făcut în Ziirich, 
Viena și Praga. La 1863 fu promovat 
doptor în medicină. El se dedică psychia- 
triei și fii numit asistent la casa nebuni
lor din Illenau. Intre anii 1869 și 1871 a 
practicat în Baden ca medic pe terenul 
pathologiei nervilor. încă de pe atunci 
s’a distins prin numără sele sale scrieri. 
La 1871 fu chemat ca profesor la univer- 
titatea nouă din Strassburg. După doi 
ani fu numit director la casa de nebuni 
din Graz, unde a înființat și un sanatoriu. 
La 1889 Krafft-Ebing fii numit profesor de 
psychiatrie și nevro-patologie la universi
tatea din Viena și șef al clinicei psychi- 
atrice de la casa nebunilor din Austria 
de jos. La 1 Maiu îmbolnăvindu-se s’a 
retras la Graz, unde a repausat acum. 
Activitatea lui literară a fost din cele mai 
apreciate. Afară de numărose manuale a 
scris și cărți accesibile pentru publicul cel 
mare, cum a fost „Psychopathia sexuală*, 
și altele.

Romanul mostenitorei de tron sa- 
xone, „Dresdener Journal* anunță, că 
Pitisa Antoineta, moștenitdrea tronului 
Saxoniei, a dispărut fără de veste din 
Salzburg și s’a dus în străinătate — Luisa 
Antoinetta s’a amoresat înainte cu câte-va 
luni de un tîner profesor, care da ins
trucție copiilor săi din limba francesă. 
Profesorul fu concediat la 2 Decemvrie și 
moștenitorul de tron al Saxoniei, bărbatul 
Antoinettei, s’a reîntors la 7 Decemvrie 
din Salzburg la Dresda. Nevasta lui plecă 
la 9 Decemvrie în Salzburg, unde se în
tâlni cu profesorul concediat. De acolo 
au plecat ambii la Genf. Nu se scie, decă 
ei se află și acum în Genf ori nu, se 
crede însă, că au plecat și de acolo. Dis
pariția princesei este cu atât mai surprin- 
dătdre, cu cât ea își iubia nespus demult 
cei 5 copii.

Adunare socialistă disolvată. Ju
panul Max Grossman. faimosul ambulant 
socialist a convocat dilele acestea o în
trunire a muncitorilor din Reșița. Munci
torii însă l’au primit forte rece, er solgă- 
bireul a disolvat întrunirea, fiind-că Gross
man a întrebuințat espresiunî agitatore 
contra ordinei publice.

Pictorul Verona, cunoscut în cer
curile artistice bucurescene cât și marelui 
public prin exposiția din anul trecut, a 
espus în una din sălile palatului Ateneu
lui Român peste 40 tablouri nouă. Expo- 
siția, care se presintă în condițiunl esce- 
lente, a fost deschisă Duminecă în presența 
unei mari mulțimi de artiști și admira
tori.

Bancnote de o miie corone vor fi 
puse în circulație începând cu diua de 
2 Ianuarie 1903. Bancnotele de o miie 
•fiorini vor fi retrase din curs pănă în Iu
nie 1904.

A înghețat cu pușca în mâni. Pe
tru Visa era vânător renumit. Om cura- 
gios și robust, el a dat adese-ori piept 
nu numai cu gendarmii și gornicii de pă
dure der și cu dihăniile sălbatice, pilele 
trecute se dusese se vâneze lupi în pădu
rea de lângă Brad. Ș’a luat posiție într’un 
loc bun de pândă. începu să ningă și 
ningea cumplit. Vișa însă sta ca împlân
tat la locul său de pândă. A doua seu a 
treia di uh gornic a dat peste bietul Vișa 
îngropat în zăpadă pănă la piept. înghe
țase, der în mânile lui ținea încă pușca 
plină și gata de a trage în vr’o dihanie.

Condamnarea unei polonese. Din 
Posen se anunță, că tribunalul de acolo a 
condamnat la două săptămâni închisore 
pe o studentă polonesă, fiind-că a rupt și 
scuipat o1, broșă pe care era chipul îm
păratului Wilhelm.

Tin tîner escroc. O telegramă sosită 
din Viena „Universului11 anunță, că acum 
câte-va dile a luat locuință la un otel 
fdrte elegant un tînăr, care declara, că 
este locotenent de cavalerie și că se nu- 
mesce Petre Turbule, român. Dânsul a 
sciut să se introducă în societatea înaltă 
română din Viena, picând că e înrudit cu 

familii aristocratice din România. Alalta- 
erî, Turbule a dispărut. Acum a sosit din 
Bucurescî cererea pentru arestarea lui 
Turbule care, însoțind de la Bucurescî la 
Viena pe fiica unui colonel român, i-a 
luat câte-va sute de franci, promițând se-i 
schimbe în fiorini, și tot de-odată să ser- 
vescă de cicerone prin Viena fiicei colo
nelului. Insă a dispărut.

Contrabandă cu fete Ia frontiera 
română. Se scrie din Orșova: Sofron 
lvacicovicî funcționar la vama din Orșova 
urmăria deja de mult pe femeia Teresa 
Luca, care tot mereu îșî căuta de lucru 
în România și trecea pe la Verciovara, 
însoțită de cătră 2—3 fete. Resultatul ur
măririlor lui a fost, că s’a descoperit cum 
că femeia ducea fete din Lugoș și le vin
dea la case de prostituție în Turnu-Severin. 
S’a constatat, că în luna acesta a ademe
nit pe fetele: Emilia Dorner, Maria Vasi- 
lievicî, Maria Laicum, Ana Roju și Ana 
Borlovan, în etate de câte 16—18 ani sub 
pretext, că le va plasa ca chelnărițe în 
România. Fetele, văzând unde le duce, 
au vrut să fugă, der le-a reținut cu forța. 
Consulul austro-ungar Wenninger din T. 
Severin a intervenit Ia prefectul Igiroșanu, 
care a arestat femeia și a espulsat’o din 
România. Aici a fost dată în judecată, 
condamnată la 15 țlile arest și 400 cor. 
amendă. Sofron lvacicovicî a fost reco
mandat ministrului de interne spre a fi 
remunerat.

In săra de 24 Decemvrie n. (pre 
sera Crăciunului gregorian) tramvaiul din 
Brașov va sista la 8 dre comunicațiunea 
în oraș, er ultimul tren, care va pleca la 
Săcele va fi cel de la 6 dre și 9 min.

Concert. Vineri fiind a doua di de 
Crăciunul Nemților, musica comunală va 
da un concert în sala hotelului Europa 
sub conducerea capelmaistrului Max Krause 
Programul e următorul: 1) Cadettenmarșch, 
de Sousa. 2) Uvertura „Romantique" de 
Keler. 3) Brunettenwalzer, de Ganne 4) 
Weinachtserinnerungcharacteristik deKrau- 
se. 5) Das Menschenleben mare feerie 
de Starke. 6) Uvertura „Fra Diavolo" de 
Aufer. 7) Csardas de Ristits. 8) Frdliche 
Weinachten, feerie de KOdel. 9) Craiu 
nou, de Porumbescu. 10) Galbiana marsch, 
de Krompa. începutul la orele 8. — In
trarea 60 bani.

In magazinul de încălțăminte I. 
Sabadeanu Brașov, Strada Porții Nr. IO 
care de 34 ani se bucură de un renume 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de tdte soiurile pentru domni, dame și 
copii, de iernă și de vara, se pote procura 
încălțămintea cu pr țuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

Arestarea familiei Humbert.
„Cea mai mare escrocherie a seco

lului" — după cum a numit Waldeck-Rous- 
seau imaginara moștenire Crawford va 
fi în sfârșit pedepsită de justiție. Fostul 
deputat frances Humbert, fiul unui fost 
ministru de justiție, a fost desarmat de 
brațul brutal al jandarmului. De astă dată 
însă nu va mai scăpa și împreună 
cu extraordinara femeie ce-i portă numele 
și cu aventurierul asasin Romain Daurig- 
nac, vor ispăși grelele păcate de hoții și 
asasinate morale de carî e încurcată corupta 
lor consciință.

[ Poliția spaniolă a arestat pe fugarii 
j căutațî în Argentina, în plina capitală a 
, Spaniei, în noptea de Vineri spre Sâmbătă.

Ca și operațiunile de excrocherie și 
dispariția lor miraeuldsă din Paris, sensa- 
țională le-a fost și arestarea. Ce „eroi" 
au pungășit o lume timp de 25 de anî, dând 
dovadă de o neobicînuită perversitate în 
inteligență, ca „eroi" au cădut în mânile 
uneltelor justiției eterne, care nu[Ș ertă și 
nu renunță la partea ei.

De mai bine de două luni, sună te
legrama oficială din Madrid, poliția prinse 
bănuelî în privința chiriașilor din casa cu 
nr. 33, din strada Feiret (Madrid). însuși 
proprietarul inmobilului începea se gă- 
sescă suspecțî pe noii săi chiriași, cari se fe
reau în tot timpul se iasă pe stradă.

Insă Romain Daurignac. brațul drept 
al lui Humbert, a avut imprudența să-și 
părăsescă Vineri dimineța refugiul. La în- 

tdrcere a fost observat de un agent se
cret al poliției, care de săptămâni supra- 
veghia împrejurimile.

Recunoscând în misteriosul personaj 
pe Romain Daurignac, polițistul sună la 
pdrtă, imediat după intrarea fratelui d-nei 
Humbert.

Ne primind nici un răspuns, agentul 
avisă în grabă poliția.

Inserase, Se luase imediat măsuri de 
precauțiune. Casa nr. 33 fu încunjurată 
de o întregă brigadă de agențl ai sigu
ranței.

Pe la medul nopței inspectorul șef 
ai expedițiunei sună și el de câteva ori 
după olaltă.

După o așteptare de 20 de minute 
ușa se deschise și forța publică pătrunse 
în casă. Escrocii erau prinși. Nici un mij
loc de scăpare. Casa era înconjurată de 
agenți.

Se încercaseră să fugă pe ferestrile, 
cari dedeau în curte, der în zadar.

•Romain Daurignac, deschizând ușa, 
a dis:.

— E adevărat, noi suntem familia 
Humbert.

Pentru a preîntîmpina o eventuală 
încercare de sinucidere, agenții țineau în
tins sub ferestra din stradă o pătură, spre 
a prinde pe desperatul, care ar fi căutat 
în morte scăparea din mânile justiției.

Cel dintâiu arestat a fost Frederic 
Humbert. Dânsul n’a opus nici o resistență 
și a mărturisit, că el e Humbert.

Au fost arestați apoi toți ceilalți cinci 
membrii ai familiei.

Câțiva din ei, și anume Romain, Emil 
și Paulina Daurignac, erau în paturi.

Maria Tereza și Eva Humbert erau 
îngrozite și forte palide.

In momentul arestărei, Tereza Hum
bert a luat în brațe pe fiica sa Eva, care 
leșinase, și a strigat:

— „Numai mortea pdte să ne des
partă11.

Frederic Humbert a dis inspectorului 
de poliție:

— Mă bucur împreună cu d ta, că 
ai câștigat 125.000 franci prin arestarea 
ndstră.

Tereza Humbert strigă plângând:
— Nu mă despărțiți de fiica mea!
Poliția a procedat apoi la inventa- 

riarea lucrurilor găsite: giuvaerurl în va- 
lore de 10.000 fr.

Poliția bănuesce însă, că arestații au 
făcut să dispară, aruncându-le în closet, 
înainte de a deschide pdrta, tăte documen
tele importante.

In buzunarele escrocilor s’au găsit 
numai 2000 de fr. și un bilet de loteria 
spaniolă.

S’au început explorări prin canalele 
de scurgere de dedesuptul imobilului, în 
speranță de a se da peste prețidse docu
mente semnalate de poliția și parchetul 
din Paris.

Arestații au fost transportați îndată 
în trăsuri închise la poliție.

Aci s’au repetat scenele de plâns și 
furie.

Escrocii au fost supuși unui lung in
terogatoriu.

Teresa Humbert a fost pusă într’o 
celulă cu fiica sa Eva, care suferea de 
atacuri de nervi și de leșinuri.

Romain, Emil, și Maria Daurignac se 
află în celule separate.

Ei strigă mereu, că sunt nevinovați 
și că se va vede acesta I a judecarea pro
cesului.

După cât pare, nici Frederich, nici 
Teresa Humbert, nici sinistrul Romain Dau
rignac n’âu perdut încă totă speranța. Do
vadă e șantagiul pe care’l încârcă cu nu
mele altor personagii sus puse din Paris.

In momentul arestării lor escrocii 
au profeiat amenințări la adresa unor mar
cante personalități francese, cu o înaltă 
situațiune în republică.

Un diarist din Madrid a răușit. să 
vorbescă în închisore cu Romain Dau
rignac.

Acesta a dis:
— Suntem noi cei jefuițl. Vom po

vesti totul și vom dovedi nevinovăția 
ndstră.

Guvernul frances a fost imediat avi- 
sat de arestarea escrocilor.

Sâmbătă dimineța judecătorii de in
strucție Andree și Deydet. de la Tribu
nalul din Paris, au telegrafiat parchetului 
din Madrid, rugându-1 se sechestreze tdte 
hârtiile ce se vor găsi în apartamentul 
ocupat.

In cursul dilei s’au început, prin am
basada spaniolă din Paris, tratativele de 
extrădare. Date fiind cordialele relațiuni 

dintre Franța și Spania, negocierile au 
fost, chiar în sera de Sâmbătă, încoronate 
de succes.

*
In adevăr etă o telegramă din Paris 

cum anunță;
—Soții Humbert și Evași Romain Dau

rignac au fost extrădați.
Poliția din Madrid i-a predat agen- 

ților trimiși de poliția francesă.
Eva Daurignac, sora Teresiei Hum

bert, fiind bolnavă, va fi internată într’un 
spital.

Romain Daurignac manifestă o ne
păsare uimitdre, sfideză pe magistrați, 
prin veselia-i sgomotdsă.

Arestarea și extrădarea familiei Hum- 
bert-Daurignac va aduce după sine nouă 
arestări sensaționale.

O altă telegramă din Paris anunță:.
— La Rouen a fost arestat Parayse 

personă de aprdpe implicată în escrocheria 
Humbert-Crawford.

Sunt iminente nouă arestări.
Escrocii amenință cu destăinuiri com- 

promițătore pentru înalte personalități.
Tereza Humbert păstreză de-ocam- 

dată o tăcere'absolută, față de insistențele 
magistraților de a o face să vorbescă.

Suma de 100,000 lei promisă de gu
vernul frances pentru acela, care va da 
de urma escrocilor, va fi trimisă poliției 
din Madrid.

Guvernul frances i-a esprimat tele
grafic mulțumirile sale pentru serviciul 
făcut justiției Republicei.

Regele Alfons al Spaniei, la rândul 
său, a felicitat poliția din Madrid.

Esperimentările doctorului Garnault.
Teoria profesorului din Berlin Dr. 

Koch. că bacilul tuberculos animalic nu e 
primejdios pentru organismul omului, a 
produs la timpul său o mare revoluție în 
lumea sciențifică medicală. Cel mai de
clarat adversar al teoriei lui Koch este 
doctorul Garnault din Paris. Pentru-ca să 
argumenteze și dovedescă punctul său 
de vedere contrar teoriei lui Koch, Dr. 
Garnault s’a inoculat în 15 Iunie anul 
curent cu bacii tuberculos animalic, deși 
îl amenința pericolul, că în cas decă ade
vărul e pe partea lui, are să se prăpă- 
descă. In 15 Iulie s’a inoculat din nou 
și a așteptat liniștit pănă la 12 Noemvrie, 
când prin tăetură a înlăturat din corpul 
său partea inficiată și a trimis’o institu
tului Pasteur, ca s’o supună unei esaminări 
microscopice. Esaminarea s’a făcut și etă 
ce se raporteză despre ea:

Partea tăiată din corpul lui Garnault 
a fost împărțită în două. O’o jumătate au 
fost inoculate animale de esperimentare, 
carî tdte au căpetat tuberculosa. E clar 
prin urmare, că bacilul a r mas viu în 
corpul lui Garnault, ba s’a și desvoltat. 
Esaminarea microscopică a dovedit de / 
asemenea, că în partea de corp inficiată 
se aflau bacili-tuberculoșl vii. Raportul 
accentueză însă, că deorece Garnault n’a 
continuat esperimentarea, e imposibil a-se 
sci, dre bacilii s’ar fi desvoltat mai de
parte, răspândindu-se în trupul întreg, ori 
s’ar fi nimicit. E sigur însă, că bacilul 
tuberculos animalic, a produs în corpul 
lui Garnault infecțiuni cu caracter local. 
Garnault însuși dice într’o scrisdre adre
sată lui „Tempsu, că e pe deplin docu
mentat, că bacilul tuberculos animalic e 
periculos și pentru om. Decă bacilul, Z>ee 
el, s’ar fi introdus în corpul unui om de 
o constituție mai șubredă seu în corpul 
unui om înclinat spre tubercnlosă, de sigur 
acesta s’ar fi prăpădit. Chiar și la el s’ar 
fi răspândit boia mai departe, decă îi’ar 
fi lăsat să i-se scdtă din corp la timpul 
seu, partea inficiată.ULTIME SOIRI.

Budapesta, 24 Decemvrie. O te
legramă din Geneva anunță, că erî 
nopte a esplodat o bombă înaintea 
bisericei catedrale St. Petru.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 23 Decemvrie.

Europa: Demetrescu, funcționar, Sinaia; 
Petcu, student, Brăila; Cărpinișanu proprietar, 
Cântava (?), Romano funcționar, Buftea; baron 
Banffy Lupu, S. Sângeorgiu, Bleier, d-na Baruch 
Pesta,

Bucurescî: Radvaner, Ethuger, Budap. 
Grand: Gaspar, Homorod.

Proprietar: Dr Aurel Jfureșianu. 
Redactor responsabil: Traian U. Pop.
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CâEndaruI HuortaM
A apărut și se pote procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul P!ugai’iului“. Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest călindar, 
anul XI, cuprinde în 
nuite calendaristice, 
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor. Măsurile, tîr- 
gurile din Ardeal și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi- , 
rabil fragment din romanul „Să-l urmăm"). 1 
Călugărenii (poesie) de C. Sandu, Cinci j 
într’o păstaie (poveste de Andersen), I 
Luleua lui moș Radu, Legenda^ pămentu- | 
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Ăl mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe- . 
nesc) de regretatul tîner poet Victor Vlad I 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an ! 
bine representată prin următorele articole: 
„Dușmanii economiei1* de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor" de A. Bolder, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi?“

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețe*, apoi 
„Diverse14 și în fine „Anecdote și Glume".

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.

care apare acum în 
afară de datele obici- 
geneologia domnito-

i

Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/20/0 . 
Impr. căii. fer. ung. in argint 4-t/2°/0. 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • ■ • • 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 
Impr. ung. cu premii...................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta de argint austr.......................
Renta de hârtie austr.......................
Renta de aur austr............................
LosurI din 1860..................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Bănce: austr. de credit 
NapoleondorI................................
Mărci imperiale germane .... 
London vista.................................
Paris vista.......................................
Rente austr. 4°/0 de corone . .
Note italiene .............................

905'0
98.10
98.50

201 —
156.50
101 30
101.15
120.60
100.35
92 20

162 25
15.50 

715.— 
672 75

19.06
117.10
239.20

95 15
95 20

M

Dr. univ. med.

I

Cursul la bursa din Viena,
Din 23 Decernvre n. 190’2

Renta ung. de aur 4"/0......................119 90
Renta de corone ung. 4°/0 • • • ' 7 85

fost asistent la clinica 
Universității c. s. r. din Graz.

Specialist
pentru belele <le urechi, nas, gat pre
cum și pentru bulele de piele și esterne.

Orele de ordinațiune : 
dela 10—12 a. m. și 3—4 p. m., 

------------în fie care di.
I)in 26 Decemvrie 1902 în 

Str. Orfanilor nr. 18 {parterre). 
785,3-10 )

«

3

Sz. 13129-1962,
tlkv.

Arveresi hirdetmenyi klvonat
A fogarasi kir. jârâsbirdsâg, mint telekkonyvi hatosâg kozhirră teszi, 

hogy Lazea Terăz a vegrehajtatdnak Brezean Margareta vegrehajtâst 
szenvedă elleni 400 kor tăkekoveteles es jâru ekai irânti văgrehajtâsi 
ugyeben a brassoi kir. tOrvănyszek (a fogarasi kir jârbirosâg) teriiletăn 
Jevd, Pozsortân fekvd a pozsortai 60. sz. tijUvbeni Jâru Staicu es; neje
szl. Brezean Margareta nevăn âll16 112, 113, 114 hrsz. ingatlanra 564 kor.

369 hrsz ingatîanr;a 124 kor. 1906 î1 « 182 „
413 n Î5 102 „ 2100 )î „ 76 „
730 M 20 „ 2289 n „ 14 „

1 93 n r 36 „ 2419 îî „ 124 „
i; 32 V n 10 „ 2796 H „ 12 „
J 369 n r 138 „ 2806, 2807 n „ 12 „
1431 n îi 23 „ 2945 M n 14 „
1613 7? îî 102 „ 3088 „ _ 22 „
’646 r îî 18 „ koronâban ezennel megâllapitott ki-
k âltâsi ârban az ârverăst elrendelte es bogy a fennebb megjelolt ingât-
lanok az 1903 evi Februar ho 2i-dik napjăn deleloH 9 orakor Poz-<orta koz- 
segben megtartandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
alb! is eladatni fog.

Ârverenii szândekozck tartoznak az ingatlanok becsârânak IC%-ât 
keszpenzben. vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 novem. l-6n 3333. sz. a. kelt in. kir. igazsâgugymi- 
ni-'-zteri reudeiet 8 § âban, kijelOlt ovadâkkepes ertăkpapirbau a kikiil 
dOtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 § sa ertelmeben a
bâuatpenznek a birosâgnâl eldleges elhelyezeserăl kiâllitott szabâlyszeră 
e ismervenyt âtszdgâltatni.

Fogaras, 1902 evi Oktober ho 30-ik napjân.
A kir. jărâsbirosăg, mint tlknyvî hatosăg

Schupiter, 
781.1 — 1 kir. albird.
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Cerbii seu cheia
Săpunul cel mai bun și cu spor 

de aceea cel mai ieftin.
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!! Avig pygalabHl!!
PRĂVÂL1Â NOUÂ.
CeS mai ăefîin să mai bine asortat 1■

Deposit de fotahk, fclmtese si leutai spirtuose,.
Subsemnatul am ondre a aduce la cunoscința Onor, pub

lic brașovean și jur, și în special prea stimatei mele clientele, 
că pe lângă depositul de coloniale eu gros ce-1 am în Brașov, 
Strada Orfanilor nr. 3. voi deschide dela 1 Ianuarie st n. 
1903 tot în Strada OrfanBlor nr. 9 în colț, unde a fost 
depositul de beuturl spirtuose al d-lui A Szegd

un MAGAZIN în detail de 
Coloniale, delicatese și heutnri spirtuose 

(indigene și streine), Vinuri, Romuri și Liqueruri etc.
Im place se sper ca On. public va profita de 

siune favorabilă spre aș procura dela mine totul 
de acăsta branșă, cu prețurile cele mai convenabile.

Cu totă
Georpe

Nr. 2 Strada Orfanilor nr. 2.

acesta oca- 
ce depinde

stima

1-0

cu fleosebire Damelor că perul
MlS I din față, după brațe său la locuri

unde nu trebue se fie, se pote înlătură în puține minute, folosind 

Thdw pentru Maturarea peruîuî a lui NEUSTĂDTER, 
mijloc nb^olnt ncstricăcios. Nesuperător pielei.

8 flîtcoEi cu instrucție 1® cor.'AMÎ Se află inunzi la 

EUGEN NEUSTĂDTER BRAȘOV, 
4—10 Farnaineia. 1st „Seliutx Eng'ei“. Târg-ul grâului. (760)
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Cine cloresce să aibă un costum bun, elegant și trainic 
acela se facă cumpărătura necondiționat Ia

HANS FIELES
" în Brașov, Strada Vămes sur. 13, "

tot'deJna’un asortiment mare de stofe ~wb 
de Lodeil’Tiroles neîntrecut de durabile, precum și 

Stofe de Kamgsrn
dela cele mai ieftine pănă la cele mai scumpe. Kamgai’ll 
negru, Peruviens pentru cosliume ile saiosa și fracwrB.

La dorință pot recomanda croitori buni, cari sunt în stare 
lucreze în 10 ore un costum durabil și fără scăderi.

ZESecviiicscințe nuLz^erose.
Me rog de a visita Magazinul meu, fără a fi si it la 

cumpărătură.

să

Hairas Fie^es5
(754,8—20. Strada Vămei nr. 13.
——— ESostre se trimit cu bonificarea speseîor poștei. ------

X
X Firma 

crești
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NEÎNTRECUTE
în frumseță și precisiune sunt ciasornicile mele ve' i- 

. i----- tabile e I veț i a n e din ..........— =

Oțel negru Briliant
Remontoir-Savonnett, cu capac duplu de oț.el negru brilant, 
aparat pr-ecis G fin, (garanție trei ani), cadran care lucesco 
ca opalul, arătător patentat, cercul, mânerul din vcriUtalbii 
Aurtlouble. Aceste ciasornice sunt forte căutate și fie
care le poită cu plăcere, fiind forte elegant ndjustate

Prețul dimpreună cu ambalagiul fi. 6 — 
Ciasornice pentru datne de oțel negru briliant fără capac, 
forte frumos lucrate fi. '3'. — . Lanțuri d’aur double potrivite 
pentru ciasornice de bărbați și dame „. 1.5(1. Ciasornice de

Ciasornic d’argint remontoir cu capac duplu (8. 5>. Trimiterea cunickel remontoir 31. S.
rambursa. Ce nu convine primesc înapoi, și restitui banii, prin urmare nu-i nici un îisic. 

losef Spiering, WSeai, I Postgasse 2-22.
Catalog mare ilustrat ou prețurile oiasornicilor, lanțurilor, inelelor se trimite gratis și franco.
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Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


