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Ministeriul Koerber.
In trei luni trei ministerii. 

Acesta este trăsura caracteristică a 
situatiunei actuale în Austria.

După ministeriul parlamentar 
Thun a venit ministeriul de funcțio
nari Clary, care după vre-o doue 
luni și câte-va cjile a făcut loc al
tui ministeriu de funcționari Wittek, 
er alaltăeri a întrat în funcțiune ăl 
treilea ministeriu de funcționari 
Koerber, care, nefiind parlamentul 
întrunit, și a publicat declarați unea 
sa de program în semioficiala „Wie
ner Abenpost".

Chiar modalitatea acesta de anun
țare a programului ministerial de
notă starea escepțională, ce dom- 
nesce în Austria. Și mai mult s’a 
accentuat ea prin enunciațiunile îm
păratului în convorbirile, ce le-a 
avut cu diferiți membri ai delega- 
țiunilor la prândurile curții.

Deja numirea ministeriului de 
funcționari spune clar și lămurit, că 
guvernul are se mergă după marș- 
ruta. ce i-se dă dela locurile mai 
înalte. Astfel cabinetul Clary avuse 
misiunea principală de a face po
sibilă alegerea parlamentară a dele- 
gațiunei austriaco, prin desființarea 
faimdselor ordonanțe de limbă; ca
binetul Wittek a fost însărcinat să 
facă ce n’a putut isprăvi guvernul 
Clary, se ajute adecă cu paragraful 
14 de a-se pune în vigdre legile cele 
mai urgente ale pactului, precum și 
provisoriul budgetar.

Noul cabinet Koerber are, pre
cum se vede, misiunea principală de 
a face să se realiseze dorința mo- 
narchului, atât de mult accentuată 
de Majestatea Sa în timpul din urmă, 
ca se se împace lucrurile în Boemia 
și sS înceteze lupta națională de 
acolo, „pentru-ca instituțiunile pu
blice se fiă ferite de nouesguduirl." 

Programul noului ministeriu 
Koerber cuprinde în cea mai mare 
parte indicarea acestei probleme și 
a modalității, prin care crede, că s’ar 
pută mai ușor resolva. Va se c|ică 
se înceteze luptele naționale, „său 
cel puțin se fiă calmate în mod în
semnat". Acesta e problema, pe care 
crede uoul guvern a-o pută deslega 
numai pe calea unui „compromis 
cinstit11 stabilit de cătră o conferență 
de bărbați de încredere designați de 
partide, la care va lua și el, (gu
vernul), parte activă făcănd propu
neri concrete. Parlamentul va avă 
apoi se decidă asupra resultatului 
acestor conferențe.

Acăsta va fi o nouă edițiă a 
conferențelor de înțelegere, ce s’au 
ținut sub guvernele premergetore. 
Fi-va resultatul consfătuirilor, ce vor 
urma, mai norocos ca înainte?

Etă întrebarea a căreia gravi
tate se oglindăză și în constatarea, 
ce o face noul ministeriu pe basa 
esperiențelor din anii trecuțl. S’a 
vecțut, cjice el în declarațiunea- 
program, că „în cestiuni naționale se 
pote susțină numai ceea-ce iese din 
voința consonantă a celor interesați.11

Este un compliment, ce se face 
aici atât oposițiunei cehice, cât și 

celei germane. Au manevrat unii 
cât și ceilalți atât de energic, încât 
au impus cercurilor diriguităre con
vingerea, că numai printr’o liberă 
înțelegere între factorii litiganți, se 
păte pune capăt, său o stavilă mai 
mare cel puțin luptelor naționale.

Bate la ochi, că ministeriul 
Koerber accentuăză în deosebi, că 
țînta sa este o politică sinceră și 
cinstită de înțelegere. Se vede de 
aici, că ia lucrul serios și că are și 
un mandat fărte bine precisat în 
direcțiunea acăsta. O dovedesce și 
împrejurarea, că acest ministeriu, 
precum se asigură, vine cu un pro
iect de lege a limbilor gata, pe care 
voesce să-l propună conferenței băr
baților de încredere.

Forte semnificativă pentru di
recția hotărîtă a cabinetului în afa
cerea împăcării este și compunerea 
lui. Intre miniștri de astă-dată se 
află și un funcționar superior ceh. 
Deși numirea lui nu s’a făcut cu 
consimțământul representanților cehi, 
el totuși va ave un rol însemnat de 
mijlocitor.

Tote atârnă însă, cum bine dice 
declarația guvernului dela aceea, cum 
se vor pută înțelege Cehii cu Ger
manii. Și în privința acăsta, tot pe 
basa pățaniilor de pănă acum, nu-șl 
va face ilusiuni nici un om cuminte.

Un respuns lui „B. Hirlap-4.
Ne-am fost ocupat și noi cu 

espectorările diarului „Budapest! Hir- 
lap“ din incidentul, că i-s’a trimis și 
lui spre publicare interpelația făcută 
de d-1 Dr. N. Comșa în congregația 
din Sibiiu relativ la afacerea Iancu. 
D-1 Comșa a adresat din parte-i un 
răspuns numitului cjiar în limba ro
mână, pe care doresce să-l dăm pu
blicității, care dorință o împlinim 
cu plăcere, tratându-se de o ces- 
tiune, ce ne interesăză pe toți. Etă 
răspunsul:

Onorată Redacțiune! Fiind-că în legă
tură ou numele meu ați binevoit a publica 
un artioul „Roman interpelaoiok", care 
atât pentru oonclusiile sale referitbre la 
persdna mea și îd legătură ou aceea la 
cestiunea limbei, căloâiul lui Aohile în 
acâstă patriă, oât și pentru opiniile lui 
politice și istorioe, nu păte rămână fără 
întâmpinare, apelez la loialitatea D-Vostră 
să dațl în estenso publicității răspunsul 
meu.

D-Vostră binevoiți a indioa faptul, 
că V’am scris o comitivă în nemțesce și 
nu românesce, ceea ce aflațl firesc, și nu 
unguresce, ceea oe găsiți delicat —drept 
motiv de a eschide discuția cu mine și de 
a enunța, că orl-ce putință de înțelegere 
s’a isprăvit între Români și Maghiari.

O să mă esplic asupra faptului, de- 
ooamdată însă observ, că basa unei discu- 
țiunl seriose în afacerile publice, e după 
nepretențiosa mea părere: non quis, sed 
quid, nu forma, ci esența.

Basat pe aoest principiu constat, că 
nu cunosc decât fărte puțin limba maghiară 
și că și în viața privată și în calitatea mea 
de medic înîSăliște și ca representant la mu
nicipiu pe basa dreptului deopotrivă firesc 
și legal me folosesc esclusiv de limba mea 
maternă română. Constat mai departe, oi 
interpelația mea făcută românesce a fost 
tradusă în unguresce din amabilitatea unui 
amic tocmai din considerația pentru D-v6stră.

Eu am mânecat dela informațiile, oarl 
aveam cuvinte de a-le crede temeinice — 
că adecă nimenea dintre membrii marcanțl 
ai redacțiunei D-V6stră nu soie românesce 
și am fost animat de convingerea, că inter
pelația âr nu comitivă formeză substratul 
discuțliuDei în causa Iancu, ce adl pasio- 
nâză într’un mod estraordinar massele 
române.

Cred deci, că limba germană a comi- 
tivei mele nici într’un cas nu eschidea dis- 
cuțiunea asupra temeiurilor strict legale și 
constituționale, prin cari ceream revocarea 
ordinului Perczel, apărarea autonomiei ad
ministrative contra ingerințelor ilegale ale 
justiției, a autorității căușelor judecate și 
a imparțialității procurorilor, și pretindeam 
satisfacția pentru insulta adusă memoriei 
lui Avram Iancu și prin ea poporului român 
și & luptelor lui pentru legitimitate și egala 
'îndreptățire națională și democratică.

Nu putea deci comitivă mea germană 
să vă oprâscă de-a întră în meritul cestiu- 
nei formulate și în traducere maghiară, nu 
mai ales fiind-că inși-vă atribuitl conside
rațiilor pentru gustul D-V6stre limba ne- 
românescă a oomitivei mele.

Acăsta ou drept cuvânt-. Am folosit 
limba germană din delicateță față cu 
D-Vostră :

Fiind-că politica maghiară dela aii, 
anța Bismark-Klapka încâce n’a fost alta- 
de cât o politică „pour le roi de Prusse“ 
îndreptată nu mai mult în contra „ Cama- 
rillei“, ci pentru sdrobirea poporelor aus
triaco unite cu Ungaria indisolubil prin 
pragmatica sancțiune în falsa credință, că 
atunci independența astfel câștigată va fi 
încoronată de totala maghiarisare a țârei, 
lucru, care D-Vostră ’J numiți „a doua ocu
pare a patriei*.

Acâstă politioă filo-panprusiană s’a 
adoptat pentru scopul utopic de a stîrpi 
limba și sentimentul istoric etnic al națio
nalităților nemaghiare, și pentru realul soop 
de a-le eschide pe aoeștea din cadrul con- 
stituțiunei, legalității și al egalei îndreptă
țiri pănă la complecta maghiarisare, și a-le 
esploata economicesce, schimbând parola 
lui Kolovich astfel: „faciamus pauperosdein- 
de Hungaros*, (să-i facem săraci și apoi 
Unguri) numindu-le aceste scopuri eufemis
tice: „unitate națională11 și „ideiă de stat*.

Cum deci politica maghiară, sub care 
nu înțeleg sentimentul comun al [poporului, 
care în contrazicere cu politicianil săi e 
animat totdâuna de acel cunoscut refren: 
„mâgis hunezut a nâmet" — ce transpiră 
spre marea mea mirare și din articolul 
D-V6stră — e pur și simplu trabantul po
liticei panprusiene în Orient, eram de cre
dință, că D-Vostră ca organul cel mai lățit 
politic eminamente maghiar, care ați a- 
plaudât întru tdte regimul deterore și spi- 
onagiu Banffy-Jeszenszky, veți respinge 
orl-ce scrisdre româuâscă.

Nu puteam, adecă, crede, că o să vă 
isolațl de mătodul judecătorilor, cari legea 
îi obligă să scie românesce, ca condiția 
dă cualificațiă, și nu sciu și refusă a în
văța și astfel a respecta legea, și de siste
mul organelor administrative, oărora legea 
despre egala îndreptățire le ordonă respecta
rea drepturilor de limbă a naționalităților 
și cari îți răspund ': „ha olâhul beszăl men- 
jen Olăhorszâgban, ha magyar kenyeret 
eszik beszeljen magyarul", un răspuns ce 
se repetă, pe cât de variat în formă, pe atât 
de stereotip în fond, de totă puterea ese- 
cutivă pănă la ultimul factor postai și 
servitor de gară.

Și cum eu nu sciam unguresoe, âr pe 
D-v6stră Vă sciam în apele panprusianis■ 
mului, a cărui putere D-vostră, folosiții, 
oredeați a-o pută folosi în favorul utopiilor 
și planurilor esolusivismului D-v6stră de 
rassă, socoteam că voifl. fi ascultat bucuros 
și înțeles mai bine în limba, care o vor
besc și patronii D-Vdstră, „Prusianii", pe 
cari ac}1 D-v6stră i-ațl creat intermedia
tor! între noi, cel puțin prin limba lor, în- 
chiZându-ne nouă tote porțile vieței pu
blice constituționale.

M’am folosit deci de acestă limbă și 

pentru acest motiv și pentru faptul însoris 
în legile țărei, — deol D-vostră, ca unui 
organ dualist, plăcut, — că e limba ar
matei D-vostre comune, a ministeriilor 
D-Vostre comune, studiu obligat în soblele 
D-vdstră, pe când limbile naționalităților 
sunt soâBe—pe urmele lui Bela Grunvald, 
pășind la insistențele diaristioei maghiare 
— ou forța, (Et huius meminisse juvabit) 
și de acolo unde avea dreptul tradițional și 
legal să esiste.

In convingerea, că românesce nici că 
soițl și nici că admitețl a sci, fără a vă 
compromite „patriotismul", v’am scris nem
țesce comitivă și v’am trimis interpelația 
românesce, ca să creez o basă comună toc
mai pentru disouțiă, deci înțelegere a ade
vărurilor și revindioațiunilor strict legale 
și constituționale, produse în interpelația 
mea, și pe basa acăsta a concilierii nece
sare pentru paoea patriei.

Discuția din partea D-v6stră era ou 
atât mai neînlăturabilă, fiind-că tocmai 
pressa română (ve<jl „Gazeta" Brașov) m’a 
oertat pentru scrisorea mea germană, deci 
era dată pentru ambele părți posibilitatea 
oerută de D vostră pentru discuția și înțe
legere. Aoâsta mai ales, fiind-oă în ședința 
interpelației toți membrii români, în frunte 
cu Lr. Amos Frâncu, au luat cea mai ho
tărîtă posițiă contra unei publicațiunl fă
cute numai nemțesce și i-a refusat desba- 
t.erea, din ce D-v6stră, avend raportori fi
deli cum afirmați trebuia să conchidețl, că 
Românii ca și D-v6stră reclamă limba ro
mână pentru a se înțelege, deci trebuia să 
întrațl în fondul oestiunei, ca să nu dațl 
ansă bănuelii, că hărțuiala ou comitivă mea 
germană e numai un far,on de parler pentru 
a se debarasa de-o discuțiă incomodă.

In procedeul meu aveam înaintea 
ochilor urgența tractării celor mai serifise 
interese ale statului. Nu-mi era de tălma
ciul, ce ni-1 aplicați nouă, ci doream oa 
rapid să înțelâgă situația întrâga opiniă 
publica maghiară, oua cărei mobilisare ne- 
ațl fost amenințat în articolul precedent 
și ați stârnit un vifor de indignare prin 
implicita revocare în memoriă a vanda- 
lismelor dela Turda, Șimleu, Arad, Oradea- 
mare, ourmate prin cuvântul Maiestății Sale.

Aveam în vedere lămurirea legală și 
constituțională, că prin procedeurile nele
giuite în afacerea Iancu a-le administrației 
și justiției, să frânge pacea și frăția între 
două popore ale aceleași patrii, pace, care 
se pote asigura numai prin înțelegere re
ciprocă pe basa respectării consciinței is
torice și naționale și egalității înaintea 
legii a ambelor popore.

Am fost condus în acăsta pornire de 
sincer patriotica dorință, ca alvia dintre 
naționalități să nu se sape pănă acolo unde 
nu se mai pote face pod pentru trecere, 
ci numai glonțul în sbor păte s’o traverseze, 
neadmițenâ maxima lui Kossuth, că ces- 
tiunea naționalităților se pote resolva numai 
cu sabia, fiind-că cestiunea naționalităților 
e cestiunea egalei îndreptățiri, deol oes- 
tiune de drept, și dreptul să p6te suprima, 
dâr nu se păte resolva cu forța.

Am fost impresionat și de atitudinea 
sistematioă a Ziarului D-vostră, oare nemul- 
țămit cu brutalitățile sistemului Tisza și 
Weokerle, nici chiar ou insanitățile siste
mului caporalului de panduri Banffy, de
bitate contra naționalităților, și sub pro
testul lor contra libertăților publice a tu
turor cetățenilor — oereațl progresiunile 
geometrice în șovinismul maghiar înfierat de 
întrâga Europă constituțională, și mai preg
nant de marele Gladstone, amicul libertății 
popărelor.

Și în urmă mi-am reamintit, că per
sonal am fost insultat în „Athena" ma
ghiară (JlușiO. de cavalerii feți ai pressei 
maghiare, când în societate de dame ro
mâne vorbiam românesce, și convins, că 
D-vostră și de scițl nu vreți să scițl, — 
cum acum admitețl a sci — românesce, dâr 
voind oa cu orl-ce preț opinia publică ma
ghiară alarmată prin soiri tendențiose să 
fiă informată asupra adevărului, că e o 
luptă pentru drept și onore, ce purtăm: v’am 
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trimis comitiva în limba germană, ce o 
credeam cunoscută, și în sensul accentuat 
mai puțin urgisită, ba chiar iubită de D- 
vostră, âr interpelația mea, făoută româ- 
nesce, în traducere maghiară.

Esplicată cestiunea limbei, deci faptul, 
în urma căruia denegațl putința disousiunei, 
sper, oă veți da în estenso și interpela- 
țiunea, căreia îi faceți ouorea a-o discuta, 
fără a-o împărtăși oetitorilor D-vâstră și că 
veți discuta și în fond cestiunea monumen
tului lui Iancu în tote peripețiile ei, pe 
basa constituțiunei și a legilor în vigâre.

II.
Ored, că după ce i-ațl făcut adevăru

lui oonoesiunea de a Vă compromite „pa
triotismul*, recunoscând dreptul firesc al 
limbei române și idealismul fiqwei lui Iancu, 
veți aduce principiului lui Deăk: „singura 
lege de pressă ar fi să fie adevărul", jertfa 
de a constata, că aberațiunile istorice și poli
tice și, ca consecvență, greșelile canstituționale 
și de drept, ce le comitețl, invocând ca basă 
o broșură eșită din pana fostului subșef 
al spionagiului și al cabinetului noir îndrep
tate contra naționalităților nemaghiare și 
numit „secția de naționalități* a baronului 
Banffy — nici un moment nu se pot susțină 
în fața adevărului.

Trebuia natura cavalerescă a D-vostră 
să simtă o repulsiune de a acoepta drept 
basă o asemenea scriere a unui om de ase
menea metier, desprețuitde însu-șl prim-mi 
nistrul d-1 Coloman Szell, și trebuia să Vă 
inspire o adâncă neîncredere acesta scriere 
de tendență editată și tradusă și în fran- 
țuzesce de Kulturegylctul ardelean, organisa- 
ția celor mai implacabili dușmani ai popo
rului român pentru desnaționalisarea lui, 
organisațiă deci pentru împedeearea înfră- 
țirei poporului maghiar ou cel român.

Contele Audrassy spunea într’o cji 
ministrului Cogălnioeanu, că nemeșii din Ar
deal împiedecă împăciuirea între Români și 
Maghiari.

Avea absolută dreptate, și D-v6stră îi 
veți crede unui Andrassy Gyula și veți ad
mite adevărul vorbelor lui, recunoscând, că 
din aceeași tulpină eșițl și Jancso Benedek 
și contele Lâzâr Miklos, ei vreu să despartă 
cele două popore pentru totdeuna.

Cel dintâiă, ca să nu se facă de rîsul 
lumei, fiind-că voia se vorbescă națiunei 
francase, unde Edgar Quinet și Michelet 
preparase spiritele pentru istoria adevărată 
a Românilor, nu putea oa istoriograf să 
vină în conflict cu toți istoriografii maghiari, 
cari preamăreau idealismul altruist al lui 
Avram Iancu, a cercat deci să stigmatiseze 
poporul român susținând, că la 1848, afară 
de Iancu, toți ceilalți prefecți ar fi făcut 
numai vandalism, și oă poporul lui Iancu 
„Moții* nu ar fi luptat pentru dinastiă și 
libertate națională, pentru cari Românii au 
jertfit 40,000 de 6meni și 230 comune, ci ar 
fi făcut numai tăciunăriă și jaf.

Acâstă basă istorică falsă o admiteți 
și D-vdstră și urma, deci, consecuența, ca 
indirect să Vă identifioațl cu contele Lâzâr 
Miklos, fiind-că logice șeful unor asemenea 
omeni cum îi presentațl D-vdstră, nu putea 
să fie altul, decât un șef d« bandiți, deci 
D-vostră prin incunjur îl sootețl pe Iancu 
tot șef de bandiți al tipicului Săcuiti arde
lean din rassa „szdkely tdmad, szâkely bănjau, 
al lui grof Lâzâr Miklos, și acesta pe basa 
lui Jancsb Benedek, originar Săouiîl și el, 
colaboratorul ordinului Perczel, ordin, oare 
cest din urmă i l’a subsoris â-vista autoru
lui adevărat Jeszenszky Sândor.

Ar trebui eu să Vă fac un curs întreg 
de istoriă, ca se vă arăt, că nu numai isto
riografia imparțială, ci chiar de cei mai în
verșunați romanofagl istorici maghiari, dela 
Kăvâry pănă la fantastul Urmossy, combat 
aserțiunile lui Jancsb și ale D-vostră îm
prumutate dela el.

Sourțimea timpului mă obligă să mă 
provoc la apelul d-lui Dr. Amos Frâncu, 
dat în causa monumentului lui Avram Iancu, 
care vi-1 alătur și oare va fi apreciat și de 
D-vostră, cred, pentru colecțiunca de autori 
tot streini, invocați în contra aserțiunilor 
D-vâstră, cari nu sunt alta, decât o repro
ducția a cutezătbrei falsificări de istoriă 
cuprinsă în ordinul d-lui Perczel dela 16 
Martie 1895.

Vă alătur acest recurs și pentru-eă 
aoum cred, că fiind românesce, o să fiă

(Va urma.)

Noul ministeriu austriac.
Cu un rescript preaînalt, oe pbrtă 

data de 18 Ianuarie, Majestatea Sa a pri
mit dimisiunea fostului cabinet Wittelc și 
tot în aceeași cji a numit pe Dr. Ernest de 
Korber ministru-președinte și ministru de 
interne. A numit mai departe: pe Welsers- 
heimb ministru al „landwehr*-ului, pe Dr. 

Wittek ministru al căilor ferate; pe Dr. Eug. 
Bâhm-Bawerk ministru de finanțe; baron 
Aloisiu Spans-Boden ministru de justiția; 
Dr. Wilhelm Harței ministru de culte și 
instrucțiune publică; Dr. Anton Bezele (ceh) 
ministru; br. Guido Gall ministru de co- 
mercifi ; br. Carol Giovanelli ministru de 
agrioultură; Leonard Pientak (polon) mi
nistru.

Noul ministeriu are așa-der numai 
patru membri noi: Bezele ministru ceh și 
Pientak ministrul polon; mai departe mi
nistrul de comercid și ministrul .de agri
cultură. Cei doi miniștri, ceh și polon, vor 
avă, după tdte semnele, rol însemnat în ca
binetul lui Korber. Ei au fost luațl în mi
nisteriu cu anume scop de a-șl desfășura 
tote puterile pentrn-ca acțiunea de împă
care națională să suocâdă în Austria.

Semioficiosul „Wiener Abendpost" co
munică programul nonlui ministeriu. El 
este resolvarea conflictului de naționalitate. 
Spre scopul acesta guvernul va învita ca
lele proxime partidele interesate, să-și 
trimită bărbații lor de încredere la o con- 
ferență în Viena, la desbaterile căreia însu-șl 
guvernul va lua parte activă și va înainta 
proiecte concrete pentru aplanarea neîn
țelegerilor. După acesta problema „Reicha- 
iath“-ului va fi, ca în cercul său de com
petență să aducă hotărîrl asupra cestiuni- 
lor dela ordinea dilei.

Din delegaiiunea austriacă.
Delegatul Schneider despre situația 

liomânilor.
Deși cunăscem. cuprinsul importantei vorbiri, 

ce a ținut’o d-1 E. Schneider în delegațiunea aus> 
triacă, totuși pentru marea importanță a acestei 
vorbiri, o publicăm în estenso așa cum a rostit’o 
în ședința plenară a delegațiunei, eliminând nu
mai partea dintâiă. care se referă la lin punct din 
bsd getul ministeriului de esterne.

Deleg. Schneider : Acum dați-ml voe 
să trec la alt obiect. Am în vedere admonie- 
rea Esc. Sale, a d-lui president, și vă dau asi
gurarea, că mă voiîi feri de a mă face vino
vat de vr’un amestec în afacerile unui stat 
străin, dâr fiind-că discutăm afacerile mi
nisterului de esterne, îmi veți permite să 
vorbesc în o cestiune, care mie, ca Aus
triac, oa Vienes sincer, îmi face amară și 
grea îngrijire.

Austria are interes să țină prietenia 
cu țările din Peninsula-baloanică; âr cea 
mai distinsă, cea mai bine populată și din 
punct de vedere financiar cea mai bine si
tuată între aceste țări, e negreșit Bomânia. 
O disposițiă amicală a Românilor față de 
monarchia austro-ungară e deol de dorit 
în interesul statului austriac și a dinastiei 
austriace. Ei bine; primesc diferite scrisori 
și adrese din cercuri românesol, în cari se 
cuprind amare tânguiri asupra modului de 
tratare la care sunt supuși Bomânii din țările 
de sub oordua ungară.

Cmenii flic așa: „Ce simpatii putem 
să avem noi peutru un stat, în care frații 
noștri sunt astfel, -tratați ?“ Și dâcă esami- 
năm bine lucrul, nici nu li-se pote lua în 
nume de rău. Asigurările despre prietenia 
ofioială, așa cum se schimbă ele reoiproc 
între cabinete, avem firesee să le primim 
de bune; dâr fiecare dintre noi, care are 
o aproximativă ideiă despre lucrul acesta, 
soie, că guvernele, cabinetele vin și se 
duc; cabinetele nu sunt în stare să țină în 
frâu anumite mișcări de popor, ori chiar 
să le suprime; scie cât de necesar este, ca 
sentimentele naționalităților dintrun stat amic 
sd nu fie ofensate.

Omenii se plâng amar, că Românii 
din Ungaria nu-șl pot susțină scdlele; că 
în școle nu-șl pot cultiva limba; că politi- 
cesce și economicesce sunt apăsați în mo
dul cel mai de necrecjut ș. a. Nu vreau să 
vă înșir tdte aoeste tânguiri; vreau să re
pet numai pe scurt, că tocmai cei de un 
neam ou Românii din Ungaria, după cum 
mi-se spune din isvor cu desăvârșire auten
tic, în anii din urmă nu mai aveau și nu 
mai au disposițiă amică față de Austria, ce 
o aveau mai ’nainte. Și, dâcă luăm de esem- 
plu în considerare unele cestiunl, cari se 
ating, va trebui să recunoscem, că dău, nu 

e necesar să aibă astfel de cestiunl nici 
chiar umbra unei îndreptățiri.

Așa de eeemplu Românii sărbătoresc 
pe Avram Iancu, ca pe un erou național; 
ar fi deol, cred eu, datorința fiă-cărui func
ționar dintr’un stat amic, să nu ofenseze pe 
omeni în sentimentele lor naționale. Nu de 
mult a numit însă în Alba-lulia, procurorul 
maghiar LăzărJâzsef, pe acest Avram Iancu, 
care e de mult mort: „șef de bandiți."

Nimeni nu a luat posițiă în contra 
acâsta ; și aoum vin omenii și se plâng,
— lucru fdrte natural, — că eroul lor na
țional vine astfel tratat, fără nici o causă, 
într'un proces, care nici nu era politic, ci de 
natură cu totul privată.

Maghiarii ar avă tot așa dreptul să 
se plângă, dâcă dincolo în România, dre- 
care sărbătorit din partea lor ca erou, ar 
fi tratat în modul acesta. Acestea sunt cu
vinte, cari ofensăză greu; și ar putâîntr’a- 
devăr să fiă evitate.

Studenții, cari studiâză în Sibiiu, și 
sunt de naționalitate română, sunt tratați, 
după-cum mi-se scrie, astfel, că trebue să 
devină inimici ai statului și ai țărei. Care 
e urmarea? Astfel de omeni părăsesc sim
plu țâra, trec în țâra vecină și devin mai 
aprigi agitatori în contra patriei, din care, 
așa 4’eend, au fost — alungați.

Vă rog, domnilor, să cetiți istoria mai 
multor revoluțiunl, și veți afla, că multe 
din aceste revoluțiunl s’au născut așa, că 
omeni auumițl au fost ofensați de mdrte 
în sentimentele lor naționale; că dmenii 
aceștia au fugit din țâră, au căutat și au 
aflat sucurs în alte țări și în alte regiuni, 
cari au cooperat la provocarea de astfel de 
complicații diplomatice și politice, cari sta
tului, în care s’a făcut nedreptate respec
tivului, nu i-au servit spre nici un avan- 
tagiu.

Românii, oarl îmi soriu, sunt de pă
rerea, că în Ungaria, „anumite oercurl*,
— aocentuez espres, „anumite oerourl*, 
pentru-oa prin espunerea oelor-ce urmâză 
acum, să nu mă fac vinovat de amestecul 
în afacerile ungare, — au părerea și inten- 
țiunea, să facă sistematic inimici din amicii 
statului austriac.

Batalidnele și regimentele române au 
dat, după cum ne învață istoria, totdeuna 
dovedi de credință față de dinastia nostră. 
Dâr, după cum îmi scriu acum dmenii, o 
astfel de însuflețită grupare în jurul stegului, 
când s’ar face apel la „Popârele Mele", n'ar 
mai urma ca altădată.

Mi-se oitâză o gazetă „Hazânk*, or
gan al aristocrației maghiare, în care ba
ronul Kaas Ivor a scris de anul-nou un 
articol, din care estrag următorul pasagiu 
(cetesce):

— „De câte-ori armata austriacă e bă- 
„tută, se dă totdeuna câte o mică libertate Ma
ghiarului. Când au bătut’o ântâiil Italienii 
„și Franoesii, ni-s’a dat puțină libertate. 
„Când o bătură bine Prusiacii, ni-s’au re- 
„dat drepturile constituționale, dâr puterea 
„au oprit’o pe sâma lor. Ddcă încă-odată 
„ar fi bătută armata, am putd spera, că na
țiunea maghiară va ajunge stăpână liberă 
„pe sortea sa în patria proprie11.

Domnii mei, asta e clar soris, și do- 
vedeșee că în aceste cercuri...

Presidentul: Vă rog să nu ames
tecați nici „cerourl* în discuțiune (ilari
tate). Acesta e numai un cas isolat, care 
de sigur e regretabil. Vă rog peste tot a 
nu vă dimite privitor la acest punct în 
desbatere.

Schneider: Să scusațl, Esoelență, dâr 
veți admite, că astfel de sparițiunl tre- 
buesc considerate ca fenomene simptoma
tice. Void asculta însă de Escelența Vdstră. 
Ceea-ce am cjis pănă acum e și de altfel 
de ajuns, și va sci fără de aceea fiă care, 
ce void să <ho mal departe.

Void să adresez o rugare oătră Esee- 
lența Sa, d-1 ministru de esterne; să bine- 
voiască a face în cercul său de putere, ca 
astfel de aparițiunl, eu adevărat fdrte su
perflue, să se evite. Austria are eminent in
teres de amiciția Bomânilor; Austria e un 
stat de naționalități, și are astfel să țină 
în vedere principiul de a păstra vacja și 
respectul drepturilor singuraticelor națio
nalități, de aceea cred, oă numai bine se 
face, când la loc competent se spune un cu
veni de admoniare.

Amintesc numai remarcabilul cas, oe 
s’a petrecut înainte cu câțl-va ani în Viena. 
Atunci o deputațiune de 300 Români, ță
rani, orășeni, învățători, preoți, comercianțl, 
c’un cuvânt Români din tdte clasele, a 
venit la Viena ca să aștârnă Majestății 
Sale rugarea, oa să li-se conoâdă cel puțin 
dreptul de a trăi. Acești omeni însă au 
fost impedeoațl a-șl așterne rugarea și au 
trebuit să mârgă ârășl aoasă cum au venit.

Mă tem forte, că acei domni, cari 
atunci astfel au sfătuit Corona, nu au făcut 
un bun serviciu Cortinei. Eu, oa Austriac 
credincios, necondiționat aderent al di
nastiei, ași dori, ca astfel de sfaturi rele să 
nu se mai dea nicî-odată casei ntistre dom- 
nitore. Noi avem interes de relațiunl ami
cale ou aceste etate și de aceea ași vrea 
ca aoeste relațiunl prietinescl se fiă și cul
tivate.

Resboinl din Africa sudică,.
Tdtă lumea aștâptă cu încordare să 

vadă, oare va fi sfîrșitul operațiunilor și 
mișcărilor de trupe inimice în Natal.

După înfrângerea, ce a îndurat’o ge
neralul engles Buller la Golenso, acesta n’a 
făcut altceva, deoât să-și adune puteri și 
să facă planuri, cum ar put.â să ajungă la 
Ladysmith, ocolind însă pe Buri. Timp de 
o lună și mai bine Buller și-a sporit în 
mod însemnat armata, a adunat tunuri, 
cai, munițiunl și alimente și mai pe sus de 
tdte a iscodit un plan de atao, pe care l’a 
aprobat, cum se dice, și comandantul su
prem Roberts.

In 15 Ianuarie Buller a plecat din 
Frere la Springfield, pe care a doua di l’a 
și ocupat, și aici și-a pus cartierul princi
pal. Deja atunci Burii soiau, că Buller pe 
unde vine. Când în 15 Ianuar'e armata 
englesă a fost tdtă la un loc, Buller a îna
intat ou ea mai departe și a cucerit așa 
numitele <frd//-url, peste oarl în 16 Ianua
rie a trecut peste o ramură a rîului Tu- 
gela. In 18 1. c. Englesii s’au întâlnit cu 
Burii la muntele numit Spionkop, unde s’a 
și dat prima luptă mai mică.

întâlnirea pe teren s’a întâmplat așa- 
dâr numai Joia trecută, și de atunci hăr- 
țuelile între Buri și EnglesI continuă. Din 
Londra s’au răspândit în lumea întrâgă te
legramele cu profusiune, dâr nu s’a vestit 
nici o vict.oriă din niol o parte — oeea-oe 
face a-se orede, că pănă alaltăerl situațiu- 
nea era neschimbată.

Este interesant a-se sci, că Buller 
( trecând rîul Tugela la sud peste cele două 
dri/f-url, Burii nu i-au făcut niol o oposi- 
țiă. Ei au evacuat șanțurile, pe cari En
glesii le-au aflat gdle.

Prin Durban și Londra a sosit la 
Berlin soirea, că Burii după-oe au lăsat pe 
EnglesI să trâcă rîul, au stat totuși în ca
lea lui Buller și l’ar fi bătut sub pola mun
ților Qnderbrook. Telegramele englese nu 
fac însă nici o amintire despre^ acâsta în
vingere a Burilor și tăinuese totul-num au 
tăinuit pănă acjl mișcările generalului engles.

Etă soirile mai nouă de pe teatrul 
răsboiului și despre evenimentele împreu
nate cu el :

Ladysmith.

Cu data de 17 Ianuarie se telegra- 
fâză din Ladysmith via Spearmans-Komp, 
că aoolo totul e liniștit. De cătră Golenso 
și Springfield s’au aucjit o’o di înainte bu
buitul tunurilor.

Lui „limes" i-se anunță din Pieter
maritzburg, că armata lui Buller și War
ren, care nisuesce spre despresurarea La- 
dysmith-ului, constă din multă infanteriă. 
Trupele, oarl stau sub comanda lui War
ren, Dundonald, Hyldiard, Clery și Hart, 
au ocupat posițiunî eminente, cari domină 
valea întrâgă cătră Ladysmith. O parte a 
trupelor englese au rămas în Chieveley, ca 
să împiedece pe Buri a treoe rîul Tugela 
la Colenso.

O scire dubidsă.

Din BruxeHa se anunță cu data de 
20 1. o., oă agentul transvaalian Dr, Leyds 
deolară, că după credința și informațiunile 
lui, Buller a fost bătut amar lângă rîul Iu- 
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gela. Ministerial engles de răsboifi are soire 
despre învingerea, ce au suferit’o Englesii 
și la Londra au sosit de sigur soiri fdrte 
rele, oarl însă pentru motive binecuvântate 
sunt tăinuite. Leyds a mai arătat nisce sori- 
sori, oe a primit din Pretoria și în oare 
i-se eomunioă, oă Engles'i traoteză și sfâ
șie îu mod barbar pe răniții buri.

Avertisment lui Warren.

Faptul, oă Burii au lăsat pe Englezi 
să tr^că fără resistență rîul Tugela, a năs
cut în Englesl mari bănuell. Ei sunt în- 
grijațl mai ales de Warren, care ou trupa 
sa formâză aripa stângă a armatei lui Bul
ler, având sub comanda lui peste 9000 de 
omeni. Warren a înaintat binișor.

Acum se telegrafâză din Londra, oă 
comandantul suprem Roberts și ministrul 
■engles de răsboifi, au atras serios atențiu
nea generalului Warren la aceea, că ușor 
ar pută să oadă în cursa Burilor. II aver- 
tisâză der să fiă cu oohii ’n patru și să 
procâdă cu oea mai mare băgare de sâmă.

Germania și vaporeie secuestrate.

Am semnalat în numărul nostru din 
urmă, că ministrul german de esterne oon- 
tele Bulow a făcut importante declarațiuni 
în parlamentul din Berlin cu privire la 
afacerea vapârelor germane secuestrate de 
Englesl. Bulow dise, că îndată-oe vaporeie 
„Bundesrath“, „Herzog“ și „General" au 
fost secuestrate de Anglia, guvernul ger
man a protestat. El a cerut și despăgubire 
pentru pagubele suferite de supușii ger
mani, în urma nejustificabilei secuestrărl, și 
satisfacțiune. După a treia, a patra și a 
cinci a protestare, guvernul din Londra și-a 
esprimat regretele asupra celor întâmplate. 
In fine ministrul a esprimat speranța, oă 
astfel de inoidente nesocotite și neamicale 
nu se vor mai întâmpla în viitor.

O parte a pressei englese e mulță- 
mită cu vorbirea lui Bîilow, alta însă cere 
dels, guvernul engles să fiă tot pe pacjă și 
oficerii de marină să facă și mai departe 
perohisiții pe vaporeie suspecte.

Speranțele esprimate de Bulow așa 
se pare, că nu se vor realisa. Agenței 
„Reuter“ i-se telegrafâză din Lorenzo- 
Marqueze, că barca germană „Mar«eu, oare 
duoea buoate din Australia la Transvaal, a 
fost prinsă de-o corabiă de răsboiiî englesă 
„Jnyak“ și escortată la Durban.

America si rSsboiul.J
Din Washington se telegrafâză, că Se

natul a primit o propunere, în esre se cer 
lămuriri dela președintele Statelor-Unite eu 
privire la aceea, că cerut’a vre-un repre
zentant al Transvaalului reounâscerea re- 
publicei și dâcă da, din care causă a fost 
refusată împlinirea petițiunei ? Senatorul 
Hale a ținut un energic discurs, în care a 
<jis, că deși e, amic al Angliei, regretă to
tuși, oă o putere așa de mare vrâ să nimi- 
cescă o republioă, când tocmai Anglia îșl 
arogă dreptul de-a fi considerată oa na
țiune, care apără libertatea.

SC1R1LE D1LE1.
— 8 (201 Ianuarie.

Onomastica Metropolitului Me- 
țianu. In 7 Ianuarie v. c., după termina
rea oficiului divin cu rugăciunile de mul
țumită, asesorii consistoriali, profesorii se- 
minariali și întrâgă inteligența din Sibiiu 
— spune „Tel. Rom.“ — s’a presentat la 
I. P. S. Sa d-1 Archiepiscop și metropolit, 
pe care l’au felicitat prin graiul archiman- 
dritului-vicar Dr. II. Pușoariu. I. P. S. Sa 
răspunse accentuând, că precum biserica 
aștâptă dela mirele său luorare intensivă 
pentru prosperarea binelui comun, tot ast
fel aștâptă I. P. S. Sa conlucrare armonică 
și consoiențiosă dela fiă-care membru al bi- 
zericei în cercul unde e pus.

Concert. Aflăm, oă Reuniunea ro
mână de cântări din loc va da primul con- 
oert sub conducerea noului său dirigent, a 
d-lui G. Dima, Vineri în 21 Ianuarie 
st. v. Pentru bunul succes al conoertului 
se fac mari pregătiri. Programa, precum 
mi-se comunică, va fi forte alesă și bogată.

Restanțe de dare neincassabile. 
Ministrul unguresc de finanțe Lukacs a 
înaintat dietei un raport în afacerea regu
larii restanțelor de dare din Groația-Slavo- 
nia, și din comitatele Torontal și Caraș- 
Severin. In raport ministrul spune, că pe 
teritoriul Croației-Slavoniei s’a preliminat 
la finea anului trecut 8,297,838 și 98 or. 
dare. Față de acâsta tot la finea anului 
trecut se aflau în carnete și restanțe 7,301.658 
fl., ceea-ce faoe 83% din totalul dării. 
Stări identice sunt în comitatul Torontal, 
unde la finea anului trecut au rămas nein- 
cassate din restanțe suma de 1,163.107 fl. 
Tot așa e și în comitatul Oaraș-Severin. 
Restanțierii de dare, cjice ministrul, n’au 
avere mișcătore și singurul mod de inoas- 
sare a restanțelor ar fi să se liciteze pă
mânturile, însă pământul aici nu are preț 
și statul u’ar avâ nici un folos din licita
rea moșiilor. Ministrul vrâ să reguleze afa
cerea acâsta așa, că la cas de vândări de 
pământ, restanța de dare să se transcrie pe 
cumpărător, âr de altă parte contribuabilii 
să fiă obligați a plăti din restanțele dării 
indirecte numai atâta, cât le stă în putere.

Contribuirile de Anul nou pentru 
„Casa Națională11, după cum, ne comunică 
d-1 secretar al comitetului Asooiațiunei, s’au 
urcat la 624 corone și 10 bani. Numărul 
contribuitorilor s’a urcat la 170. Intre aceș
tia mai avem de amintit pe d-na Eugenia 
I. Parasohiv n. Mihali, care în memoria 
neuitatului său soț loan Faraschiv, fostsub- 
jude reg. în Sebeșul-săseBo, și a fiilor săi 
Gregoriu și Ana, a dăruit 20 corone. Apoi 
d-1 Eliseu luliu Dan preot în Borgo-Suseni 
2 cor. și Simeon Pasca, notar cerc. în Săl- 
civa de jos 5 cor.

In contra poștei austro-ungare. In 
comisiunea budgetară a parlamentului din 
Berlin s’a desbătut Vineri budgetul poștei. 
Cu ocasia acâsta deputății Hasse, Lieber 
și Miiller s’au plâns, că în ciroulația poș
tală cu Austro Ungaria funcționarii de postă 
austro-ungarl violăză secretul epistolar. Secre
tarul de stat Fodbielslti a răspuus, că până 
când nu se vor aduoe dovecjl, trebue să 
presupună, oă secretul epistolar e pădit în 
străinătate.

Un cas de morte suspect în Cra
covia. Din Cracovia se anunță, că asisten
tul Kostanesky din laboratorul Pasteur de- 
acolo a murit cailele acestea în nisoe îm
prejurări suspeote. Kostanesky se ocupa cu 
studiarea baccililor de ciumă. S’au făcut 
imediat cercetări, cari au dat resultat ne
gativ. Cadavrul răposatului fu secționat, 
însă causa adevărată a morții nu s’a putut 
constata. Mulți dintre mediei susțin, că 
Kostanesky a murit de ciumă. La ordinul 
fisicului orășenesc membrii familiei asisten
tului au fost internați într’un spital și in
stitutul bacteriologic fu închis, după-ce 
toți bacterii au fost nimiciți și animalele 
omorîte.

Esposiția fdin Paris și resboiul. 
Răsboiul dintre Englesl și Buri a început 
să producă îngrijiri în Francia, mai ales 
fiind-că se apropie timpul deschiderei es- 
posiției și de-o încetare a răsboiului nici 
vorbă nu e. Președintele Loubet a și dat 
espresiune acestor îngrijiri, dicând în pre- 
sența mai multor deputați; e un interes 
deosebit al Franciei, ca să se restabilesoă 
pacea, deore-ce crisa financiară și indus
trială pricinuită de răsboiiî periolitâză suc
cesul esposiției dela Paris. In acest mo
ment serios, dise în fine Loubet, e dorința 
nostră a tuturor, ca exposiția să se des- 
ohidă în numele păcii internaționale și să 
vestâscă începutul unei nouă ere pe tere
nul civilisațiunei.

învățătorii din Rusia, precum și 
învățătorele, oarl vor dori să cerceteze es
posiția din Paris, vor primi un ajutor de 
câte 300 ruble. Ministrul de culte rusesc a 
destinat pentru acest scop 50,000 de ruble 
și a ales 150 de învățători și învățătâre, 
oarl vor merge la esposițiă.

Ancheta pentru colonisări.
(Ședința a doua.)

Fârte interesante sunt pentru noi des- 
baterile din a doua ședință ale anchetei 
pentru colonisări, ce s’a deschis în Buda
pesta Joia trecută.

Al. Bujanovics află coreotă procedura 
de colonisare a contelui Karolyi și atrage 
atențiunea oelor competențl asupra comita
telor mărginașe dela nord ale Ungariei, 
cari sunt mult mai primejduite din punot 
de vedere național maghiar, decât comita
tele mărginașe ale Ardealului. Acolo pro
prietățile ajung una după alta în mâni 
străine, și în cercul, unde era proprietatea 
lui Rakoczy, acjl nu mai este nici o proprie
tate maghiară.

I. Sandor (fișpanul comit. Târnavei- 
mici) dioe, că în Ardeal trebue cu ori-ce 
preț să se încâpă o grabnioă acțiune, căci 
proprietățile (maghiare) de aici sunt estra- 
ordinar amenințate. Ele sunt grozav de în
datorate. Clasa proprietarilor (maghiari) mij
locii se prăpădesce, și forte multe proprietăți 
se fac fundațiunl, trec în mână mortă, ba 
une-ori chiar spre scopuri nepatriotice. Ges
tiunea secuâscă, <j'ss el, nu 86 pote resolva 
prin colonisare. Nu fomea duce pe Săouiîî 
în România, oi câștigul, oare acasă nu-1 
are, căci nu-și pote validita aici munca. 
Nu așa însă stă lucrul cu Câmpia. Aici e 
mare lipsă de colonisări, pentru-că lipsesc 
brațele muncitore. (Ați oolonisat Săcui, ce 
trâbă ați făcut cu ei pe la Șermaș și aiu
rea? — Red.)

G. Belcsics spune, că pentru colonisare 
trebuesce: pământ, popor și bani. Pentru o 
oolonisare din punct de vedere național 
pământ este destul, popor încă este, bani 
însă nu prea sunt; der dâcă „națiunea11 se 
va pătrunde de convingerea, că „numai 
prin politica de oolonisare pote să-și asi
gure consolidarea națională, atunci vor 
fi și baniu. Ar trebui cam 2 milione la an.

Episcopul Dessevffy și-a dat părerile 
în scris, der și-le-a susținut și verbal. El 
ține, că colonisările trebue să se facă ur
gent, însă fără vătemarea dreptului de pro
prietate. Atrage atențiunea celor în drept 
se procâdă așa, ca să nu se pună în nou 
conflict cu naționalitățile.

Eug. Gaal dice, că greutatea coloni- 
sărilor zace în aceea, că nu este organi- 
sare suficientă și țâra n’are bani. Trebue 
deci se se combineze puterile statului cu 
puterea sooietății.

D. Csernovics vede mari primejdii și 
oere măsuri grabnice. „fte imităm națio
nalitățile din Ardeal*, cjise el, s# înființăm 
bănci, cari st! dea împrumuturi ieftine și ast
fel să contracarăm afacerile băncilor naționali
tăților. Acțiunea de colonisare trebue să 
pornâscă din partea sudică a țării. Din 
Sălagiă să mergă pănă în părțile inferiâre 
ale Torontalului, prin Panciova, prin Ca- 
raș-Severin cătră Ardeal de-alungul căilor 
ferate și a rîurilor, oa astfel să unim Bă
natul cu Săcuimea. „Dică nu avem bani 
pentru așa ceva, atunci să ne băgăm capul în 
nisip și să așteptăm pănă când naționalită
țile ne vor covârși*.

*

Au mai vorbit și alții, âr unii și-au 
dat părerile în scris și toți constatând „ne- 
cesitatea“, că în Ardeal trebue să se încâpă 
o mare acțiune de colonisare, că de unde 
nu se prăpădesc Ungurii In loc de a peri 
ou proprietăți cu tot, Bartha M. vrâ însă 
ou ori-oe preț să-i îmulțescă și răspândâsoă 
pe tâtă întinderea țării. Acest Deocalion mo
dern c|ice în foia sa„Magyarorszag“, oă Ungu
rii vor să fiă tari și mari și că ei trebue să 
pășâscă din ofensivă în defensivă —și punc
tual ! Pe Săouii lui și-’i ridică în privința 
acesta la rolul de „misionari11, ei adecă să 
ducă, prin colonisare, „patriotismul1* în ți
nuturile ocupate de Valahi între rîurile ar- 
delenesol Mureș, Târnave și Olt.

Etă un plan, oe s'ar asemăna cu a 
doua năvălire a lui Arpad pe teritoriile lo
cuite de naționalități. Trebue însă bani și 
ârăși bani. — Au destui Jidanii, prietenii de 
cruoe ai păturii suprapuse maghiare, oeră 
dela ei, căci și așa în Ardeal cele mai 
multe proprietăți unguresci au trecut și 

trec în manile Jidanilor, cari esproprieză 
de-a rândul pe grofi, baroni, nemeși etc., 
lucru de oare s’a plâns fișpanul dela Ter- 
nava-mică fără însă a spune, că cine iau 
locul Ungurilor în proprietățile maghiare.

ULTIME soiul
BucurescT, 21 Ianuarie n. Mi- 

nisteriul s’a remaniat în modul ur
mător: G. Gr. Cantacuzino, ministru 
president fără portofoliu, va pleca 
în străinătate pentru căutarea sănă
tății pe timp de 6 septemânî. Gene
ralul Mânu a trecut la interne și 
este ad interim președinte al consi
liului. Take Ionescu a luat finanțele, 
er Dr. Istrati a trecut la culte și 
instrucțiune publică. Ionel C Grădiș- 
teanu ministru al lucrărilor publice. 
Toți ceilalți miniștri au remas la 
locurile lor.

Junimiștii au refusat și de astă- 
dată de a întră în ministeriu, ne
primind condițiunile, ce li-s’au propus.

Bucurescî, 21 Ian. Finalisându-se 
pe cale diplomatică afacerea rentei 
școlelor din Brașov, se asigură, că 
deja cailele acestea guvernul român 
va presenta camerei proiectul de lege 
relativ la acesta rentă.

Pretoria, 21 Ian. Trupele en
glese trec necontenit peste rîul 
Tugela.

Un om care more și învie cânți 
voesce. Majorul engles Carl Of R. are 
însușirea de a sci să mâră când voesce 
și apoi ârăși să învie. Se înțelege, mortea 
e numai aparentă. Doi medici de regiment 
au fost trimiși să cerceteze pe maior. 
Acesta s’a culcat înaintea lor, așecjându-se 
în pat pe spate și stând astfel câtva timp 
nemișcat. Unul dintre medici și-a pus mâna 
pe inima lui, âr celalalt ținu o oglindă 
curată la gură. Unul dintre medici observa, 
oă pulsul inimei majorului deveni tot mai 
debil, pulsațiunea vinelor se sirrția mai 
puțin și în fine nici pe lângă cea mai îngri
jită cercetare nu s’a mai putut observa 
vre-o contracțiune a nervilor. Pe oglinda, 
care o ținea celalalt medio la gura ma
jorului, nu se vădu nioi cea mai puțină 
umecjâlă. După acâsta amândoi medicii au 
visitat, cu deamăruntul, întreg ^organismul 
majorului, dâr n’au aflat nici cel mai mic 
semn de viâță. Fiind-că nici după trecerea 
unei jumătăți de ceas majorul n’a dat nici 
un semn de viâță, medicii începură să se 
sperie, credâad că pote au mers prea de
parte cu pericuiosele esperimentări și din 
causa acâsta a murit. Nu peste mult însă 
se. observa o mișcare în. corpul mortului 
aparent, inima îi începu din nou se.funcți
oneze, apoi începu să respire și pă1 încetul 
îșl reveni în fire. Cei doi medici de regi 
ment au făcut raport oficios despre res-.ii- 
tatul cercetărilor lor, âr mai ilârcjiu ma
jorul făcu esperimentul acesta și înaintea 
altora, nimenea în-ă n’a fost în stare să i 
dea o esplicare. Majorul trăiesce și acjl-

*
Turnul JLiffel întrecut. Faimosul 

turn de 300 metri va avâ încă ondrea 
să figureze la esposițiunea din 1900; to
tuși gloria sa se va micșora în fața al
tuia ou o înălțime de 500 metri (o colonă me
talică fixată în pământ) care se va înălța pe 
colină Montmartre. Față de oele-lalte turnuri 
acesta va presenta o curiositate, pe care 
cei mai încercați ingineri au esitat să o puie 
în practică, și care va consta într’un colosal 
far pus în vârful turnului. Aoel far va li 
alimentat ou acetilenă și va ave o putere 
iluminătore de 200 mii luminări. Așezat la 
600 metri deasupra Parisului, acest far va 
putâ lumina un șpațiu cu un diametru de 
1890 metri sâu o suprafață de 2.5CO.OOO metri 
pătrați. Acest turn nu va costa mai puțin 
de 3 milione lei.
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SJtera ră.
V carte valorosă, scrisă de d-1 loan 

Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne14. Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Vom 
căuta s’o facem mai de-aprope cunoscută 
cetitorilor noștri; de-ocamdată ne mărginim 
a atrage asupra ei atențiunea tuturor Ro
mânilor iubitori de carte; în ea cetitorul 
va găsi o comoră nespus de prețiosă de 
învățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu“, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

*
Una carte de legi. „Instrucțiuni 

populare despre datorințele și dreptu
rile purtătorului de dare“, „Amicul Po- 
porului“ îndreptar îngcause administrative 
și judecătorescl pentru poporul român'*' de 
Titu Vuculescu, pretor în Pecica maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea ori-ce plugar, ori-ce măestrn, 
orl-ce om, care seie ceti, pote să înțelegă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu ; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55). 
Ambele cărți se pot procura și dela Ti
pografia „A. Mureșianu“ din Brașov.

*

QĂLIRDARUL PLUGARULUI
pe anul vised 1900,

A apărut și se pote procura dela 
Tipografia A. Alureșianu din Brașov. 

Acest Călin dar au intrat în anul 
VIII-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmeză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anu timpurii or, sărbătorile și alte cțile 
schimbătore, calculul sărbătorilor mai 
mari, posturile deslegarea postului 
etc. După cele 12 luni, urmeză ta
xele telegramelor, scrisorilor, pache
telor; competințele de timbre, mă
surile metrice, târgurile corectate 
din Transilvania, Bănat, Țera un- 
gurâscă și Bucovina. In partea li
terară găsim un interesant capi
tul privitor la începerea resboiului 
pentru neatârnare de G. Coșbuc; 
apoi „Popa Stoica14, poesiă de Dim. 
Bolintineanu. Avuția și binefacerea 
(un interesant capitul după Smiles- 
Schramm). Doina, In șanțuri (poesii) 
de G. Coșbuc etc. In partea higie
nică și economică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce se facă pă
rinții, ca se-și ferescă copiii de or- 
biă; Cum se tracteze părinții pe 
copiii lor orbi; Bune sunt beuturile 
pentru copii? Urmeză apoi partea 
economică: Vitele roșii (pinzgau), 
de I. Georgescu. Despre gunoiu, de 
I. Georgescu; Sădirea pomilor; 
Hrana vitelor (Grăunțele, sfeclele și 
apa de beut). La urmă mai multe 
povețe prețiose și glume apoi anunțuri.: 
Prețul 25 cr. (cu posta 30). Vendțe- 
torii primesc rabatul cuvenit.

London vista . • . . .
?aris vista........................
Sente de oordne austr. 4%
Mote italiene...................

242.30
96.10
98 95
89.70

Cursul pieței Brașov.
Din 20 Ianuarie 1900.

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.

Sanonota rom. Gump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Gump. 
&albenl Gump.
Ruble Rusesol Gump. 
Mărci germane Gump. 
Lire turcescl Cump.
Soris.fonc. Albina 201.— Vend. 5%

18.20
17.60
20.-
11.20

254.—
11.18
21.46

18.28
18.-
19.20

203.—

Bursa de mărfuri din Budapest
din 18 Ian. n. 1900.

Producte div<

3 i m l n J 0

*• O 
fi m 
1 o

Proțai
100 oh o$z.

dela | dAu r

Grâu Bănățenesc 80 7.95 8.05
Grâu dela Tisa 80 7.95 8.05
Grâu de Pesta 80 7.90 8.-
Grâu de Alba«rega'a 80 7.90 8—
Grâu de Bâcska 80 —.— _ e_
Grâu ung. de nord 80 —.— « ._
Grâu românesc 80 —,—

d «3 
O O Prețul pe;

Semințe vechi fi s 100 «hilgs.
ori non?

o & do la pân ă

Secară 70-72 6.20 6 30
Orz nutreț G0—62 6.05 6 15
Orz do vinars 62.64 5 65 5.70
Orz de berc 64,66 5.45 5.56
Ovâs 39.41 5.30 5.80
Cucuruz bănăț. 75 ,— ,—
Cucuruz olttl soia 73 .— .—'
Cucuruz ri .— •
Hirișcă n •* 5.30 5 80

(misnl

dela | pună

Bură» de ucurescl.

Sem. do trif. Luțernă ungur 36 — 44.-
— transilvană — —
— bănățdnă —

roșiă 52 — 60—
Oleu de rap. rafinat dupln - .—

s
Oleu de in ,_
Uns. de porc dela Pesta 48 50 49 50

£ D dela țâră — —
ka Slănină sventată 40 50 41.-o a ft afumată 45.50 46—-a Sen _ .__

Prune din Bosnia in buți 14 75 16.-5 n din Serbia în saci 13 75 14.
Lictar slavon nou 19 50 19.20

n bănățenesc 18 50 19—
Nuci din Ungaria

X-
Gogoși

r
ungurescl 
serbescl

Miere brută
galbină strecurată •

Ceară de Bosanan
Spirt brut

Drojdiuțe de spirt — - ___

din 17 Ian. n. 1900.

"V" a 1 o r i. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata.

anta
n

amortisabilă . .
n
»

(Impr. 1892 . . . 
din 1893
1894 int. 6 mil. 
(Impr. de 32. '/î mil. 
(Impr. de 50 mil.
(Imp. de274m,1890 
(Imp. de 45 m. 1891 
(Im. de 120 iul. 1894 
(Im. de 90 mil. 1896

n
n
H
n
n
H

Oblig, 
iblifț.

Oblig.
n
W
’»

Scrisuri

>»

Oblig. Soc. de basalt artificial

n
n
n
n
M
„ \A1±1. IX— -----

de Stat (Conv. ruralej. 
Casei Pensiunilor fr. 300 
comunei i

I)
„ ” • fonciare

» w _ »
„ urbane BucurescI 

Iași . .

BucurescI 
,. din 
„ din 
„ din 

> rurale .

1883
1884
1888
1890

«SrbipsuI Ba fc>iarsa din Viena.
Din 19 Ianuarie 1900.

Renta ung. de aur 4%..... 98.55 
Rsnta de oordne ung. 4%. . . • 94.85
Irnpr. căii. fer. ung. în aur 41/2%. 100.05 
lixxpr. căii. fer. ung. în argint 4%%. 99.90
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 99.20 
Bonuri rurak ungare 4% .... 93.60 
Bonuri rurale oroate-slavone . . . 94.50
Iiftpr. ung. ou premii....................161.—

LosnrI pentru reg. Tisei și Seghedin . 137.70

Banca Rom. ult div. fr. 12.81 
Banca Națion. ult. div. 86— 
Banca agricolă. ...... 
Dacia-România ult. div. 35 lei 
Naționala de asig. ult. div. 43 lei 
doc. Bazalt. Artii. ult. div. lei 30 
Soc. Rom. de Constr. ult.div.15 1. 
Soc. Rom. do Hârtie ult. — 
„Patria-* Soc. de asig. ult d. 4 lei 
8oc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0

„ ,, „ „ 2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 
„Bistrița1* soc. p. f. hârtii 30 f„ ' 
Societ. p. const, de Tramways 
20 franci aur

57o 
5“,i 
57» 
57o 
47» 
47»
47o
47o
47»
47o
67»
10

57°
57»
57»
57»
57»
47»
57»
5°'o
67»
V.N.
500
500
500
200
200
250
250
100
100
200 
lOUt

20

150

97.’/,
96’/,

7,

H 
n 
n 
n

n

n
n

v. 
într. v. 
150 v. 
într. v.

D »’

n
H
M I

•»
>j
H

Renta de argint austr......................... 99.20
Renta de hârtie austr..................... 99.—
litota de aur austr.............................. 98.55
Li sori din I860. ....... 137.— 
A.vii de-ale Băneai austro-ungară . 130.60 
6oții de-ale Băncei ung. de credit. 186.25 
A 'ii de-ale Băncei austr. de credit. 133 75 
ftiooleondorl..................................19 23
? Arai' imperiale german^ . . . 118.10

SCOMPTURÎ:

817,
8b
86 V,
86.7,
86 '/,
87—
87—
99.—

93.
■77.7,
86 —
82s1/2

25C0
330—
420 —
420 —

«7» Paris .... 47»
107» Peterseurg . . 9 7,
127» Berlin .... î7»
67» Belgia .... E>7»
6'/2 Elveția .... 67»

Banca naț. a Rom 
Avansuri pe efecte 
Casa de Depuneri 
Londra . .
Viena ....

Proprietar: Dr. Aure! fflureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Un câștig principal J00,000 Corone
3 » *, 20,000

etc. etc.
care tote se plătesc în bani gata cu scădăniânt de 20% 

ajung a fi trase la cele 4 trageri aleLOTERIEI de BINEFACERE
favorul Spitalului Reuniunei Policlinice din Budapesta și jdoă fie car 

los, la tote 4 tragerile ce urmeză fără a mai plăti.
p 18l-a tragere va i) A Țun 1QOO

ii deja mâne in * Aclll. L/UU,
L osurl numai cu ® Coronă '”5®$ se capătă le adminis

trația loteriei de binefacere in favorul Spitalului Reuniunei Poliolinice. 
Budapesta IV Kossuth-Lajos utcza 1, la bancheri, zarafii, oficiul 
postai, la Casa căilor ferate reg. ung., traficl eto.

în

>9 99 9? 99

V. 13 — 1900.
vâgrh. Sz.

Ărveresi hirdetmeny.
Alulirt birbsâgi vegrehajto az 1831 6vi LX. t. cz. 102 §-ga er- 

telmeben ezennel kbzhirrb teszi, hogy a zernesti kir. jâiâsbirb^âg 1899' 
6vi Sp. 410/4 szâmu vegzese kbvetkezteben Dr. Lemenyi Jenă brassoi 
iigyvbd javâra Babes 1. Jon szohodoli lakbjs ellen 168 frt. 35 kr. s jâr. 
erejeig 1899. evi Nbvemb. h<5 12-en foganatositott kielăgitesi vegrehai- 
tas utjân le 6s felul foglalt es 964 koronâra becsiilt kovetkezb ingbsă ■ 
gok, u. m. Okrok, lovak, tehenek, juhok, szena es kiilbnfele hâzi buto- 
rok nyilvânos ârveresen eladat.nak.

Mely ârveresnek a zernesti kir. jârâsbirbsâg 1899. evi V. 203/3 szârnu 
vegzese folytân 336 korona 70 fii. tfikekovetelbs, ennek 1899. evi juni 
us ho 26-ik napjâtbl jâro 5% kamatai es eddig osszesen 90 korona 34 
filrben birbilag măr megâllapitott kbltsegek erejeig TOrcsvârott a koz- 
seg piaezân leendb eszkozlesere 1900. evi Februar ho 3-ikQnapjânak d. e. 
9 orâja hotâridbul kituzetik es ahhoz a venni szândâkozbk oly megjegy 
zessel hivatnak meg, hogy az erintett ingbsâgok az 1881. evi LX. t.- 
cz. 107.es 108. §-sa brtelmeben keszpenzfizetes mellett, a legtobbet ige- 
rbuek becsâron aiul is el fognak adatni.

Amenyiben az elârverezendb ingosâgokat mâsok is le es felulfog- 
laltattâk s azokra kielegitesi jogot nyertek volna, ezen arveres az 1881- 
evi LX. t. cz. 120 §. brtelmeben ezek jâvâra is elrendeltetik.

Kelt Zernesten 1900 6vi Ianuâr bh 16 napiăn.
HUSZĂR VILMOS, 

830.1—1 kir. birosagi vegrehajto.

ABONAMENTE
1,1
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Prețul abonamentului este:
P entru Austro- Ungaria:

trei luni...... . . 3
șese luni ................................ 6
un an..................................................... 12

Pentru România și străinătate:
trei luni. . ...................................... .....
șese luni . ................................
un an. .......... .

Pe
Pe
Pe

fi.
fi.
fi.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

2
1

fl. -
fl. -

50 cr.

X
X

V

A
M
X

Ataamsrie la ummb su data de
Pentru Ausiro-Ungaria:

an ... .
șese luni.
trei luni .

Pentru România și străinătate:
. . . . '......................8
..........................................4

.................................................. 2 franci.
se fac mai ușor și mai repede

an .
șese luni 
trei luni

franci, 
trancl.

prin X
X
X
X 
X

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale,

Comnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
a srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

„Gazetei Transilvaniei.

X
X
X
g
X
§

Administrațmnea
SXXXXXXXXXXMXMX

âNOCIOI
(mserțiwi red»®) 

seasraft a se sdr-esa suSssscBriw.ej 
ffldBinsraastrațiuni. In casui pu«

blâcârîi sinui anumciu mai mul'î! 
de odată se face scădement,. 

cresce cu cât ujafellcarsa: 
afâ face mai de multe-ori.

Admi istr. „Gazetei Trans/
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


