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și sprijinitorii foiei noastre.
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Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șease luni 20 franci, pe trei 
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ADMINISTRAȚIUNEA.

Anexiunea, fapt împlinit.
Iute se desfășură însemnatele eve

nimente ce urmează după inaugura
rea constituției în Turcia. Face im- 
presiunea, ca și când Austro-Ungaria 
și Bulgaria n’ar fi așteptat decât schim
bările în situațiunea interioară a im
periului otoman pentru a procede una 
la anexiunea provinciilor ocupate, alta 
la proclamarea independenței sale.

E neîndoios că cestiunea ane- 
xiunei Bosniei și a Herțegovinei ca și 
aceea a declarărei independenței bul
gare stau în nex strâns cu reviri
mentul în situația dinăuntru a Turciei, 
și că ambele mai stau în legătură 
și cu tratatul din Berlin. Dar distanța 
ce le deosebește este mare. Ici e 
vorba de necesitatea ce o sâmte una 
din marile puteri semnatare de a-și 
regula poziția cu caracter provizoriu 
ce i-a creat’o mandatul de ocupațiune, 
dat ei acum treizeci de ani din par
tea Europei; colo se tratează de as- 
pirațiunea unui mic stat din Balcani, a 
cărui poziție de drept public a fost 
regulată tot de congresul dela Berlin, 
punându-1 sub suzeranitatea Sulta
nului.

Și ocupațiunea Bosniei și a Her-
FOILETONUL »GAZ. TRANS.«

Becquer.

Brățara de aur.
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Trad, de C. Cioflec.

III.
Catedrala din Toledo! Inchipuiți-vă 

o pădure de uriași palmieri de granit cari, 
încopciându-și ramurile, formează o boltă 
colosală și măreață, sub care se adăpos
tește și trăiește o întreagă creațiune de 
ființe închipuite și reale.

Inchipuiți-vă o împreunare neînțe
leasă de umbră și lumină, în care se ame
stecă și se confundă cu întunerecul razele 
de culori ale ogivelor, în care luptă și se 
pierde în obscuritatea sanctuarului splen
doarea lămpilor.

Inchipuiți-vă o lume de piatră, imen
să ca spiritul religiunei noastre, obscură 
ca tradițiunile ei, și nu veți avea încă nici 
măcar o idee îndepărtată de acest vecinie 
monument al entusiasmului și al credin
ței străbunilor noștri, peste care veacurile 
și-au vărsat pe întrecute tesaurul credin

țegovinei și înființarea principatului 
bulgar s’a făcut la 1878 pe socoteala 
Turciei. Ca urmare logică, ceea ce se 
petrece azi în aceste țări, odinioară 
provincii supuse cu desăvârșire auto
rității Sultanului, merge tot pe soco
teala acestuia și a puterei și presti
giului întregului imperiu turcesc.

In ce privește Bosnia și Herțe- 
govina marile puteri, când au dat 
mandatul de ocupare monarchiei noa
stre, au lăsat Padișahului suveranita
tea asupra acestor țări. Puțin folos 
a avut el de aici, prestigiul însă față 
de musulmani i-s’a crnțat totuși și 
apoi câte nu s’ar fi putut petrece de 
atunci, cari eventual puteau să facă 
ca suveranitatea asupra țărilor ocu
pate de Austro-Ungaria să înceteze 
de a fi numai un titlu gol pentru 
Sultanul ?

Au trecut treizeci de ani dela 
ocupare — dar nici un eveniment nu 
a venit în ajutorul cauzei Sultanului. 
Austro-Ungaria a administrat provin
ciile lui ca pe ale sale și s’a întărit 
acolo, iar acum vine și zice : In țara 
ta situațiunea a devenit foarte nesi
gură, așa că ea amenință și interesele 
mele din țările ce de fapt le stăpâ
nesc de atâta vreme cu gândul de a 
nu ți le mai da îndărăt. Aceasta mă 
constrânge să fac sfârșit stării actuale 
nesigure în ce privește poziția de drept 
public a Bosniei și Herțegovinei și să 
exercitez de azi încolo de fapt drep
turile de suveran și în aceste țări.

Acesta este senzul și cuprinsul 
manifestului împărătesc și a autogra
felor preaînalte, ce le publică azi foile 
oficiale austro-ungare.

Anexiunea a devenit printr’asta 
un fapt împlinit. Aceasta reiese clar 
și limpede din manifestul cătră po
poarele din Bosnia și Herțegovina, 
care e semnat numai de Majestatea 
Sa, și în care se zice din cuvânt în 
cuvânt:

„Drepturile, noastre de Suveran 
le estindem asupra Bosniei și a Her
țegovinei și voim ca ordinea de moș
tenire a tronului, ce este în ființă în
țelor lor, al geniului și al artei oi’ lor. In 
sânul ei domnește tăcerea, maiestatea, 
poezia misticismului și o groază, care, dela i 
intrare, o apără de gândurile lumești și 
de meschinele patimi ale pământului.

Trupul slab prinde viață respirând 
aierul curat al munților ; ateismul trebue 
să se lecuiască aici respirând atmosfera 
de credință.
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Der ori cât de mare, ori cât de im
punătoare ni s’ar înfățișa catedrala ochi
lor noștri, de câte-ori pătrundem în in
cinta ei misterioasă și sfântă, nici odată 
ea nu produce o impresie atât de adâncă 
ca în zilele, în cari ea își desvăluie întreaga 
măreție, când tabernacolele ei se acoper 
cu aur și cu pietre scumpe iar stâlpii ei 
cu perdele.

Atunci când ard, aruncând torente 
de lumină, miile de lămpi de argint, când 
plutește în aier un nour de tămâie, și când 
glasurile corului și armonia orgăi, și clo
potele din turn sguduie edificiul din teme
lie și până în sfârcurile turnurilor, cari o 
încunună, atunci înțelegi, fiindcă o simți, 
groaznica maiestate a Dumnezeului, care 
trăiește într’însa și o însuflețește cu du
hul său, și o umple cu reflexul atotputer
niciei sale.

In aceași zi, în care avu loc scena pe 

patria noastră, să se estindă și asu
pra acestor țări“

Nu de geaba au făcut așa mare 
sgomot zilele trecute foile din statele 
apusene cu pretinsul plan al Austro- 
Ungariei de a anecta Bosnia și Her
țegovina. Planul a existat și s’a dus 
în împlinire. Cestiunea cea mare și 
importantă pentru monarchia noastră 
este acuma atitudinea ce-o vor ob
serva puterile semnatare față cu 
pasul monarchului nostru și al gu
vernelor sale. Se pare că au avut 
dinainte asigurarea, că puterile în 
genere nu vor fi ostile acestui pas. 
Numai Englitera s’a declarat pănă 
acuma hotărât în contra lui. In câteva 
zile vom ști cum stăm și la ce avem 
să ne așteptăm din partea puterilor 
semnatare.

Noul episcop al Caransebeșului.
Alegerea de episcop în Caranse

beș s’a săvârșit Duminecă în cea mai 
mare ordine și liniște. A domnit în 
tot timpul sedisvacanței o tăcere, 
care începuse să neliniștească chiar 
pe mulți binevoitori ai causei, rezul
tatul însă, în împrejurările date, a 
trebuit să-i împace pe toți, fiindcă 
alegerea a eșit așa, cum, după drep
tate, trebuia să iasă, fiind ales băr
batul, care a încărunțit in serviciul 
diecezei și care de fapt a și condus-o 
în timpul din urmă, pe când episco
pul întru fericită memorie Nicolae 
Popea din cauza bătrânețelor sale 
înaintate, avea lipsă de ajutor.

Nou alesul episcop, archimandri- 
tul Filaret Musta, a fost mâna dreaptă 
a episcopului Popea în administrarea 
diecesei și și-a făcut un bun nume 
prin activitatea și zelul său neobosit, 
așa că astăzi față cu alegerea sa nu 
se pot ridica obiecțiuni din nici o 
parte, găsindu-se în general c’a fost 
justă și meritată.

Felicitând pe nou alesul episcop 
pentru manifestarea de încredere a 
diecesei prin faptul că a fost ales cu 
o majoritate atăt de însemnată, și 
urând ca acest fapt al sinodului elec
care am povestit’o, se serba închiderea 
măreței odovanii a Fecioarei. Slujba reli
gioasă atrăsese o imensă mulțime de cre
dincioși ; dar ea se împrăștiase în toate 
părțile; se stinseseră lumânările din vâr
ful columnelor și ale altarului celui mare, 
și uriașele uși ale templului scârțăiseră 
în țâțânile lor spre a se închide înapoia 
celor din urmă dintre credincioși, când, 
în noapte, palid, tot atât de palid ca sta
tua mormântului, de care se razimă ca 
să-și stăpânească emoțiunea, înainta un 
om, strecurându-se spre grilajul altarului. 
Atunci lumina unei lămpi făcu să i se des
lușească trăsăturile.

Era Petru.
Ce se întâmplase între el și ea, ca 

să se hotărască în sfârșit a-și pune în exe
cutare o idee, care la primul moment, îi 
sbârlise părul de groază? — Nici odată 
nu s’a putut ști.

Dar el era acolo, și era acolo ca să-si 
împlinească criminala-i hotărâre. In căută
tura lui neliniștită, în tremurarea genun
chilor săi, în sudoarea care-i curgea în 
largi picături pe frunte, el își purta scrisă 
vrerea.

Catedrala era singuratică, de tot sin
guratică și cufundată într’o pace adâncă.

Cu toate acestea, din vreme în vreme, 

toral să fie de bun augur pentru 
prosperarea acestei diecese, în care 
se adăpostește atâta putere de cre
dincioși români,— ținem a mai aduce 
despre această alegere și despre per
soana alesului încă următoarele amă
nunte :

Actul alegerii a fost introdus de un 
discurs mai lung rostit de episcopul I. I. 
Papp, care a parentat mai întâi pe ferici
tul episcop N. Popea, ca pe un vrednic și 
neobosit archiereu, apoi a relevat impor
tanța actului alegerii în cadrele autono
miei bisericești gr. or. române și a apelat 
la conlucrarea armonică a tuturor precum 
în viața de toate zilele astfel și la acest 
act important.

După cetirea apelului nominal, din 
care rezultă că din 60 deputați sinodali 
sunt prezenți 58 (Deputății Dr. A. Mocso- 
nyi și Dr. P. Penția și-au scuzat absența) 
a răspuns episcopului Papp dep. C. Bredi- 
ceanu’. tălmăcind sentimentele sinodului. 
S’a procedat apoi la alegere, al cărei re
zultat e cunoscut.

Luni episcopul Papp a plecat dim
preună cu nou alesul episcop la Sibiiu, 
ca să supună actul alegerii Sinodului epis- 
copesc.

Din biografia noului episcop dăm 
următoarele date: S’a născut în 1839 ca 
fiu al capelanului Adam Musta din comuna 
Văliug. După absulvarea gimnaziului din 
Beiuș, a studiat drepturile la Dobrițin, 
teologia la Caransebeș și filozofia la Lipsea, 
ln anul 1870 a fost aplicat ca profesor 
la teologia în Caransebeș. In 1875 a fost 
tuns întru monacb, în 25 Dec. 1891 a 
fost hirotonit de archimandrit și în 1902 
a fost numit vicar episcopesc.Cestiunile la ordinea zilei.

Presupunerea noastră, că Maj. Sa a 
adresat tuturor Suveranilor scrisori au
tografe in afacerea Bosniei și Herțegovinei 
se adeverește.

Ambasadorul austro-ungar din Berlin 
SzOgydnyi Marich a sosit Luni la Berlin, 
cu o scrisoare autografă a Monarchului 
nostru cătră împăratul Wilhelm. Acesta 
fiind absont la vânătoarea dela Romingten, 
se crede că Szogyeny a plecat aco'o.

Asemenea a sosit în aceiași zi am
basadorul austro-ungar dela Petersburg, 
contele Berchthold, acolo cu o scrisoare 
cătră Țarul Nicolae. Acesta petrecând 
acuma în Finnlanda ambasadorul va mer
ge acolo ca să-i predea scrisoarea.

se lămurea ca niște vuete confuze : frân
turi de lemn poate; ori murmurul vântu
lui, ori, cine știe? poate vre-o închipuire 
a imaginației care vede și aude și pipăe în 
exaltarea ei ceeace nu există. Dar adevă
rul e că, acum aproape, acum în depăr
tare, acum la spatele lui, acum alături, se 
auzia ca niște suspine cari se înăbușe, ca 
niște perdele cari să târăsc, ca niște svo- 
nuri de pași merg și vin fără zăbavă.

Petru își dădu silința să înainteze; 
ajunse la grilaj și urcă întâia treaptă a 
altarului celui mare. împrejurul acestei ca
pele erau mormintele regilor, ale cărora 
chipuri de piatră, cu mâna pe mânerul 
săbiei, păreau că veghiază zi și noapte 
asupra sanctuarului, la umbra căruia ei 
odihnesc pentru veșnicie.

— înainte! — murmură el încet; voi 
să meargă dar nu putu.

Picioarele îi păreau pironite în pă
mânt.

Căută în pământ și părul i-se sburli 
în cap: Capela era pavată cu late și mo
horâte pietre ^epulcrale. O clipă, îi păru 
că o mână rece și uscată îl ține cu o pu
tere de neînvins. Lămpile murinde, cari 
luceau în fundul incintei ca niște stele 
pierdute în umbre, se clătinară, și chipu
rile altarului făcură același lucru și tem-
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In Viena se vorbește în cercurile di
plomatice, că guvernul austro-ungar vrea 
să se înțeleagă cu Turcia, cu care la 21 
Aprilie 1879 a încheiat o convențiune se
parată asupra provinciilor ocupate, pentru 
ca să fie supuse unei revisiuni anumite 
disposițiuni ale acestei convențiuni.

❖

Corespondentul din Paris al lui »N. 
fr. Presse« se încearcă a da o schiță a 
scrisorii autografe a Domnitorului Austro- 
Ungariei adresată șefilor statelor mari eu
ropene Evenimntele din Turcia — se zice 
în scrisoare — au schimbat cu totul ca
racterul acestui stat, ceeace se reflectează 
și asupra mandatului ce l’a primit Austro- 
Ungaria dela marile puteri și asupra pro
vinciilor ocupate. Popoarele din Bosnia si 
Herțegovina cer să li se dea constituție, 
cum s’a dat celorlalte popoare ale Turciei. 
împăratul Austriei și Regel” Ungariei nu 
poate refuza această dreaptă cerere, dar 
nu c în poziția de a da o constiluțiune 
supușilor Sultanului în Bosnia și Herțe
govina.

Apoi scrisoarea vorbește în termeni 
generali de agitațiunile din Bosnia și Her
țegovina, cari amenință siguranța Austro- 
Ungariei. E necesar deci ca în interesul 
Austro-Ungariei și a popoarelor din pro
vinciile ocupate să se creeze stări definitive 
în Bosnia și Herțegovina. împăratul Fran- 
cisc Iosif comunică Președintelui Republi
ce], că Austro-Ungaria va procede neamâ
nat la această schimbare formală a rela- 
țiunilor de drept public ale provinciilor 
ocupate. In fine face cunoscută presiden- 
tului hotărârea de a retrage trupele austro- 
ungare din Sandjacul Novibazar și de a 
reda Sandjacul cu totul autorității Sul
tanului.

(De vilaetul de odinioară al Bosniei 
se ținea și Sandjacul Novibazar, care se 
estinde spre sud-ost între'Serbia și Munte- 
negru până peste Mitrovitza. La congresul 
dela Berlin din 1878 Austro-Ungaria a de
clarat, că nu dorește să ia în administra- 
țiunea sa Sandjacul, dar își rezervă de a 
ținea acolo garnizoane si de a posede căi 
militare și comerciale. In convenția spe
cială cu Turcia, Austro-Ungaria a declarat 
că numai în 3 puncte, în Priboi, Priebolje 
și Bjepolje va ținea garnizoane de 4000 — 
5000 de oameni. In Sandjac a rămas dar 
în .ființă până în ziua de azi admînistra- 
țiunea turcească.)

*
Ziarul »Reichspost« din Viena anunță 

că azi 7 Octomvrie, va apare un Manifest 
cătră popoarele Bosniei și Herțegovinel, 
prin care se va proclama primirea acestor 
două țări în cadrul nectivizibil al monar- 
chiei auslroAtngare, stabilindu-se totodată 
drepturile ereditare ale tronului cu privire 
la ele.

*
Grecia întră în posesiunea Cretei. 

Din Atena se anunță că guvernul francez, 
de acord cu cabinetul englez, a declarat 
puterilor semnatare ale tratatului din Ber
lin, că după proclamarea independenței 
Bulgariei și anexarea Bosniei și Herțego- 
vinei, urmează ca Grecia să între negreșit 
în > posesiunea Cretei.

In urma dispoziției ministrului de răs- 
boiu al Greciei au fost reținuți cei 30.000 
de rezerviști concentrați pentru manevre. 
Mare parte din armată a primit ordin să 
plece spre granițele Tesaliei.

piui cu totul se clătină cu arcadele lui de 
granit și cu orânduirile lui de coloane.

■ — înainte! — strigă din nou Petru, 
ca scos dirt fire, și se apropie de altar și 
de chip.

Totul, în juru-i lua înfățișări hime
rice1 și îngrozitoare; totul era noapte ori 
lumină îndoelnică, încă mai impresionantă 
decât întunerecul. Singură, regina cerului, 
luminată dulce de o lampă de aur, părea 
că zâmbește, liniștită, îndurătoare și se
nină în groaza care o încunjura. El se 
•stăpâni încă, își închise ochii ca să n’o 
vadă, își întinse mâna cu-o mișcare con
vulsivă și îi smulse cercul de aur, cucernic 
dar al unui metropolit, cercul de aur a 
cărui valoare egala cu o avere.

Giuvaerul era în stăpânirea lui. De
getele sale încleștate îl strânseră cu o pu
tere supraomenească. Nu-i mai rămânea 
decât să fugă cu el; dar, pentru aceea 
trebuia să-și deschidă ochii și lui Petru îi 
era frică, frica de a vedea chipul, de a 
vedea pe regii mormintelor, pe demonii 
strașinelor, pe monștrii coperișelor, fâșiile 
de umbre și razele de lumină cari, ca 
niște fantome albe și uriașe, se mișcau 
domol în fundul incintei populate de mur
mure îngrozitoare și stranii.

In cele din urmă el își deschise 
ochii, aruncă o privire, și un țipet se 
auzi.

O zi istorică în Bulgaria.
Proclamarea independenței și re

galității principatului bulgar, deși a 
l fost semnalată cu săptămâni înainte 
ca un eveniment iminent, totuși - a 
surprins lumea prin iuțeala cu care 
s’a îndeplinit. Chemat telegrafic din 
străinătate, unde vizitase curțile eu
ropene și în special curtea austriacă, 
principele Bulgariei proclamă indepen
dența în momentul, când a descins pe 
pământul Bulgariei.

Puterile interesate în Balcan stau 
prin urmare în fața unui fapt înde
plinit și din telegramele ce sosesc din 
diferitele centre ale Europei nu ne pu
tem face încă un tablou lămurit asu
pra urmărilor ce le va aduce cu sine 
această schimbare repentină în situa- 
țiunea politică din Balcani.

Telegramele sosite aruncă vina 
isbucnirei acestei crize în cârca Aus
triei, despre care spun, că n’a fost 
străină de intențiuniie principelui Fer
dinand. In ceeace privește celelalte 
puteri, aceleași telegiame anunță, că 
Italia și Rusia vor lucra de comun 
acord cu Austria. Până acum, sin
gură Anglia e aceea care refuză să 
admită schimbarea stipuiațiunilor tra
tatului dela Berlin.

Aceste evenimente de altfel, can 
au surprins până într’atâta cercurile 
politice, au fost prezise cu 24 de ore 
înainte de cătră ziarul „Le Temps“, 
care a publicat in numărul său de 
Duminecă un prim articol, semnat de 
cunoscutul publicist George Wiliers, 
articol prin care se anunța cu o rară 
exactitate de amănunțimi proclama
rea independenței și regalitaței Bul
gariei, ce avea să se facă a . doua zi.

Despre evenimentele^cari stau in le
gătură cu proclamarea independenței 
regatului Bulgar dăm, după știrile cele 
mai nouă, următoarele amănunte:

Cum s’a proclamat independența. 
Luni noaptea principele Ferdinand [a fost 
așteptat de toți miniștri bulgari, pentru 
a-i raporta ultimele evenimente din țară.. 
In consiliul, care s’a ținut noaptea, miniș
trii au pretins principelui să proclame 
imediat independența Bulgariei, căci din 
contră guvernul va dimisiona. In urma 
acestora s’a decis proclamarea regatului și 
familia princiară a fost chemată în timpul 
nopței la Târnova. Luni ia orele ,12 s’a 
oficiat în vechia biserică >46 de mucenici" 
un serviciu divin de metropolitul bulgar, 
după care a fost proclamată în mod so
lemn independența regatului țarist Bul
garia și restabilirea vechiului imperiu bul
gar. Imediat după proclamare s’au adresat 
tuturor prefecților orașelor bulgare tele
grame, în cari li-se spune: că >Bulgaria de 
nord și de sud« a fost proclamată de re
gat independent și că în urmare să să 
pavoazeze orașele, să se închidă școalele și 
să se țină serviciuri divine în toate bise
ricile.

Poarta și evenimenteie din Bulga-

Catedrala era plină de statui cari, 
îmbrăcate in rochii lungi, coborâseră de 
pe piedestalurile lor. și ocupau toată in
cinta și-l priviau cu ochii lor fără lumină.

Sfinți, călugări, îngeri, demoni, lup
tători, doamne, pagi, pașnici și calici se 
înghesuiau și se amestecau în incintă și 
în altar. La picioarele lui slujau, in pre
zența regilor îngenunchiați pe mormintele 
lor, mitropoliții pe cari el îi văzuse odini
oară nemișcați pe patul lor de moarte, în 
vreme ce, târându-se pe pietrele mormân- 
tale, cățărându-se pe coloane, prinzându-se 
de boltă, mișunau, ca viermii unui imens 
cadavru, o întreagă lume de reptile și de 
animale de granit fantastice, informe, în
grozitoare.

Nu mai putu resista.
Tâmplele îi băteau cu o violență în

spăimântătoare, un nor de sânge îi aco
peri ochii, scoase un nou țipet sfâșietor, 
supraomenesc, și căzu leșinat pe aitar.

Ziua următoare, când servitorii bise
ricii îl găsiră la picioarele altarului, el 
avea încă giuvaerul în mână, și, văzân- 
du-i că se apropie, strigă cu un hohot 
ascuțit:

— Ei! Ei!
Nefericitul era nebun. 

ria. Poarta a avut chiar de Duminecă 
seara cunoștință că proclamarea indepen
denței este iminentă. Marele vizir a lucrat 
toată noaptea. Ministrul de externe s’a 
dus la miezul nopții la Bosfor pe la am
basadorii englez, francez, german, rus, 
pentru a-i ruga să-i dea consilii. Ambasa
dorii au declarat, că nu au nici o știre 
dar au promis că vor cerceta. Poarta a 
primit știrea fproclamării independenței 
Luni cătră oarele 3 după prânz. Ambasa
dorii german, francez, italian au venit în 
persoană la Poartă; ceilalți erau reprezen- 
tați prin primii dragomani.

Seara s’a ținut un consiliu de miniș
tri extraordinar. Conziliul a durat pănă la 
miezul nopții. Membrii consiliului juno 
turc, cari asistau într’o cameră alăturată, 
au fost admiși în mai multe rânduri la 
deliberațiuni. După comunicațiunile făcute 
ziariștilor în urma consiliului, principele 
Ferdinand a adresat sultanului o depeșe 
declarând, că este în tot-deauna animat 
de sentimente de fidelitate cătră sultan, 
dar că agitațiunea poporului în Bulgaria 
este atât de mare în cât a trebuit să pri
mească proclamarea regalității. Principele 
adaogă, că regretă aceasta foarte viu.

Consiliul de miniștri a decis să tele
grafieze principelui Ferdinand, că acest act 
constituind o violare a tratatului de Ber
lin, l'oarta va protesta pe lângă celelalte 
puteri semnatare și după deciziunea lor 
va Iwi măsuri foarte severe.

Nu va fi răsboi. Din Constantinopol 
șe anunță, că elementele calme și prudente 
turce sunt unanim de părere, că Turcia 
față de situațiunea generală a țări’, resur
sele fiind slăbite precum și starea morală 
și materială a armatei, și în interesul no
ului regim, junii turci vor trebui să evite 
conflicte armate și să se supună deciziunii 
Puterilor. Se crede, că aceste păreri de 
prudență vor învinge.

Regele Ferdinand pleacă în Ku 
nîelia Din Rusciuk se anunță, că noul 
țar pleacă astăzi din Târnova la Gabrova 
și Stara Zagora, orașe din Rumelia orien
tală. Joi noul rege al Bulgariei va fi la 
Filipopoli, unde va avea loc recepția ofi
cială. Toți miniștrii îl însoțesc în Rumelia. 11 1
Din Filipopoli, regele va reintra probabil 
la Sofia.

Mare entuziasm în Bulgaria. Din 
I Sofia se anunță, că proclamarea a fost pri- 
I mită în Capitală și în provincie cu mare 
entuziasm. Domnește pretutindeni o vie 
însuflețire. Toate administratiunile au luat 1 5
măsuri pentru a sărbători evenimentul. 
Orașele sunt pavoazate. Eri patru muzici 
militare au cântat pe piețele publice din 
Sofia. Două baterii au tras salve. Azi vor 
avea loc în toată țara servicii divine so
lemne ; deasemenea la Sofia, în câmpul lui 
Marte, va avea loc o paradă cu toată gar
nizoana. In provincii vor avea loc de-ase- 
menea parade. Un mare număr do depeși 
de felicitări se trimit conținu la Târ
nova. Birourile sunt închise, școlile sunt 
deasemenea închise pentru trei zile.

Junii turci și independența Bul
gariei. Din Constantinopol se anunță, că 
junii turci par a fi foarte neplăcut impre
sionați de declararea independenții Bul
gariei. Este temere că bătrânii turci să le 
atribue lor, că ar fi pricinuit prin revolu- 
ținnea pe care au făcut’o, această declara- 
țiune de independență, ceea-ce ar putea să 
aducă o atingere pozițiunii și prestigiului 
lor. Cu toate acestea, cercurile turcești 
înclină a opina că declarațiunea indepen
denții nu este o mare pierdere, relațiunile 
reciproce vor fi prin aceasta lămurite, iar 
aspirațiunile Bulgarilor macedoneni vor 
putea pe viitor să fie mai bine străjuite 
de cătră Turcia.

Prima impresiune, produsă prin de
clarațiunea independenții Bulgariei asupra 
aderenților marelui vizir era, că pozițiunea 
sa este zdruncinată, deoarece i-se va atri
bui greșala de a fi produs declarațiunea 
independenții prin provocarea incidentului 
Gheșow.

Presa turcă și independența Bul
gariei. Știrea proclamării independenței 
Bulgariei a fost cunoscută la Constanti- 
nopoi Luni după orele 3 prin edițiunile 
speciale ale ziarului >Yeni Gazeta*. Știrea 
la început a fost pusă la îndoială în ge
nere de cătră celelalte gazete, pănă când 
a fost confirmată de cătră Poartă. So
cietatea presei turce a decis să con
damne în mod sever faptele bulgare, însă 
să nu excite opinia publ'că, ci să o cal
meze declarând, că acest eveniment era 
de așteptat de multă vreme și că Poarta 
a făcut tot ce trebuia. Guvernul nu trebue 
să fie atacat. Trebue să se urmeze a se 
arăta marelui vizir confiență și să se spue, 

I că evenimentul este o urmare a vechiului 
I regim. Comitetul’june turc este foarte ex

citat, însă voiește asemenea ca presa să 
fie calmă.

Anglia se opune. Toată presa engleză 
se ocupă de independența regatului bulgar și 
de anexarea Bosniei și Herțegovinei, două 
chestiuni pe cari le pune alături și pecari 
le consideră ca fapt îndeplinit. Presa din 
Londra conține articole dușmănoase la 
adresa Austro-Ungariei. »Times« publică 
un nou articol fulminant împotriva mo- 
narchiei Austro-Ungare.„Caricatura votului universal".

(Părerea contelui Khuen-Hedervary asupra 
proiectului de reformă electorală.)

Contele Khuen-Hedervary, fostul 
Ban croat și ministru-președinte un
guresc, venind la Budapesta să se pre
zente la audiențele generale dela pa
lat, a avut o convorbire c’u.u redac
tor al lui „Pester Lloyd“ asupra pro
iectului de reformă al lui Andrassy. 
Khuen-Hedervary zise între altele:

»....Trebue să consider amănuntele pu
blicate de »Ndpszava« asupra proiectului 
de reformă într’atâta ca autentice, întru 
cât împărtășirea lor a fost calificată de 
foile oficioase ca indiscrețiune. Dacă este 
așa cum cred, atunci aceste amănunte ar 
crea numai o caricatură. a voiului univer
sal. Despre aceasta e în curat fiecine, amic 
ori contrar al votului universal. E drept, 
că Andrassy a numit proiectul numai o 
măsură de tranziție, și eu îl consider de o 
astfel de măsură. ’ întrebarea e numai: ce 
fel de tranziție vrea să fie? După păre
rea mea această tranziție înseamnă a trece 
însăși într’o lume retrogradă, în care se 
creiază nouă privilegii, dacă se împart ale
gătorii : în alegători de prima, a doua, a 
treia — si de nici o calitate. O astfel de 
reformă nu se potrivește în timpul de azi. 
Dar ea nu corăspunde nici conceptului un
guresc, căci statul feudal sub titlul „Una, 
et eadem nobilitas" recunoștea dreptul egal 
al nobilimei«.

Contele Khuen-Hedervary trage apoi 
la îndoială că proiectul lui Andrassy poate 
oferi o garanție pentru supremația ungu
rească ; după unele semne el nu poate 
oferi nici una. Dacă însă proiectul va es- 
chide naționalitățile dela o participare în
dreptățită la vot, aceasta ar însemna un 
mare pericol, căci printr’asta s’ar amărâ și 
acele elemente ale naționalităților, cari sunt 
leale față cu statul ungar și s’ar deștepta 
forțe, cari până acuma au fost amorțite, 
pentru a căror suprimare statul ar trebui 
să-și consume toate puterile sale.

Spune apoi că deosebirea dintre cele patru 
clase de alegători va naște multă invidie, 
multe patimi și multă ură în massele popo- 
rațiunei și va provoca un M/wn on, nițtm con
tra omnea.y iar Ia conscrieri se vor întâm
pla multe greșeli și falsificări, cari pot 
avea urmări necalculabile, turburând paci- 
nica conviețuire a milioanelor de cetățeni.

Nu știe în ce măsură corăspundo 
proiectul pactului cu coroana, dar știe că 
națiunea după constituirea acestui guvern 
n’a’ așteptat dela el și aderenții lui decât 
crearea cinstită, a votului universal și adecă 
după adevărata lui fire.

ȘTIRILE ZILEI.
— 24 Septemvrie v.

Escursiunea în Poiană a școalelor se
cundare române din Brașov se va face, 
în caz de timp favorabil, mâne, Joi.

Un cutremur de pământ s’a resimțit 
azi noapte pe la oarele 10% în Brașov. 
Cutremurul a durat cam 15 secunde și a 
produs o neliniște destul de mare între 
locuitorii orașului nostru, cari pe timpul 
acesta se pregăteau să-și ducă la odihnă 
oasele trudite de munca zilei; iar alții, 
cari adormiseră și se legănau în visuri dulci, 
au fost în mod neplăcut speriați din 
somn.

Sănătatea regelui Carol. >Monitorul 
Oficial* al României publică următorul 
comunicat privitor la sănătatea rege
lui Carol: »De câtva timp ziarele străine au 
răspândit știri false și exagerate despre 
sănătatea Majestății Sale Regelui. Majes- 
tatea Sa suferind de un catar al stoma
cului bine caracterizat și constatat în di
ferite rânduri în decur-ul ultimilor doi 
ani, durerile intermitente mai întinse și 
de o durată maî lungă au fost de astădată 
provocate de o reîntoarcere a boalei. Cer
cetarea cu razele Rontgen înlătură cu de
săvârșire ipoteza unei tumori de rea na
tură. Acum durerile au scăzut] în mod 
simțitor, nutrițiunea sporește în fiecare zi 
și forțele se restabilesc. De altmintrelea 
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Majestatea Sa de mai multe săptămâni a 
părăsit patul, care i-a fost recomandat 
numai ca mijloc de cură: iar ocupațiunile 
și lucrările sale cu miniștrii nu au încetat. 
Natura însă a boalei reclamă în mod fi
resc timp mai îndelungat până la com
plecta vindecare.«

Doctori noi în| drept, in 3 Oct. au fost 
promovați de doctori în drept tinerii ro
mâni: Voicu Nițescu — care în zilele a- 
ceste a părăsit temnița Seghedinului. 
Deodată cu d-1 Nițescu a fost promovat 
și d-1 Vasiliu Nosa.

Adunări de control nu vor fi. Pe baza 
ordinațiunei ministrului pentru apărarea 
țării, se aduce la cunoștință, că în anul 
acesta nu se vor ținea adunările de con
trol pentru trupele neactive ale armatei 
comune și ale lionvezimei. Escepțiune tac 
cadeții și aspiranții de cădeți rezerviști ai 
armatei comune și ai. honvezimei. Aceștia 
au să se prezinte în anul acesta la rapor
tul general. Despre aceasta vor fi încunoș- 
tiințați în special de cătră comandele 
trupelor, cărora aparțin. Raportul general 
al gagiștilor în rezervă se va ținea și în 
anul acesta cum s’a ținut și până aici, 
înștiințările periodice ale glotașilor, cari 
s’au prez uitat în anii trecuți, se vor face 
și anul acesta.

Ciocnire de trenuri în gara dela Pe- 
cica. Duminecă seara la oarele] 7 și jumă- 
tato, s’a întâmplat o catastroîă îngrozi
toare în gara dela Pecica. Trenul de per
soane Nr. 62, ce venia cu o mare viteză 
dela Seghedin, în urma așezării greșite a 
macazului, s’a ciocnit cu trenul de măr
furi Nr. 40 ce zăbovea în gară. Ciocnirea 
a fost atât de violentă, încât locomotiva 
trenului de persoane s’a urcat pe vagoa
nele trenului de mărfuri, scufundându-le 
pe aceste în pământ. Vagoanele trenului 
de persoane s’au sfărâmat cu desăvârșire, 
■dintre călători vreo 25 de inși au suferit 
■contuziuni și răniri grave, iar 3 inși au 
murit pe loc cu trupul sfărâmat, între 
cari mașinistul Szabo din Arad, care că
zând între două vagoane a fost turtit în 
înțelesul adevărat ai cuvântului. Nenoro
cirea s’a telegrafiat la gara din Arad, de 
unde la oarele 7 s’a trimis un tren de 
salvare. La oarele 10 trenul s’a întors la 
Arad aducând cadavrele sdrobite fioros și 
pe călătorii răniți, de toți 14 inși. Răniții 
.au fost duși la spitalul orășănesc, iar 
morții la morgă.

Tabela prețurilor muncilor, arendări
lor ȘÎ de pășunat. Monitorul Oficial român 
publică tabela pe județe și regiuni de 
prețurile muncilor sub cari nu se vor pu
tea face învoielile contractuale, de prețu
rile peste cari nu se poate ridica arenda
rea pământurilor în bani cătră muncitori, 
de dijma cea mai ridicată ce va lua pro
prietarul sau arendașul, de prețurile ma
xime de pășunat pe cap de vită și pe 
hectar, precum și de numărul vitelor ce 
pot întră în hectar, ținându-se seamă de 
calitatea pământului de izlaz, alcătuite 
conform legei pentru învoelile agricole.

Tipografii din Brașov au fost convo- 
-cați pentru mâne seara la o adunare pu
blică în »Hotel Grand< având la ordinea 
zilei: Poziția materială a tipografilor și 
greva tipografilor dela >Brass6i Lapok«. ’

Astuparea canalurilor vechi. Ni se 
comunică, că canalurile din strada Neagră, 
■din târgul cailor și din strada Vămii vor 
■fi în curând astupate.

Dărâmarea unei biserici. Se anunță 
din Câmpu-Lung (Bucovina), că s’a prăbu
șit clădirea bisericei. Sunt doui morți și 
mai multi răniți.

Atentat contra unei artiste, o funcțio
nară concediată a teatrului național di.i 
București a încercat alaltăeri un atentat 

‘în contra Emiliei Marcus, una din cele 
mai de samă artiste maghiare. Atenta- 
toarea, care se numește Gregus. se ascun
se în locuința artistei, și pe când aceasta 
voia azi dimineață să-și facă toaleta Gre
gus trase asupra ei două focuri de revol
ver. Gloanțele nu atinseră însă pe artistă. 
Atentatoarea își îndreptă apoi arma spre 
piept și trase un foc. Jn stare gravă ea a 
fost transportată la spital. Gregus suferea 
■de mania persecuției.

La congresul pressei. Sub acest 
titlu „Neue Fr. Presse" publică urmă
toarea scrisoare ce a primit’o dela 
■d-1 loan Procopiu, președintele sindi
catului ziariștilor români:

Prea Stimate d-le Redactor ! In nu
mărul știm. dv. ziar dela 27 al acestei luni, 
reproduceți în darea de seamă a congre
sului pressei din Berlin textul unei decla
rații făcute de d-1 Sârady în numele dele- 

gaților unguri. In aceasta desmințiți, cali- 
ficându-o ca lipsită de ori-ce bază, o co- 
municațiune a domnului Procopiu fă
cută în ședința precedentă asupra pedep
sirilor pronunțate de justiția ungurească 
contra ziariștilor de naționalitate nema
ghiară. îmi permit de-a face apel la loia
litatea și amabila d-voa-tră confraternitate 
rugându-vă să primiți în stimatul dv. ziar 
următoarea declarațiune :

Este adevărat, că eu ca delegatul sin
dicatului ziariștilor români, am atras aten
țiunea congresului asupra număroaselor 
pedepse, prin cari tribunalele ungurești (și 
nu guvernul unguresc, cum se spune în 
acea desmințire) au lovit, pentru motivo 
politice, persoane de naționalitate nema
ghiară. Comunicațiunea mea s’a bazat însă 
pe o statistică apărută în »Tribuna« din 
Arad, pe care am prezentat’o biroului con
gresului și în care sunt înșirate și enu
merate nominal procesele politice desbă- 
tute iii cursul celor doi ani din urmă prin 
tribunalele ungurești. Rezultă din aceste 
date statistice, că în acest restimp acuzații 
nemaghiari, între ei un mare număr de 
ziariști, au fost condamnați la olaltă pen
tru delictele politice Ia 124 ani, 6 luni și 
27 zile temniță și 86,366 coroane amenzi, 
până când în acest restimp nu s’a putut 
înregistra nici un caz de condamnare a 
vre-unui Ungur, pentru delicte politice, de 
exemplu pentru agitare împotriva nema
ghiarilor.

N’a întrat nici-decum în intențiunile 
mele de a tulbura în ori ce mod prin co
municările mele relațiunile cordiale dintre 
membrii pressei întruniți la Berlin, însă 
ca reprezentant al ziariștilor români mi-am 
crezut de datorie a atrage atențiunea aso- 
ciațiunei internaționale a pressei, care, după 
o vorbă frumoasă a președintelui ei, tre- 
bue să formeze »Crucea roșie literară* 
asupra grelelor încercări, la cari este ex
pus în exercițiul profesiune! lor într’o țară 
de libertate, un număr anumit de ziariști.

Sperez prea știm, d-le redactor, că veți 
binevoi să dați Ioc în mod leal acestor rân
duri în prețuitul dv. ziar și vă salut cu 
confraternitate și devotată stimă.

loan Procopiu,
Deputat în parlamentul românesc, directorul 
ziarului „L’Independance Rouinaine11, preșe

dintele Sindicatului ziariștilor români.Defectele generale sociale.
Conferință ținută cu prilejul ședinței literare- 
art.istice a „Rouniunei Femeilor Române din 

CIuj“ la 31 Main, de Dr. Cassiu Maniu.
— Urmare. —

IV. Să trecem mai departe într’o revistă 
specială spiritul decadent al instituțiunilor 

sociale.
Dar spiritul sociabilității, acolo unde 

totul numai pentru interese particulariste 
este arangiat, se stânge. Și putem vedea, 
că precum omenimea s’a desagregat în 
state suverane, tot așa societatea azi se 
deformează prin formarea de grupări în- 
dușmănite de interese. O obsesiune, o în
drăcire tot mai bătătoare la ochi. Obse- 
siunea se începe cu susținerea si propa
garea minciunilor șiprin asaltarea adevă
rurilor celor mai mari. E prea firesc ca 
paralel cu lupta corporală de interese să 
se încingă o luptă spirituală, să se for
meze grupe de tabere intelectuale dușmă
noase. In astfel do împrejurări și institu- 
țiunile sociale sunt lipsite de tendențele 
sănătoase, ca puterile sociale să se în
drepte, spre împlinirea adevăratelor dato- 
rințe sociale ci' întrebuințarea promptă a 
tuturor mijloacelor sociale. In urma gru- 
părei spirituale în tabere dușmănoase se 
înființează instituțiuni sociale, în cari ni-se 
manifestă toate direcțiunile ce iau con
flictele de datorințe sociale și de interese 
desagregătoare pentru societate.

Deoparte stau aceia., cari în urma 
unei culturi înalle și'adânci sociale ’și în
dreaptă privirile spre o înaltă concepliune 
despre raporturile sociale și lucră cu con
știința fericită a îndeplinirei prin, ei a 
unor destine sublime. De altă parte stau 
indivizii crescuți sub cnuia intereselor ego
iste, ce-i face a disconsidera tot ce nu le 
servește intereselor, îi face a se închina 
idolului ce și-l’ait făurii în sfera ideii fixe, 
de care sunt obsedați. îi îndeamnă a-și 
întrebuința facultățile intelectuale, a ridicu
liza și a face imposibili pe oamenii dedi
cați marilor adevăruri, Aceștia însă lu
crând sub o lege universală, având preve
derea izbândei cauzei lor, tot mai midi 
sunt siliți a declara un resbel spiritual 
crilizător și uneori nemilos fată de prin
cipiile egoismului sensual ce a cuprins lu
mea de azi, victima seducțiunilor, progeni
turilor decadente a veacului.

Pentru ce sunt francmazonii ateiști 

azi la putere? Pentru ce duc rol principal 
jidanii în presă? Pentru ce se ruinează 
instituțiunile religioase? Pentru ce se răs
pândește necredința, indiferentismul reli
gios? Pentru ce toate aceste curente ’și 
găsesc patroni puternici în dinastii ? Pen
tru ce sunt francmazoni o seamă dintre 
domnitori, capitaliștii și sateliții acestora? 
Pentru ce se formează aceste grupuri clan
destine dacă nu au scop păcătos? Pentru 
ce lucră ele în ascuns, ca o bandă de sce- 
lerați, cărora li-e frică de lumina adevă
rului ?

Cauza este, că astfel se poate numai 
ținea în ignoranță și în lanțuri omenimea 
aservită grupărilor declasate moralmente 
a antisocialilor.

Pentru ce sunt trâmbițate prin ziare 
toate întâmplările știentifice ce par a do
vedi atotputernicia năturei și neexistența 
lui Dumnezeu? Pentru ce din contră presa 
omoară cu tăcerea cel mai mare eveni
ment al timpurilor noastre: constatarea 
sciențifică a existenței spiritelor și prin 
urmare a nemurirei sufletului ? Pentru ce 
acel ton ironic al ziaristicei evreiești în 
fața celor mai evidente fapte spiritistice 
și față de oamenii de cel mai curat ca
racter, cum sunt Crookes, premiat cu pre
miul Nobel și capul spiritualizmului scien
tific și C. Flammarion, care și-a dedicat 
restul vieței sale binefăcătoare scrutărilor 
spiritualiste? Pentru ce această trecere cu 
silențiu păcătos la ordinea zilei preste lu
cruri’ cari reconstruesc credința în Dum
nezeu subminată de duhurile necurate vân
dute declasaților pretențioși ai societății, 
dacă nu cu tendința de a prosti poporul, 
de a-1 lipsi de credința, care singură îl 
face pe individ puternic, liber moralicește 
și prin urmare incoruptibil ?

Acestea sunt întrebările ce se înalță 
înaintea ochilor noștri sufletești cu litere 
de flăcări și de cari se izbește în viața 
concretă fiecine lăsându-1 într’o groaznică 
dilemă, căci e foarte firesc, ca societatea 
să-și dea în sfârșit seamă, că fără credință 
în Dzeul Atotfăcător nu poate oxista și 
trebue să-și dea seama, că cine atacă cre
dința în așa mod sfruntat, cum o fac a- 
mintiții aliați ai Satanei, s’au conjurat 
deadreptul contra societății, fiindcă ei fac 
o revoluțiune contra credinței în Dzeu, a 
cărei apărare ne este întâia datorință so
cială. In astfel de declasare ce se petrece 
în sânul societății prin propagarea igno
ranței și prin urmare a ateizmului, să nu 
ne mirăm, că se comit crimele cele mai 
îngrozitoare. Căci ori cine judecă mai 
adânc asasinatele neîncetate din Rusia, a- 
tentatele din toate țările, crimele curioase 
ce se comit zilnic, poate ști, că numai acolo se 
pot naște, unde a pătruns ateizmul adânc în 
straturile de jos ale omenimei. Revoluțiunile 
politice sunt rezbele, nu asasinate. Prin asasi
nări nimic pozitiv nu se poate atinge azi. 
Totuși se comit, fiindcă omenimea se de
clasează pe sine însăși, când se lapădă 
de cel mai important adevăr, că există un 
Dumnezeu, care toate fărădelegile le pe
depsește! O astfel de societate trebuie să 
piară dacă nu-și formează instituțiuni de 
apărare universală contra ateismului, franc- 
mazonilor, contra Evreilor și contra sedu
cătorilor ce atacă temeliile creștinismului 
pentru a’l substitui cu inlamiile egoismu
lui particulariștilor.

(Va urma).

Spicuiri.
Cari sunt porțile morții? Când îți 

vine vestea, că ți-a murit cutare ori cu
tare prietin ori cunoscut, cea dintâiu în
trebare, care-ți iese printre șirele dinților, 
va fi: Co-a avut? De ce-a murit?

Multe pot fi cauzele morții ; unele 
sunt [mijlocite, altele nemijlocite. Multe 
cauze pot fi pricinuitoarele morții, însă în 
ultima analiză toate se pot reduce la unele 
cauze fundamentale, după [cum arată pro
fesorul Orlh într’un foarte interesant arti
col de medicină de popularizare.

Înainte de toate este lipsa, de oxigen. 
Prin acest element gazos se susține arde
rea în trupul omenesc tocmai așa cum se 
susține arderea la un lemn aprins, numai 
cât în cazul dintâi arderea e mai lină, mai 
ascunsă. Precum se stânge focul în lipsa 
do oxigen, așa se stânge și viața, dacă 
trupul omenesc nu primește oxigen do 
ajuns.

In patru feluri se poate întâmpla con- 
turbarea organismului omenesc prin ne- 
primirea de oxigen:

a) când sângele n’are de-ajuns cor- 
pusculi roșii, cari au menirea să transpor- 
teze oxigenul (sunt 4—o milioane într’un 
milimetru cubic).

b) când este conturbat sistemul va
selor de sânge, încât nu poate -transporta 
corpusculii roșii încărcați cu oxigen ;

c) când nu sunt sănătoși plămânii, 

unde se întâmplă încărcarea corpusculilor 
roșii cu oxigen, și

d) când s’au netrebnicit organele cen
trale nervoase, cari dirigează funcțiunile 
inimei și ale plămânilor.

Aceste sunt cele patru porți ale morții.
Aur.

Numărul jubilar al „Gazetei 
Transilvaniei4' se poate comanda 
direct sau prin librării cu prețul de 
1 coroană 50 bani în Austro-Un- 
garia și 2 coroane (2 Lei 20 bani) 
în România si străinătate.

Venitul curat ce va ruzulta din 
desfacerea ediției jubilare, a „ Gaze
tei “ se va da fondului jubilar pen
tru ajutorarea ziariștilor româm 
din Transilvania și Ungaria.ULTIME ȘTIRI.

Viena- 7 Oct. Foile de aici și 
din Budapesta publică azi o procla- 
mațiune a monarchului cătră po- 
popoarele Bosniei și Herțegovinei și 
autografe preaînalte cătră br. Aeh- 
renthal br. Burian, br. Beck și Dr. 
Wekerle.

Viena- 7 Oct. Din loc competent 
se desmint știrile despre mobilizarea 
vreunui corp de] armată austro-ungar.

Belgrad. 7. Oct. Aici domnește 
mare iritație în contra Austriei din 
cauza anexărei Bosniei. S’a încercat 
eri să se facă manifestațiuni dușmă
noase în] fața consulatului austriac. 
Poliția a zădărnicit însă manifesta- 
țiunea proiectată. Ziarul pan-sârb 
„Politica" cere declararea războiului 
Austriei.

Sofia. 7. Oct. Proclamarea inde
pendenței și regalității Bulgariei a 
fost notificată prin reprezentanții săi 
din străinătate tuturor puterilor. 
In telegramele trimise reprezentanți
lor Bulgariei se spune, că Bulgaria va 
face totul ce corespunde demnității 
sale, pentru a menținea pacea, insă 
dacă evenimentele vor cere, întreaga 
națiune bulgară va fi gata să apere 
sfânta operă săvârșită.

I

Glume.
La un advocat:
Clientul. —■ E acum cel puțin a zecea 

oară că mă duc la el să-mi achite datoria.
Avocatul. — Ei, și?
Clientul. — Mi-a zis : »Du-te la dracul*
Avocatid, — Și atunci ?
Clientul. — De atunci mereu vă caut!

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respons.: Victor Branisea.

Mamelor care lăptează 
copilașii lor, dă puteri nouă și spo
rește laptele Emulsiunea Scott.

Oboseala
dispare, micul copil prosperează, de
vine frumos și robust.

La toate crisele ma
ternității, Emulsiunea 
Scott dă putere, curaj, 
afară de acestea, are 
gust plăcut și se mis- 
tue ușor. (9)

Veri'al’i1» numai cu 
marea —pete arul— 
ca semn He garanție 

a procedurii lui 
Scott.

Prețul unei sticle origi
nale 2 coroane 50 bani

Se capătă în toate 
farmaciile.

j Srâ capetă pretVLtin.d.eni

Cremă de dinți indispensabilă 
conservă dinți curați, albi și sănătoși.
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P. T.

(324,6-20)

Am onoarea a aduce la cunoștința On. public că am deschis Etablisementul meu de hăinărie fină pentru bărbați, băieți și copii 
în localul Parter și în etajul I

Un salon de confecțiuni pentru Dame
©•uilo cond-ucerea ZDomziializLi Ludvig Fenyvesy în. 

Brașov, Tîrgul Inului Nr. 26 (lângă Magazinul Schutz).
Deoarece baza unui servic

câștiga confiența Onoratului public.
iu solid o formează prețurile fixe, m’am decis a le introduce în negoțul meu și sper cu aceasta a

Pâziți-vă de inșellăciune!
în prăvălii unde se tocmește se înșală fie-care. Vânzătorul știe înainte, că mușteriul să tocmește, și de aceea cere prețuri îndoite și întreite. 

Dacă cumpărătorul după multă tocmeală, cumpără în fine marfa cu prețul jumătate, tot nu are siguranța, că a fost într’adevăr 
servit ieftin și solid.

în negoțul meu este eschis ori-ce șantaj.
îmi iau voea a încunoștiința On. Dame, că se află un bogat asortiment de costume gata, halaturî, mânecuțe și bluse. 
Sper că Etablisementul meu Vă va conveni, Vă rog a mă onora cu încredere și cercetare numeroasă.V6 va conveni, V6 rog a mă onora cu încredere și cercetare numeroasă.

Cu toată stima

I. A S C H E R.

I

I
Ceia „Tipografia și Librăria* 

A. MUREȘIANU, Brașov 
se pot procura următorele cârti

(La cărțile aici înșirate este a se mai adauga 
pe lllng\ portul postai arâtat, încâ 25 bani pentru 
recomandați©.)

Scrieri istorice.
Memorii din 1848 — 4:9 de Vas. 

Moldova*, fost prefect al Legiunei Iii în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

Viața și operile lui Andreiu Mu 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ila- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Bl ași u, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa
rau dial din Blașiti.

„jPeiiZru memoria lui Avram 
lancu1*, apelul dat c&trâ ministerul de 
interne D. Perczel prin d 1 Dr. Amos 
Frâncun oausa fondului pentru monument 
tul lui lancu. Prețul este 1 cor6n&. In Ro
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

„Ț&ranul român și ungur din 
Ardeal1*, studiu psihologie poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (-J- 5 b. porto).

„Românul in sat și la bste1*. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, de 
p 1 Ioan Pop Reteganul, cunosoutul și me- 
ritusu) nostru scriitor poporal, a dat lite
raturii române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Rupta pentru drept de Dr. Rudol. 
de IheriDg traducere de Teodor V. Păoă- 
țian. Prețul 2 cor. (-|- 10 b. port)).

„Colonel David, baron Urs de 
Margina la Solferino și Lissa“, inte
resanta și emiuenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și 8i- 
biiu. Broșura conține și două portrete bină 
reușite ale baronului Urs, unul din anii 
de mai înainte, când încă era majoe, 
altul din timpul mai reoent; mai conținr 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea 
mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
plus 6 b. porto.)

„JPintea Vitexull*, tradițiunl. legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reteqanul. 
Cea mai completă scriere despre eroul, 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umblat Pintea. Prețul 40 bani, 
plus 6 bani potto.

Cursul la bursa, din vîsm.
Din 7 Octomvrie n. 1908

Ponta ung. de ?ur 4'70.................... 109 75
Velita de ..oro.ie ung. 4% • • ■ 91.85
rari. cA . ier. ung. în aur 3'/2% • 8121 
Imp». căii. fer’, ung. în argint 4% . 92 40 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93 50
Unpr. ung. cu pretnii...................... 185.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin 143 25 
Renta de hârtie austr. 4</lfl . . . 95 70
Renta de argint austr. 42/tn . . . 95 65
Renta de aur austr. 4°/0 • • • .1'4 65
Renta de corâne austr. 4% . . . 95 95
Bunuri rurale ungare 3'/,°/,, . . • 86.45

Los iri din 1860 ................... 151 85
veți) de-ale Băncei ung de credit 1743 — 
A.cțiî de-ale Băncei austr. de credit 738 — 
Acțiî de-ale Băncei austro-ung. . 664 25
STapoleondori. ... ... 19 lO
Mărci imperiale germane . . . 1 17 35
London vista............................. 239 35
Baris vista...................................... 95 27'/,
N >i e italiene.................................. 95 10

.ursul Dietei 13 asov
Din 6 Octomvrie n 1908

Bancnote rom. Curap. 18.90 V6nd. ■8.1-6
Argint român , 18 70 R ÎS 88
Lire turcesci , 21 40 ft t J .t 0
Sciis. fonc. Albine d”/0 100.— ft 1G1.-
Ruble Rusesci „ 2 51 > 2.53
Napoleondori. „ 19.— A 19.12
Galbeni n 11.20 11.40
Mărci ger>ane . 117.— « 117.4

(Sfaturi, Curierul

•3EZ3E3E3E3QE3E3E£X3t3E3E:®
„Familia Română"

revistă ilustrată apare în fie-care 
săptămână cu un bogat cuprins li
terar și distractiv,
Modei, Ghicituri). Abonații noi pot 
primi toate numerele dela început. 
Abonamentul e de 10 COT. pe an.

Adresa: BUDAPESTA,
(7—12.) V. Straala Csaky S3.

„ECONOMUL",
institut de credit și economii, societaie 

pe acții în CLUJ.

La centrala noastră este de o- 
cupat un post de contabili re
tribuit cu salar anual începător ma
ximal de Cor. 2000 — și cuartir li 
ber la institut sau echivalentul de 
Cor. 500’—, plus tantiemă.

Reflectanții au să-și înaintez.- 
pănă în 18 Octombre n. c. în per-! 
soană subscrisei direcțiuni pet țiile 
lor, — indicând minimul ofertelor lor 
referitoare la salar și bani de cuartir.| 
instruite cu documente, piin cari] 
să-și dovedeas’ă atât pregătirile tem 
retice de bancă, cât și cele pra tiee, 
precum și cundșteiea limbilor uzitate

Postul e de a se ocupa imediat 
după numire.

Cluj, la o Octomvrie n. 1908. 
(34%2-3) Direcțiunea.

■ B■ B

Pie-caie posesor a- vixxeî 

Trăsuri-motor a lui PUCH! 
economisește multi bani și mai mult năcaz.

B cicle motor:
Signrarță mare;

IIP. (35Kg.) 2'/.;, 2%, 3%. 4, 5 &6HP.
Automobile:

e mslrimpe simplă, Executare so'idă:
S/ 0/ 14/ 20/ TȚD

.'.I 'iu 'ill' /•)& JZLr •

Bezzin. Ule u. Părți constitutive
Pneumatice.

Reparaturi de automobile.

Reprezentant: MICHAEL MOOSER HSrașov,
j Strada Porții 39. B
----------------------------- w a

DIN BUZIflS
Succes silraoriliiiaT la suferințe le rinichi și hsșică. 

Apă minerală plăcută fără fer. 
deosebire fspă «ie masă răcoritoare.

Vmdect, răcorește. Recomandată de medici.

Are efect escelent ca «Be cuH la suferințe de rinichi, beșicS,
catar cronic de rinichi, formațiuni de peatră și boale catarale de 
secrețiune. — La cerere trimite prospecte Administrația isvoarelor:

1 irecția băilor ®JSCHONR în Buziaș.

-^ggr „Gazeta Transilvaniei4 cu minierul ă 10 Oieri se 
vinde la zaraful Dumitru Pop, la tutungerii de pe parcul 
Rudolf și la Eremias Nepoții.

i ipografia A. Mureșianu, brașov..


