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Văitătun maghiare...
Pe când ministrul nostru de es- 

terne contele Golucbowski, cum s’a 
vecjut din espunerea sa făcută în de- 
legațiunî, se portă cu visul mare, 
că va fi dat monarchiei habsbur- 
gice se poți lua parte în viitor și 
ea la lupta de concurență a sta
telor mari europene pentru a-șî câș
tiga colonii transmarine, guvernanții 
maghiari dela noi, cari i-au votat 
încredere, deși pentru partea acesta a 
vorbirii sale nu s’au putut de loc în
sufleți, — se gândesc și se îngrijesc 
acum de colonisațiunea interioră.

De câte-va cjile este întrunită 
în Budapesta, precum seim, o an 
chetă în afacerea colonisărilor, care 
s’a pus la cale mai de mult, dâr 
fără noroc și prin urmare și fără 
succes. Nesuccesul de pănă acuma 
se pote esplica lesne, decă vom ave 
în vedere, că nici aici Maghiarii nu 
proced decât numai din punctul lor 
de vedere strîmt al politicei esclusi- 
viste de rassă. Acțiunea lor se pre- 
sentă astfel ca una, ce pornesce dela 
stat și pe cheltuiala statului cu sco
pul de-a paralisa desvoltarea etnică 
și economică a naționalităților ne
maghiare, în special a Românilor și 
a întări și înmulți rassa maghiară.

Ii conduce și aici cântecul ve- 
chiu despre „recucerirea patriei." Se 
plâng amar, că Maghiarii se prăpă
desc, că-șl pierd moșiile, pe care în 
Ardeal le cumpără mai tot Românii 
etc., fără a-se gândi, că tot ei se fu
dulesc așa de mult cu „superiorita
tea rassei maghiare," în „statul na
țional maghiar", ceea-ce puțin ar
in onieză cu acea plângere.

Fiă însă ori cum, ei nu ’nceteză a 
se plânge, că-i amenință un grbz- 
nic pericul, mai ales din partea Ro
mânilor ardeleni și a României, și 
că prin urmare trebue se facă ceva 
pentru poporul lor scăpătat din Ar
deal. Apoi tot ei și ai lor îngrijesc, 
ca aceste tînguirl și suspine, de care 
a fost predominată și ultima ședință 
a amintitei anchete pentru coloni- 
sare, se nu se comunice străinătății 
prin foile lor scrise nemțesce, ca 
„Pester Lloyd" și altele, ci să ră
mână desfășurate numai în colonele 
foilor maghiare, pe cari în afară ni
meni nu le citesce, der le citesc cu 
atât mai mult Maghiarii înși-și. Sco
pul și este de a alarma opiniunea 
publică maghiară și a o câștiga pen
tru nouăle planuri de cucerire.

Aceste planuri, desfășurate în 
ședința amintitei anchete, între alții 
de faimosul Săcuiu Bartha Miklos 
cu cunoscuta lui vervă șovinistă, au 
însuflețit așa de mult foia lui Veszi- 
Weiss, care se (Ț®6 afi inspirată de 
ministrul președinte Szell, încât es- 
clamă cu emfasă, că ținta este de-a 
recâștiga Mureșul și văile de-a lun
gul lui pentru rassa maghiară. „Se 
fiă Mureșul dela Gurghiu pănă la 
Seghedin maghiar în tote privințele." 
Și pentru a esplica lucrul se pro
vocă la cele (fise în anchetă de 
Bartha, că Ardealul e amenințat în 
privința națională prin vecinătatea 
României ș. a.

E fărte caracteristic, că pe când 
în delegațiunea austriacă d-1 E. 
Schneider a avertisat ministeriul de 
esterne, că Românii în Ungaria se 
persecută și se asupresc — ceea-ce 
face, ca să fiă periclitate relațiunile 
de bună amicițiă cu România, pe 
atunci în consfătuirile și anchetele 
maghiare, conchemate de guvern, se 
pretinde că tocmai vecinătatea Ro
mâniei este, care constrînge pe Ma
ghiari și statul pretins național ma
ghiar, de a purta răsboiu de aser
vire și de esterminare în contra Ro
mânilor din Ardeal, Bănat și Țâra 
Ungurescă.

D-lui E. Schneider și altora, 
cari țin, că monarchia are un inte
res vital de a trăi în amicițiă cu 
Românii, i se va da ocasiune destulă 
încă de aci încolo de a cunosce și 
mai bine tendințele, ce se urmăresc 
în „anumite cercuri", care va să cflca 
în cercurile maghiare, din Ungaria 
față cu Românii și cu celelalte na
ționalități.

Programa ministeriului Koerber.

Etă din cuvent în cuvent enun- 
ciațiunea programatică a noului mi
nisteriului austriac:

Noul guvern, chemat prin încrederea 
Majestății Sale, vede problema sa cea mai 
importantă politică în aplanarea prin înțelegere 
a certei naționale, âr misiunea lui culturală 
și economică o vede în concentrarea tuturor 
puterilor pentru binele statului.

Deja în sine luptele naționale sunt forte 
regretabile, devin însă, prin lunga lor du
rată, și mai regretabile ; ele au împins spi
ritele în brațele pasiunei politice unilate
rale, au amorțit energia poporului, care pe 
multe terene trebuia să săvârșâsoă o muncă, 
positivă plină de rode; au păgubit viața 
socială și au făcut să se neglige chiar in
terese, ce sunt comune tuturor poporelor. 
Cunoscerea acestor grave stricăciuni au 
adus la convingere tote cercurile seriose, 
că e neapărat de lipsă de-a termina lupta 
națională, seu cel puțin de a o atenua in mod 
însemnat și de-a teri instituțiunile năstre pu
blice de nouă sguduirl. Experiențele anilor 
din urmă ne au arătat, că în cestiunl na
ționale numai aceea se pote susțină, ce iese din 
voința concordantă a părților. Moderațiune în 
tdte privințele și o iubire de jertfă pretinsă de 
condițiunile de esistență ale statului, pot face 
cu putință o învoială cinstită asupra punctelor 
de litigiu naționale. Guvernul e de părere, 
că va contribui mult la lămurirea și des
curcarea jurstărilor, decă cestiunile litigidse 
vor fi duse neamânat pe terenul propune
rilor practice. Guvernul va învita deoîdeja 
în cjilele cele mai apropiate partidele in
teresate, de-a alege bărbați de încredere 
pentru o conferență la Viena, la ale căreia 
sfătuirl guvernul va lua parte aotivă, pre- 
sentând un șir de propuneri concrete pentru 
aplanarea divergențelor esistente. Una din 
primele probleme ale parlamentului, ce se 
va convoca, va fi de a lu* hotărîrl în cer
cul său de activitate și, pe basa resultatului 
acestora, tratări asupra oestiunilor despre 
cari e vorba.

Cu acțiunea politică * ministeriului 
va merge mână ’n mână o viuă inițiativă 
pe tote celelalte terene. Cea mai mare în
grijire o reclamă cu deosebire raporturile 

economice. Deși presupunerile sunt date în 
măsură mare, desvoltarea aotivității ndstre 
producetore este mult împiedecată și su
fere greu sub urmările oertelor naționale. 
Tocmai într’un moment, când situațiunea 
universală a industriei îndămnă la muncă 
tot mai mare și la unirea tuturor puterilor, 
aoeste sunt la noi paralisate și legate prin 
lupta națională. Liberarea acestor puteri și 
punerea lor în serviciul bunăstării și al 
progresului sooial al totalității, este o gân
dire, ce trebue se înoălclâscă inima fiă-cărui 
patriot. Trebue să câștigăm statului timp, 
ca să se reculegă—timp, care dăcă partidele 
îl vor folosi prin o înțelâptă moderațiune, 
pdte să pregătăscă trecerea la (fii® m&i 
bune. O politică sinceră și cinstită de în
țelegere, o administrațiune tare, nepărtini- 
tore și învioșată de pulsul mai repede al 
timpului, și promovarea tuturor nisuințelor 
îndreptate spre ridicarea și lărgirea pro- 
ducțiunei: ătă țînta noului guvern, și pen
tru aedsta speră el cu încredere, că va fi 
sprijinit de tote clasele poporațiunii.

Din România.
Remanierea ministerială.

Informația ce am primit’o din Bucu- 
rescl despre remanierea cabinetului român 
este pe deplin esactă. într’un număr spe
cial „Monitorul Oficial" de Dumineoă pu
blică decretele regale privitore la remaniere, 
din care estragem următdrele:

Art. I. D-1 George Gr. Cantacu- 
zino, președintele consiliului Nostru de 
miniștri și ministru de interne, va rămână 
ministru fără portofoliu, păstrând președinta 
consiliului.

Art. II. D-1 general Gh. Mânu. mi
nistrul Nostru secretar de Stat la departa
mentul finanțelor, va trece la departamen
tal de interne.

D-1 Take Ionescu, ministrul Nostru 
secretar de stat la departamentul cultelor 
și instrucțiune! publice, va trece la depar
tamentul finanțelor.

D-1 Dr. C. I. Istrati, ministrul Nos
tru secretar de Stat la departamentul lu
crărilor publice, va trece la departamentul 
cultelor și instrucțiunei publice.

Art. III. D-1 Ion C. Grădiștecmu 
este numit ministru al Nostru secretar de 
Stat la departamentul luorărilor publice.

într’un al doilea decret se acordă d-lui 
G. Gr. Cantacuzino un concediu dela 10 
Ianuarie pănă la 1 Martie a. o. spre a 
merge în străinătate, er d-1 general Gh. 
Mânu, ministru de interne este însărcinat 
ou interimatul președinței consiliului de 
miniștri.

*
D-1 loan C. Grădișteanu, noul ministru 

al luorărilor publice, a depus jurământul 
Dumineoă, la Palat, la orele 5. d. a.

Moștenitorul de tron. Din Viena 
i-se comunică lui „Bud. Hir.“, că înainte 
cu câte-va săptămâni s’a dat la palatul din 
Viena un prând familiar, Ia care au par- 
tioipat aprope numai membrii oassei dom- 
nitore. La acest prântj Majestatea Sa a 
salutat pe arohiducule Carol Francisc Iosif, 
fiul mai în verstă al archiducelui Otto, ca 
pe viitorul moștenitor al cortinei sale. Mare 
sensațiă au produs cuvintele domnitorului 
printre asistenți, dăr și mare a fost sur
prinderea cercurilor curții, cari au aflat 
îndată despre acest episod.

Archiducele Carol Franciso Iosif s’a 
născut la 1887 în Persenberg, el așa-ddr 
n’a împlinit înoă 14 *nl.

Soire* se dă cu reservă.

Un răspuns lui „B. Hirlap“.
(Urmare și fine.)

Și pănă atunci pentru a combate tesa 
D-vostre despre prefecți (vezertârsak) și 
despre subcomandanții lui Iancu, Vă citez 
pe baronul Helfert, care flice:

„Wo die Prăfekten selbst oder durch 
ihre Unterbefehlshaber eiDgreifen konnten, 
wurde manchem Unheil vorgebeugt. Vor 
Aliem aber erwarb sich Iancu în dieser 
Hinsicht entschieden Verdienste".. d)

O altă tesă a D-vdstre este, oă Moți) 
de sub subcomandanții lui Iancu forte pu
țin ar fi luptat pentru dinastiă și libertate 
națională, ci numai ar fi ucis și aprins și 
jăfuit. In fața aoesteia mă provoc la însu-șl 
organul D-Vostre, unde Urmossy scrie (Bu
dapest! Hirlap Nr. 200, 1895:)

.. .„Indată-oe Iancu a ajuns stăpân al 
situației, ou mână de fier și-a ținut armata 
în frâu. Când Bem îșl secera învingerile, 
Iancu s’a retras în munți cu oștirea sa, ne- 
permițend nici o uoidere...1)

ml provoc la răspunsul Majestății Sale: 
„Ich empfange mit Freude die Versi- 

cherung der Freue und Anhănglichkeit der 
muthigen romăuisohen Nation, und erkenne 
mit Dankbarkeit die schweren Opfer, die 
sie fur meinen Thron und die Gesamt-mo- 
narchie gebracht hat, gegen eine treulose 
Partei, die den Btirgerkrieg angefacbt.. ,l 

și m# provoc la faptul, oă Moții nu 
numai au scăpat Alba-lulia și au rămas ne- 
învinșl, când în urma trădării baronului 
fuchner, comandantul armatelor Maj. Sale, 
Bem ooupase întrega Transilvania, ei au 
nimicit trei mari armate: Vasvâri, Hat- 
vani și baronul Kemânyi, ocupând și nimi- 
oind aprdpe */2 din armata maghiară tran
silvană. „Munții ocupă aprope jumătate din 
armata nostră ardeldnă și e una dintre oele 
mai ingrate operațiuni de răsboiîi din 
lume, o adevărată muncă sysiphică, o luptă 
a fost acesta, oare ar face cinste celui din- 
tâiîi comandant, din lume" („Honvâd" nr. 
dela 11 Iulie 1848).

Adevărat e și nu vom tăgădui, că 
s’au întâmplat și atrocități din partea Ro
mânilor, însă D.-Vostre nu veți uita, că 
acelea au fost represalii și vendettă. Ba
ronul Stein șeful de stat major maghiar 
(jioe: Sciu eu bine, că nu Românii, oarl 
un întreg mileniu au purtat cu răbdare ju
gul, au îsbucnit; trădători ai patriei lor și 
trădători ai libertății Ungariei prin crimele 
lor au ațîțat pe Români la răsbunare...1)

Răsbunarea Românilor însă, ori oât 
falsificarea de istoriă ar progresa, nu se 
pdte aduoe în comparația ou atrooitățile 
oomise de armatele maghiare și de angaja
tul lui Kossuth, camerad al lor de arme 
Rozsa Sandor. Va fi bine să oetițl pagi- 
nele elocuente ale contelui Leiningen, ce 
tocmai «cum le publicați și să vă reamin
tiți orudim’le Șăouilor dela Reghinul să
sesc și faptul, că terorismul maghiar a ver
sat șirâe sângele miilor de Români înainte 
de a se fi răsoulat un singur om în Tran
silvani* ; va fi apoi bine să vă mai rea
mintiți faptul, că Românii au fost siliți a-șl 
ooncentra luptele mai ales în munți, precum 
și faptul, că în general succesele, oe ar
mata revoluționară maghiară a putut să 
arate în Transilvania, sunt a se atribui co
mandantului austriac baronul Puchner, in
digenat Ungur prin lege, care a refusat să 
dea armele, ce le avea în magaziile din 
Sibiiu pentru Români, sub cuvent că nu 
are, pe când Bem după luarea Sibiiului a 
aflat arme și mnnițtunl pentru armata în- 
tregă. O trădare acâsta constatată și prin

’) A se vede și Apelațiunea de Dr. A. Frâncu 
în suplimentul „Gazetei Transilvaniei" Nr. 286 din 
1899. — Red.
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faptul, că Bem i-â trimis lui Puchner tote 
declarațiile lui și că însu-șl oficerii lui l’au 
silit să dea comanda generalului Kallian. 
Inoă un cuvânt despre Moți:

Trebue să constat, că dintre toți Ro
mânii revoltați la vendetta provooată, Mo
ții au avut mai puțină parte, cu tote că 
ura întregii politici maghiare de trei de- 
oenii s’a deslănțuit ou cea mai nebună furiă 
tocmai asupra acestei poporațiunr, ca să-o 
ruineze și desțăreze.

Plină-i adi Dobrogea de ei, mai mulți 
sunt ei adi, decât ori când. Pe socotela lor 
o singură vendettă se pbte pune; vă pro
voc însă d-lor să cetiți scrierea contelui 
Richart Genieh, fost adjutant al lui Kos
suth Lajos, din care veți vedâ, că ven
detta acesta a fost provocată prin faptul, 
că armata magh’ară a atacat pe Moți, în 
alianță ou poporațiunea din Abrud, sub du
rata armistițiului garantat cu onorea dicta
torului Kossuth Lajos, pe basa unui ordin 
secret al acestuia.

Cetind pe acest autor și ordinul lui 
Kosuth Lajos „Pe deputatul Dragoș l’am 
îndrumat, oa sub protestul armistițiului ori 
a tratărilor dorite, să nu oprescă nicl-decum 
campania de răsboiu . .. ceea ce îți comunic... 
ca să ți oontinui aotivitatea în același înțe
les cu tbtă energia14. Veți înțelege cum 
Kossuth Lajos a scos din lanțuri pe aoel 
Hatvany, responsabil pentru diua de doliu 
din Abrud, lanțuri ce ’i le aplioase ministrul 
de răsboiii, generalul KJapka.

Vedeți, dâr d-lor, că premisele D-vos- 
tre istorice sunt tote șubrede și neadmise 
și că nu se pbte afirma despre acel Iancu, 
care a învins trei armate mari și a rămas 
tot-deuna neînvins, că resultatul luptei lui 
ar fi fost numai jaf, tăciunăriă și ucidere.

D-vostre invooați drept analogiă re- 
voluțiunea lui Dozsa. Mă mir însă de te
norul, în care o faceți, fiind-că deoă revo
luția lui Dozsa pornită sub însemnul crucii 
reușia, atunci solăvia în Ungaria, spre eterna 
gloria ei, era ștersă ou trei secole mai îna
inte, deoât a șters’o revoluțiunea francesă. 
D-vbstră organ creștin și democrat nu pu
teți uita, oă n’au fost dușmani mai crunți 
ai libertății și crucii, ca aceia, pe cari i-a 
răsboit Dozsa.

Abstrăgend dela aoesta, analogia ab
solut nu prinde, fiind-că Dozsa a luptat 
contra regelui său tiran, Iancu din însărci
narea monarohului său, tăgăduitor de li
bertate.

III.
Combătută fiind basa d-Vostră gene

rală istorică înoheiîi ou combaterea aser
țiunilor false, referitore la Ianou și la ad
misibilitatea unui monument pentru el.

Rectific întâiîl istoricesce, că întune
carea marelui spirit a lui Iancu ar fi fost 
ororea, ce i-ar fi inspirat atrocitățile po
porului său, și oă sortea lui tragică ar fi 
constat în faptul, că el a pornit oa erou 
de libertate și s’a tredit în fruntea unor 
„bandiți.11

Domnilor, acesta nu e adevărat. Vă 
citez pe istorioul d-Vostră KSvâri:

„Sunt totuși doi etc....... pănă la a
nebunit11. (Vecjl Dr. Frâncu, pag. 25).

Mai trebue să reotifio, Domnilor, o 
aserțiune, adeoă, că Ianou ar fi fost numai 
însărcinatul dinastiei austriaco, fiind-că 
Iancu a fost tot atât de mult însărcinatul 
dinastiei austriaco, cât și a celei ungurescl, 
a fost tot atât de mult plenipotențiatul 
împăratului Austriei, cât și al regelui Un
gariei și al marelui principe al Transilva
niei, tbte aceste calități unite inseparabil 
și indisolubil în aceeași personă de-odată 
prin pragmatica sancțiune, basa oonstitu- 
țiunei Ungariei, în persona Maj. Sale, și 
atunci și astăcjl domnitorul nostru Franciso 
Iosif I.

Tragedia fanoului, d-lor, deol, vedeți, 
că a fost de-a vedâ perdute libertățile, cari 
i-s’au promis și oarl le-a bine-meritat prin 
sângele poporului său.

Nu pbte rămână nereotificat nici fal
sul dat biografio, adeoă: oă Iancu în alte- 
rația sa, fugind de casele române, ar fi 
fost susținut de familii maghiare, că pără
sit de lume, flămând și bolnav și-ar fi dat 
sufletul său obosit.

Neadevărat e acest dat, fiind-oă nici 
o persdnă din acele mii de Maghiarr, că
rora Ianou li-a soăpat viața, n’a avut ooasie 
să-l milue, oi tot poporul român din Za- 
rand și munții apuseni în frunte ou inte
ligența sa română l’a încunjurat și îngrijit 
cu divinisare fără păreohiă pănă la morte.

Trăesc sute de martori, cari Vă pot 
constata, că Ianou cu săptămânile, lunile 
și anul petrecea în casele inteligenților 
români din Baia de Criș, Abrud și Câm
peni ; în familiile lui Simion Balint, Dr. Io
sif Hodoș, a v.-oomitelui Amos Frâncu, a 
advooaților loan Frâncu, Gheorghe Secula 
și Teodor Pop și a Hențescilor a fost Iancu 
alimentat și îmbrăcat.

In hotelul comunal din Baia de Criș 
la hotelierul de-atunci Iancoviciu, avea o 
cameră și completa întreținere, permanent 
angajată de întrbga inteligență a Zarandu- 
lui, contribuind fiă-care lunar pentru acest 
scop. Cassierul și însărcinatul inteligenții 
era actualul președinte al sedriei orfanale 
din comitatul Hunedorei, d-1 loan Simio- 
nașiu.

Ultimele dile ale vieții sale le petre
cea Iancu cântând din fluer „Doina Ian- 
oulai“ și învățând pe copiii acestor familii 
cântarea: „Drum bun, drum bun toba bâte 

■— bate la răsboiii.11
Avea însă din fatalitate, acela, care 

pe sine în clipele sale lucide se numea „um
bra lui Ianou,14 mania erantă, încât nu era 
putere omenâscă, ea să 1 potă opri mai 
mult timp într’un loo. Astfel s’a putut în
tâmpla apoi, că aședat în spitalul comita
tului Zarand sub supravegherea unui păzi
tor anume, el noptea, adormind paza, a eșit 
spărgând ferestre și în capul orașului Baia 
de Criș, la casa brutarului loan Libăru, șl-a 
dat nobilul suflet, nesciut de nimenea, er 
nu părăsit cum afirmați D-Vostră.

Fatalitatea a vrut se-i fiă singura 
martoră a morții lui. Er dovada cea mai 
vie, cum poporul a seiut apreția mortea 
lui Avram Iancu, să Ve fiă aoei 36 de 
preoți și dece mii de bmenl, venițl din 
munți și văi, cari au plâns la mormântul 
lui panegiricul, ce l’a rostit în numele tu
turor advooatul Gheorghe Secula.

Cât pentru Maghiari, sunt dator ade
vărului istoric a oonstata, că — contrar 
urmașilor lor de astădl, — pe când ei pri
miseră în Brad cu soandal enorm pe Gyor- 
gyei Arthur, s’au purtat — afară de un 
singur tras împins, care îșl botezase cânele 
„Iancu14 (Baternay) și oare a fost adus la 
reson în decurs de 48 bre — s’au purtat 
tot timpul cu delicateță față ou acel Iancu, 
care la mii dintre ei le scăpase viața.

O purtare acbsta, care a contribuit 
să se oimenteze legăturile de frățiă între 
Români și Maghiari sub absolutismul egal 
apăsător.

O purtare acesta, care s’a urmat și 
sub sistemul inspirat de Deak; s’a părăsit 
însă de când cu sistemul de opresiune a 
lui Tisza pănă adi, când a degenerat acolo, 
că răpesce de pe altare cununa de doliu 
pusă pe mormântul lui Avram Iancu de 
tinerimea română, și face tot în societate 
cu D-Vbstră, pressa maghiară, ca să des
partă cele două naționalități, Români și 
Maghiari, de olaltă, făcendu-i în istoria lor 
numai pe cei din urmă eroi, pe cei diutâih 
numai bandiți.

Astfel pot se facă istoria țării nostre 
numai gendarmii și spionii plătiți — ade
vărata espresiune a vieții publice din acbsta 
țâră —; nu pot să-o fac ÎDsă cei ce doresc 
o paclnică și constituțională conviețuire a 
poporelor din Ungaria poliglotă.

Basa acesteia e respeotarea legală a 
conscienței istorice naționale a tuturor po- 
porelor.

Consciința națională și istorică a po
porului român cere, ca monumentul lui Iancu 
să se ridice liber pe pământul patriei, pen
tru a căreia libertate a sângerat el și po
porul său.

D-vbstră admitețl numai un monu
ment la mormânt și Vă puneți în conflict 
cu ordinul lui Perczel, care în orl-ce loc 
în țâră (bâr hol az orszâg teriiletân), deci 
și la mormânt, intercjice și pedepsesce, cu 
provocarea la forța armată, ridicarea unui 
monument.

Este dreptul națiunii române să ho
tărască unde să fiă monumentul lui Avram 
Iancu. D-vbstră combateți acest drept sub 
pretecstul fals, că Iancu ar /î hiat armele 
contra națiunii ungare, contra constituțiunii, 
legei și patriei ungare. Nimic mai puțin ade
vărat.

Iancu a luat armele în Transilvania, 
o țeră pe atunci independentă de Ungaria, 
căol proiectul de lege despre uniune nu 
primise sancțiunea constituțională a Ma
relui Principe și pe când aceea se provo
case fără națiunea română și contra ei.

Iancu după însăși teoria D-vbstră de 
stat, n’a putut să lupte contra națiunii un
gare, fiind-că după legea D-vostră totalitatea 
cetățenilor formăză națiunea politică ungară, 
er majoritatea aceleia, pe cere D-vostră o 
numiți națiunea ungară, lupta cu Iancu îm
preună pentru aceleași idealuri: tron și li
bertate națională.

E posibil bre, oa minoritatea unei na
țiuni politice să o identificați cu totalita
tea ei?

Vedeți der, d-lor, că după însă-șl teo
ria D-vbstră, Iancu n’a luptat oontra na
țiunii ungare.

El n’a luptat nici contra oonstituțiunii, 
fiind-că contra constituțiunii s’au revoltat 
aceia, cari au pus în permanență un con
vent revoluționar pentru detronarea dinas
tiei legitime, nimicirea constituțiunii înscrise 

în pragmatioa sancțiune și pentru estirpa- 
rea majorității oetățenilor, a naționalități
lor nem&ghiare.

N’a luptat el nici contra patriei ungare, 
fiind-oă o minoritate facțiosă niol când nu 
pote absorbi ideia patriei, egală mamă a 
tuturora.

Nu puteți deci nici D-vostră să-i con
testați lui Iancu dreptul la monument ori 
și unde în Transilvania.

Acest drept îl mai garantâză și mas- 
sele române compacte, ce împresoră chiar 
și micile insule maghiare, și convins sunt, 
oă nici un Szeles Adorjân nu ar cuteza să 
se apropie de monumentul națiunii române 
ridicat în Transilvania pentru Avram Ianou, 
fiind-că ar trebui să se gândesoă la desas- 
trul, ce ar pută provoca.

încă un cuvânt.
In genunchi l’am primi, dbcă ar re

veni Ianou, redivivus, în mijlocul nostru, 
noi, cari luptăm pentru ideile lui: egalitate, 
frățietate, libertate, naționalitate.

Gât e de viuă acesta dorință reese 
din întrebarea, ce i-a pus’o delegațiunii ti
nerimii române un țăran: „Cre să mai 
avem vre odată unul ca el (Iancu), domni
șorilor ?“

Oei ce ar trebui să se cutremure la 
venirea sfintei vedenii a lui Iancu, ar tre
bui să fiă urmașii acelor Maghiari, cărora 
Ianou li-a scăpat viața.

Aceștia ar trebui să se cutremure, 
pentru-oă au cutezat să-i turbure liniștea 
mormântului și să insulte ce are un popor 
mai scump pe acest pământ: „onărea sa na- 
țională*.

D-lor, lămuriți despre acestea opinia 
publică maghiară și ridicați o oră mai iute 
templul păcii!

Seliște, la 17 Ianuarie 1900.
Cu stimă

Dr. Nicolae Comșa.

Sporirea armatei. „N. W. Iaoblatt“ 
anunță, că soirile răspândite despre spo
rirea contingentului armatei comune încep 
să fiă ârășl aotuale. Ministrul comun de 
răsboiii va înainta în privința acbsta un 
proieot de lege delegațiunilor, ce se vor în
truni în Maid n. 1900.

Resboiul din Africa sudică.
In jurul Ladysmith-ului.

Telegraful aduce soiri despre lupte 
mari, ce se dau în jur de Ladysmith între 
EnglesI și Buri. Cei doi inimici se luptă ou 
de-opotrivă vitejiă.

Agenței „Reuieru i se anunță din 
Spearmans-Kamp, că generalii engiesl Clery 
și Hart după o luptă continuă în cjiua de 
21 Ianuarie au înaintat 1000 de yarde și 
și-au bătut tabăra. La răsăritul sorelui 
Burii au deschis un foc vehement din tu
nuri, la care Englesii au răspuns și lupta 
s’a reînoeput cu totă energia. Tunurile en- 
glese împrăsciau ou profusiune șrapnelele 
asupra șanțurilor inimicului, după care in
fanteria englesă ooupa în luptă cu baioneta 
prima' colină. Burii s’au retras. Cătră sbră 
au cucerit trei coline dela Buri.

O telegramă, oe i-se trimite lui ^Stan
darde despre lupta de Sâmbătă spune, oă 
TParrew a plecat din Acton Homes, cartierul 
său principal, direct în oontra aripei drepte 
a Burilor, bombardându-o grozav. După 
amiafll lupta ou tunurile a fost înlocuită 
prin lupta de pusei, sub durata căreia Bu
rii au apărat cu vitejie și ouragiîî totă 
palma de loc, însă în fine totuși au fost si
liți a-se retrage și a lăsa inimioului oosta 
dealului. Burii s’au retras în cea mai mare 
ordine.

„Central News* e9te informat de co
respondentul seu de pe teatrul răsboiului, 
că Englesii au avut ce i drept sucoese, dbr 
ei n’au putut pune încă mâna pe Spions- 
kopp, care este cea mai însemnată posițiă 
a lor de luptă.

In Ladysmith domnesce o mare fier
bere și iritațiune. Garnisbna englesă speră, 
că liberarea lui este apropiată. Burii, vă- 
dând primejdia îșl concentreză forțele la 
vest, unde trimit soldați și artileria emi
nentă. Generalissimul Joubert trimite con
tra lui Buller armată călărâță.

Corespondentul lui „Daily News11 scrie, 
că ploi mari se descaroă asupra Natalului I 

întreg și rîurile se umflă repede. Tot oe 
era înainte ou oâte va dile isvor sbu vâl
cea, acum e rîu uriaș, oare duce masse oo- 
losale de apă spre mare. Căile nu pot fi 
umblate și se întâmplă adese-orl, că 30 de 
boi nu pot trage un oar.

înaintea bătăliei decisive.

Sub acest titlu vorbind despre situa
ția oreată pe câmpul de răsboiii african în 
urma trecerei armatei englese peste rîul 
Tugela cu scop de a debloca Ladysmith-ul, 
raportorul militar al lui „Neue Freie 
Presse11 scrie între altele:

„Nu esistă retragere!11 Cu aoeste cu
vinte a introdus generalul Buller ordinul 
de 4>> c0 l’a adresat trupelor sale, spre a-le 
îmbărbăta pentru lupta, care va ave să de
cidă asupra sbrtei garnisbnei din Ladys
mith și a deștepta ouragiul lor. Intr’ade- 
văr, „nu esistă retragere11. Generalul Bul
ler are dreptate; din situațiunea, în care 
s’a băgat de bună voiă și fără a fi neapă
rat necesitat, nu este altă eșire, decât a 
învinge seu a muri.

Dboă generalul superior engles ar fi 
eseoutat în Natal încunjurarea inimioului 
din partea ostică peste Weouen, el ar fi 
putut deblooa ș; atunol Ladysmith-ul, și 
operațiunile sale s’ar 6 petrecut mai cu 
sâmă pe teren desohis, unde ar fi putut 
să-și folosbscă numărosa cavaleriă și artile
ria și să aducă la valore superioră tactica 
de luptă a infanteriei englese.

Der generalul Buller a ales drumul 
cel mai periculos și a încuroat trupele sale 
într’un teren estra ordinar de greu și ac
cidentat în care, cum dovediră tote lup
tele de pănă acum în acest rSsboiii, Burul 
indigen pote desvolta tbtă superioritatea 
sa, oa bun cunoscător al terenului, ca oă- 
lăreț dibaciti și ca țîntaș eminent.

Generalul Buller a dus brigădfle sale 
în sensul adevărat al cuvântului într’o 
„cursă de șorecl, din care numai așa pbte 
să mai ese, dâcă în lupta, ce stă înainte, 
va dobândi o victoriă decisivă. De va în
vinge și va libera Ladysmith-ul de asediu, 
va pute fi socotit între cei mai cutezători 
și glorioși beliduol ai veaoului. La din con
tră ducând două armate ale patriei sale în 
desastru, numele lui, oa a unui general te
merar, oare a oredut, oă pbte să t.rboă peste 
tbte regulele artei de răsboiii, va fi pro
nunțat pretutindeni unde sunt EnglesI nu
mai cu indignare și dispreț.

SCIRILE D1LEL
— 9 (21) Ianuarie.

Sigilul lui Iancu. La biroul Asocia- 
țiunei din Sibiiu a sosit acestea o
prețiosă relichiă. Este un sigil al scum
pului nostru erou Avram Iancu. Sigilul a 
fost găsit în grădina țăranului Jurca Uusan 
al Tocului din comuna BlășenI, lângă Brad. 
In acâstă grădină se oprise odată Iancu 
pentru a sure o epistolă. A scris’o la o 
masă în grădină și acolo s’a- perdut si
gilul, probabil în brbă, căci ori cât l’a cău
tat, nu l’a aflat. Cu câțl-va ani înainte însă, 
arând în grădină, a fost aflat sigilul, br 
acum proprietarul l’a dăruit Asociațiunei pen
tru a fi pus în viitorul museu. Pe sigil, oare 
se vede a ti de fier, e soris numele întreg 
al eroului „Avram Ianlcu“.

Concertul Reuniunei. Ca comple
tare a soirei, oe am adus’o în numărul de 
ori, primim din partea biuroului Reuniunei 
nostre de cântări următorul comunicat: 
Reuniunea română de gimnastică și de 
cântări va da Vineri, 21 Ianuarie (2 Fe
bruarie n.) un concert. Pentru toți membrii 
Reuniunei se vor elibera biletele de in
trare Duminecă 16 (28) Ianuarie dela orele 
10—12xf^ în edificiul gimnasiului român 
(cancelaria profesorală). Membrii fundatori 
și onorari, precum și oei protegătorl ou 
taxă de 5 fi. au drept la două bilete, âr 
oei cu taxă de 3 fl. au drept la un bilet. 
La primirea biletelor are să se presenteze 
ouponul chitanței de pe anul 1899. Cei oe 
doresc să aibă locuri reservate binevoescă 
a se adresa la d-1 secretar al Reuniunei 
George Vătășan (profesor la șobla corn.) 
pănă Sâmbătă (15/27 1. o.) sâra, plătind de 
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bilet o taxă pe 20 cr. Programul ooucertului 
se va publioa în 4^el® proxime.

Un accident pe calea ferată ro
mână. Pe căile ferate române era să se 
întâmple alaltăeri o mare nenorocire. Tre
nul espres de Berlin, plecat din Buzău re
gulat, după trecerea prin gara Mizil în 
apropiere de gara Inotești, s’a oprit în mod 
brusc, âr dela mașină se aucji semnalul de 
alarmă. Călătorii spăimântațl au sărit din 
vagone imediat și oonstatară, oă mecanicul 
oăduse de pe mașină și că trenul par
cursese o bună distanță fără conducător. 
Fochistul mașinei observase târdiu lipsa 
mecanicului și oprise trenul. Mecanicul a 
fost găsit pe liniă în partea stângă (partea 
opusă posițiunei ce ocupă pe mașină). Tre
nul s’a înapoiat încet. în gara Mizil, după 
ce pasagerii ridicaseră pe mecanic. Trenul 
a fost adus în Ploeștî de o mașină de 
ajutor, unde aștepta medicul oăei ferate, 
d-1 doctor Sourea. Călătorii au scăpat de o 
mare nenorooire, căci decă trenul trecea 
prin stația Albești, cu iuțâla vertiginosă 
ou care mergea, — s’ar fi ciocnit pe linie 
cu un tren ce venea din Ploeștî.

Reducerea intereselor. Cu cjiua de 
23 Ianuarie interesele la banoa austro-un- 
gară s’au redus cu V2 peroent, va să 4ioă 
la 5 în loc de br L lombard dela
6*/2 s’au redus la 6%.

Pentru masa studenților dela șco- 
lele medii și superiore din Brașov au in
trat următorele contribuirl:

a) Pe lista Nr. 142: D-1 colectant Dio- 
nisie Nistor paroch gr. or. Arpatac 4 cortine 
(an de an.)

b) D-l Dr. George Popovici, deputat 
în camera imperială din Viena, 20 cortine.

o) D-l George Lupșia preot gr. or. în 
Blajova în loc de felicitări de anul nou: 
2 cortine.

Pe lista Nr. 70 (colectant d-1 paroch 
gr. or. din Râșnov Ioan Teoulescu) cu totul 
14 corone și anume: I. Teoulescu parooh 
2 oor. (anual), George Ilie comerciant 3 
cor. (anual), Bartol. Tipeiu învăț. 4 cor., 
Virgil Bude învăț. 4 cor., George Steniboiu 
comerciant 1 cor.

Direcțiunea șoâlelor îșl esprimă oele 
mai vii mulțămite pentru aceste nobile și 
piose daruri.

Petroleul român la Esposiția din 
Paris. Petroleul. român va avâ un pa
vilion special Vinoennes. Cheltuelile pentru 
instalarea acestui pavilion, cari se ridic la 
suma de 100,000 lei, vor fi suportate de 
Stat, oare va da 20.000 lei, er restul de 
80,000 de cătră esploatatorii de petrol es- 
posanți.

Inundațiile la țermul Dunării de 
jos. Soiri îngrijitore sosesc din districtele 
de pe marginea Dunărei, oare sunt ame
nințate cu o inundațiă grâsnică. La Islaz 
valurile devin din ce în ce mai mari și 
mai furiose. Digurile, cari s’au oonstruit în 
mod provisoriu, au fost distruse de apă. 
Din tâte părțile de asemenea vin soiri, că 
Dunărea amenință cu revărsare. Ministrul 
de răsboiG a trimes erl comandantului tru
pelor din Oltenița dinamită pentru oa să 
sfărîme ghiața, oare înoonjoră portul. Se 
credea, că și Oltenița va fi inundată, însă 
posițiunea sa și ghețurile au depărtat pe- 
riculul.

Ancheta pentru colonisări.
(Ședința a treia.)

In ședința a trăia de Sâmbătă 20 Ian., 
cel dintâiu a luat cuvântul oontele Karoly 
S. El accentua necesitatea înființărei unei 
bănci, care să fiă îndestrată cu privilegii 
și care ar pută da un avânt forte însemnat 
creării clasei proprietarilor maghiari mij
locii. Contele Karolyi pune mare greutate 
pe politioa de colonisare, mai ales din punct 
de vedere de naționalitate.

Madello Gy. 4i°e, că Gestiunea colo- 
nisărilor trebue considerată în primul rând 
ca o oestiune de ordin economic și politic 
social. Țînța ei principală este susținerea 
«clasei țărănesol, seu a micei proprietăți, âr 

crearea clasei mijlocii prin oolonisare o 
crede imposibilă.

Bedo A. e de părere, că Săcuii pot 
fi folosiți în acțiunea de colonisare numai 
întrucât elementul lor emigrat în „Valahia** 
să fiă adus acasă în patriă și să fiă răspân
dit prin Ardeal, e însă contra procederii 
de a fi duși Săcui prin Alfold, căci o ast
fel de procedură i-ar slăbi. Și așa Secuii 
sunt puțini.

Makfalvay G. strigă cu gura plină, că 
în interesul maghiarimei trebue să se por- 
nâscă o mare „acțiune țață cu naționalitățile 
străine.* Colonisările trebue să se faoă în 
primul rând în ținuturi unde ele pot să 
săvîrșescă și scopuri naționale. In singu
raticele colonii să fiă așecjată și inteligință 
maghiară trebuinciosă, trebue adecă să se 
oreeze o clasă mijlociă. Parcelarea n’o află 
acomodată decât acolo, unde d. e. o fabrică 
cumpără o proprietate mai mare și acâsta 
o împarte între țăranii muncitori.

Papp G. crede, că despre crearea de 
noue colonii nu pote fi vorba decât în 
Ardeal și în părțile nordice ale Ungariei. 
E aderentul oolonisării prin stat, căci co
lonisările privată se fac numai din speculă.

Lippich G. se ocupă cu crearea olasei 
mijlocii, căci acestă clasă se nimicesce 
vădând cu ochii. Numai o lege specială ar 
putâ să ajute aici.

Zellinszlty R. e contra continuării ao- 
țiunei de colonisare în măsură mai mare. 
Peste tot raporturile de proprietate din 
Ungaria le află bune. Grija principală tre
bue să se pună pe susținerea proprietății 
țărănescl, oestiune mult mai de interes, 
decât desvoltarea causei colonisărilor. Nu
mai acolo se pote oolonisa, unde pământul 
e în virginitate și. pote fi câștigat pe ușor.

Ministrul Daranyi închide desbaterea 
și anunță a patra ședință pe Duminecă 
d. a.

Lupta pentru aur.
Revista englesă ^Contemporary Re- 

wiew* publică un artioul important din 
până distinsului publicist engles Hobson, în 
care se ocupă cu căușele ascunse, cari au 
provocat răsboiul dintre Anglia și Trans
vaal. După Hobson în istoria ultimelor de- 
oenii devine tot mai mult stăpânitore o 
tendință, care mai înainte a jucat un rol 
neînsemnat.

Tendința acesta este interesul marilor 
oapitaliștl și a capitalului mobil.

Odinidră naționalitatea cuprindea în 
sine atât interesele economice, cât și po- 
litioe ale oetățânului. De când însă singu- 
ratiol cetățeni plasâză în străinătate capi
taluri mari, aceștia se intereseză mai mult 
de viitorul capitalului lor, decât de al țării 
mame. Unde au bani, au și inimă.

Minele de aur și de diamant, desco
perite in cei trei <JecI de ani din urmă, au 
atras cu forță elementară pe capitaliști, 
i-au îndemnat să plaseze capitaluri mari 
și în fine s’a născut tendința, ca teritoriile 
respective să fiă trase sub stindardul engles. 
Minele de diamant din Kimberly produc 
la an cel puțin 50 de miliâne, er minele 
de aur din Withwaters cam 250 miliâne. 
In ținuturile acestea libera concurență a 
fost curând sugrumată și scoterea diaman
tului a devenit un monopol al societății- 
Debeers, în care se află părtași, afără de 
Rhodes, Beit și faimosul Barnato, și Roth- 
aohilcjii- Ei fiind stăpânii pieții, statoresc 
după banul lor plao prețul muncei și al 
diamantului.

Mult mai importantă este o altă grupă 
de acționari, în care figureză Werner, Beit, 
Eokstein, Rhodes, Neumann, Rotschild, Gotz, 
Barnato și Robinson. E o societate inter
națională acâsta, și e compusă din membri, 
pe cari numai aurul ’i lâgă între sine. 
Acâsfa grupă de oapitaliștl, apucând la pu
tere, au stîrpit aprope de tot firmele mai 
mid. Stăpâni peste minele de aur din 
Transvaal, ei fac oâștigurl colosale și spe- 
culâză în tot chipul.

Marii capitaliști și financiari interna
ționali au voit răsboiul, ca se ne scape de 
Buri, și probabil pentru-c* se organiseze 
în Johannesburg și în alte părți, cum au 

organisst și în Kimberley, o domniă abso
lută a banului. Marele capital, care de 
oparte pretinde în numele umanității drep
turi egale pentru uitlanderl, de altă parte 
nu e aplecat a purta sarcinele comune. In 
Kimberley de pildă „regii diamantului*1 nu 
sunt apăsați cu dare nici în folosul sta
tului, nici al orașului.

Hobson dioe mai departe, că legea re- 
feritore la cumpărarea diamantului vatămă 
grozav libertatea individuală, oând stabi- 
lesce, că dâcă în proprietatea cuiva se gă- 
sesoe diamant, acesta imediat pote să se 
oonfisce. Afară de acâsta munca voluntară 
degenerâză în adevărată servitute.

Vorbind despre raporturile adminis
trative și politice din Transvaal, Hobson 
afirmă, că libertatea, viața și averea uit- 
landerilor era pe deplin asigurată și înainte 
de răsboifi, și după propria lor mărturisire 
ei au trăit mai liberi și mai comod, decât 
ori unde în lume. Burii însă le duoeau frica 
acestor omeni, cari pentru nimic nu se în
suflețesc decât pentru bani, și frica Bu
rilor crescu mai ales atunci, când văcjură, 
oă și drepturile politice se oer pentru uit
landerl numai ca capitaliștii englesl să 
tragă folose din ele. Burii însă au fost 
atât de oumințl să vadă, că dâcă „noii ce
tățeni1' vor fi însuflețiți de astfel de ideale, 
— va duce la ruinul politic.

De aceea ei s’au silit a pune cel 
puțin zăgaz curentului, căci a-1 opri de 
tot nu se putea. La răsboiul din Africa su- 
dioă se potrivesce vorba lui Sir Thomas 
More: „In tdte părțile se pâte observa, că 
âmenii avuțl se înțeleg împreună, și sub 
pretextul binelui public tind a promova 
folosul lor propriu**.

Producțiunl și petreceri.
Reuniunea femeilor rom. gr. or. din 

Făgăraș și jur învită la petrecerea de dans 
împreunată cu „Bazar**, oe o arangiază: Joi 
în 1 Februarie n. 1900 în sala hotelului 
„Lauritsch** din Făgăraș.

Pentru reuniune Maria Dan, preșe
dintă ; loan Berescu, seoretar. Comitetul 
arangiator: Dr. Nic. Șerban, președinte de 
onâre, Dr. Aug- Dosa, președinte, Sebas. 
Brândușă vioe-președinte, I. Dejenariu sen. 
oassariu. Oot. Albani, Nic. Aron, Em. Dan, 
Ad. Furcă, Em. Mooean, Har. Pralea, Tr. 
Pacală, V. Pop, I. Peia, Nic. Roșea.

începutul la 8 âre sera. Bilete se pot 
oăpăta în prăvălia „Adrian Furcă** și la 
librăria „Minerva**, er săra la oassă. Da
mele sunt rugate a se presenta întru cât 
e posibil costumate. Intrarea : de personă 
2 cor., de familia 5 cor., Găleriă 2 cor.

*
„Reuniunea sodalilor români din Sibiiu* 

învită la Conoertul împreunat ou teatru și 
joc, oe se va arangia Sâmbătă în 27 Ian. 
n. 1900 în sala cea mare dela „Gessell 
schaft'shaus**. Cântările se esecută sub con
ducerea d-lui Candid Popa, înv. la școla 
de aplioațiă a seminarului „Andreian**. O 
parte a eventualului venit curat e destinat 
fondului văduvelor și orfanilor meseriașilor 
români din Sibiiu, lipsiți de mijloce. — 
Din ședința comitetului „Reuniunei soda- 
lilcr români din Sibiiu**, ținută la 11 Ianu
arie n. 1900 : Victor Tordășianu, president 
G. Poponea, notariu. Intrarea : de familie 
(â 3 persone) 1 fl 80 or., pentru d-nl 1 fl. 
(membrii reuniunei 80 cr), pentru dame 60 
or. SuprasolvirI benevole se vor cuita pe 
oale diaristică.

P.ogram: I. Concert. 1) „Sunt Român** 
cor mixt de W. Humpel. 2) „Trecui valea**, 
cor mixt de I. Mureșianu. 3) a) „Copiliță 
din Bănat** â) „Toca1* cor. bărb. 4) „Sere
nadă**, cor bărb. de Flondor, cu solo ba
riton, esecutat de D-1 G. Poponea, 5) „La 
o tineră fată**, oor mixt, 6) aj „Foie verde 
pup de crin**, â) „ Anghelușa**; cor mixt de 
T. Popovici. — II Teatru: 1) Plăeșii dela 
baia, comedie în 1 act de N. A. Bogdan, 
jucată de d-nii Dem. Axente, I. Bologa, 
Nio. Bratu și d-ra Evelina Luca. 2) Tova
răși nedespărțițl, său Sfântul Dumitru, co
medie în versuri în 1 act de Carol Scrob, 
jucată de d-uii Dem. Axente. Nio. Stoica 
I. Panfilie. I. Eremie. V. Crindean; d-rele: 

Maria Costea, Elena Baciu, Eug. Călboru n 
— 3) O jalobă în atmosferă,"comedie astre- 
amorâsă de N. A. Bogdan, jucată de d 1 
D. Axente și d-ra Evelina Luca.

NECROLOG. Demetriu Făgărășian 
preot gr. cat. în Dealu-mare, a răposat la 
15 Ianuarie n. în al 35-lea an al etății, al 
5-lea al căsătoriei și al treilea al preoției. 
Rămășițele pământescl s’au depus la 18 
Ianuarie n. iu cimiteriul gr. cat. român din 
Tăure. Pe răposatul îl jălesce întristata sa 
soțiă Susana n. Sliam, Mihail Făgărășan 
protopop oa tată; Pompeiîi preot, Dr. Ia- 
cob medic de regiment, Victoria măr. Pop 
și Lucreția măr. Manciu ca frați și surori, 
împreună cu alte numărose rudenii.

— Paul Fasie, student de cl. IV 
gimn., după scurte, der grele suferințe, a 
răposat în 15 Ianuarie n. în etate de 15 
ani. ’L jălesce întristatul său tată Paul 
Fâșie eu soția sa Catinca n. Roman, cu 
fiiul și fiicele dnialor: J.nliu, Eugenia, Va
leria și Gizela.

— Rosalia Botezau năso. Strimta, 
văduvă de respicient, după scurte suferințe 
a răposat la 17 Ianuarie n. c. în Tohanul 
veohiâ în etate de 24 de ani și al 6 lea an 
al văduviei. înmormântarea s’a făcut în 
Tohanul vechiti Sâmbătă în 20 Ianuarie n. 
Pe răposata o jăiesc nemângăiații săi pă
rinți Avisalom și Susana Strîmtu, loan și 
Lucreția ca frați, Nicolau și Eva Botezan 
ca socri și alte rudenii.

Dumnedeu să-i odihnescă în pace!

Literator ă.
O 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 
moderne**. 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 prețiâsă 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 porcul 
postai. — Se află de vândare la Tipografia 
„A. Mureșianu**, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

O' Hț Hi.
Beția muscălescă. Deunăcjl s’a pu

blicat o novelă rusescă în care se descrie 
un episod interesant din viața faimosului 
favorit al Caterinei II. Potemkin a dat pe 
la 1768 o serbare în onorea- unui sfânt, ce 
nu era tocmai ounoscut pentru cumpătar-a 
lui. Se 4'ce, oă la acestă serbare au luat 
parte peste 22,000 persone, cari tote fură 
găzduite într’un splendid palat. Vinur-le 
scumpe și beuturile amețitore curseră în 
valuri. Aprope de dină cea mai mare parte 
din convoifi era tun. Cn tofea .blănurile lor 
cele grose, cum deteră dintr’un mediu în- 
oălfiit în aerul înghețat al nopții, o mare 
scădere de temperatură se produse din 
causa abusului spirtuâselor. Bieții ospețl 
neputâridu-se ține pe piciâre, bojbăiau de 
colo până colo pe strădl, neputând nemeri 
drumul spre casă. Astfel rătăciră mare 
parte a nopții. Mulțl cădeau pe strădl și 
că4uțl erau. Se spune, oă peste 16,000 au 
înghețat în nâptea aceea. Cu totă exage
rarea țifrei, der trebue să fi fost grosnic, 
dâcă se găsesce prilej să se serbeze așa ceva,

Minunile corpului omenesc. Un 
specialist a calculat, că părțile, ce formeză 
corpul omenesc, socotind un om în greu
tate de 68 chilograme, se află întreg în 
2200 de ouă de găină, firesce în altă gru
pare. Din părțile constitutive ale celor 2206 
de ouă, — adecă din corpul omenesc, s’ur 
putâ forma 98 metri oubiel de hidrogen ; 
din fierul ce se află în corpul uuui om s’ar 
putâ face 7 ouie mari, mai departe 6 klg. 
de luminări și din cărbune 65 duzine de 
creiâne. In fine fosforul ar fi de ajuns la 
820,000 de chibrite. Afară de acâsta ar 
mai rămânea 20 lingurițe de sare, 50 bu
căți de zahăr și 12 litri de apă.

Proprietar: Dr. Âuret Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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QĂLIKDARUL PLUGARULUI
pe anul visect 1900,

A apărut și se pole procura dela
Tipografia A. Alureșiawa din Brașov.

Acest Călin dar au întrat în anul 
VUI-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmâză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anu timpurii or, sărbătorile și alte 4ile 
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- 
gurescă și Bucovina. In partea li
terară găsim un interesant capi
tul privitor la începerea răsboiului 
pentru neatârnare de O. Coșbuc; 
apoi „Popa Stoica”, poesiă de Dim. 
Bolintineanu. Avuția și binefacerea 
(un interesant capitul după Smiles- 
Schramm). Doina, In șanțuri (poesii) 
de Gr. 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
bia; Cum să tracteze părinții pe 
copiii lor orbi; Bune sunt beuturile 
pentru copii? Urmeză apoi partea 
economică: Vitele roșii (pinzgau), 
de I. Georgescu. Despre gunoid, de 
I. Georgescu; Sădirea pomilor;

Hrana vitelor (Grăunțele, sfeclele și 
apa de beut). La urmă mai multe 
povețe prețiose și glume apoi anunțuri. 
Prețul 26 cr. (cu posta 30). Vencțe- 
torii primesc rabatul cuvenit.

©bjpsbbS Sa 5)u?sa dies Wâeffsa.
Din 21 Ianuarie 1900.

Renta ung. de aur 4% • • ■ 98-90
Renta de oorâne ung. 4°/0. . . . 95.18
[mpr. oăil. fer. ung. în aur 4,//2%- 100.50 
[mpr. căii. fer. ung. în argint 4!/2°/a. ^9 70
Oblig, căii. fer. ung. de ost, I. emis. 99.40 
Bonuri rurak ungare 4% .... 93.d0 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 94.50
Impr. ung. ou premii . . . . ,162.10
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghodin . 139. — 
Renta de argint austr......................,99.80
Renta de hârtie austr......................99.60
Renta de aur austr........................... 99 05
Dosuri din 1860.................................  138 70
leții de-ale Bănoei austro-ungară . 132.— 
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. 186.— 
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 233 85 
Napoleondorî..................................19 20
Mărci imperiale germane . . .118.10
London vista . •...................... 243.15
Paris pista.................................. 96.10
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98 80
ilote italiene.......................................89.65

Din 22 Ianuarie 1900.
Bancnota rom. Cump. 18.20 Vend. 18.30
Argint român. Cump. 17.80 Vend. 18.—
Napoleoni’ori. Cump. 19.— Vend. 19.12

Galbeni Cump, 11.20 Vend. 11.30
Ruble Rusesc! Cump. 254.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 1118 Vend. — .— 
Lire turcesc! Cump. 21.40 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 202.— V'-nd 5° ‘ 203.—

Nicu A. PopoYicl
Doctor îii drept, 

avocat.
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Bucuresci, Strada Dionisie 58.
IO H O B OIZMIO B O H OA HUN CI URI
ssaust a se arfeesa saabscipmei 

8sra ctasuS pan- 
ÎjJocării saswisem mai mssl?

odatr® se fame scăid®mâss'&! 
eresce ssm psabSscaspsa 

îse fac© d® muSfie-ops.

Ad.mi-.istr. «Gazetei Trans/

X S-
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potâ face și reim-i 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

oa espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abonesă din nou s6 binevoiască a, scrie adresa, 

lămurit șis§ arate și posta ultimă.
Administraț. „Gaz. Tnms/

A m onbre a face cunoscut on. 
public, că dau instrucție în a 
desemna tipare în croit și în cusut de 
rochii, și anume: după sistemul pa
tentat al lui Ad o 1 f Wilhelm Schak, 
pe care îi și represent pentru Unga
ria. Tot-odată ’mi iau asupră’mi con
fecționarea de diferite toalete de dame 
pe care le voi executa cu multă 
acurateța și consciențiositate. Avisez 
On. Dame, că frisez după moda 
cea mai nouă, atât la mine acasă, 
cât și în’afară.

Cu tbtă stima

Maria Kucsera
8331-5 Strada Castelului nr. 57.

XdZersxxl trenurilor
pe t.iimle mentale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Octomv. 6899

1Budapestft-Fredeai — SiBiiiu— Avrig— Făgăraș
Tren 

de 
persâii. 

ToW

Tren

accel.
Tron 

mixt.

Tren 
de 

persân.

Tren

accel.

Tren 
de

Tren 

niixt per sân.

Tren 
accel.

Tren 
accel.

8.50
1 55
3 49
5.21
6.39
6.46
7.15
7.50

8.37
9.08

5.10
8.00 

“TVS 
12.20

1.15
2.21
2.57
4.00
4.59

5.45 
~R2? 
11 33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.05
2.52
4 45
5 38
5 57
6.08
6.19
6.59
7.31

2 10
9.15

11.12
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.16
4 52

5 55
6.11
6.27
7.26

7.50i
7 521

<|J

8.16
8.32
8.37

11.—
12.26

1.11
8.15

9.04
9.31
9.43
9.45
9.59

10 23
10.51
10.58
11.12
12.26
12.58

1.16
1.35
2.09
2 19
3 01
3.31
9.1.0

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok . .
P.Ladâny. . 
Oradea-mare . 
Meso-Telegd . 
Rpv . . . ,
B.ratoa . . .
Oiucia . . . 
B.-Euiedin 
Ghârbăn . .

Clușiu .
Apahida
Grhiriș . 
Cueerdee, 
Uiuâra . 
Vințul de 
Aiud

SU8

Tei u ș . .
Ciăciunel . 
Blașiu . .
Micăsasa .
0opșa-mio&
Mediaș . .
Elisa betopol
Sighișbra , 
Hașfalău . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora
Brașov . ,

Timiș
Predeal
Bucuresci

sos. 
•S

{Pi-
Isos.

A

I
pl.

8 30
5.50

7 12
621
5.26
4.51
3.30
4.58
3.(5
2.20_
5.24 ‘
5.02
3.37

2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.56
12.34
11.56
11.35 
11.14 
10.55 
10.24

1.50
7.10
3.22

12.54
11.04
10.44

10.7
9.32
9.11
8.37
7.55
6.54
6.13

4.27
4.02
2.33
1.58
1.48
1.41
1.33
1.06

12.41

7.20
1.50

11.36
9.59
8.43
8.38

1.50
7.50

Tren 
de 

persân. 

”6)20
6.20

7.47

5.32
3.56
2.38
2.31
2.01
1.34

2.21
3.57
4.19

tr. mxt.

“Ob
5.22
6.15
8.34 SOS.

tr. dpr. tr. prs. tren mixt

4 43 11.30
12.o8

1.20

7.10
8.50
9.15

6.36
7.04

/ cd _
L-
CB 1_ <n
S 2 e 

.E = 
« > E 
E O
5 — a

tr.mixt

î
89 1

2.-
2 54
3.59
6.35

Pl.

Tren mixt și de pers.

9.12
7.44
7.02
6.37
5.58
5.08
9.27
8.47
8.20
3 15

4.51
4.20
3.32
2.10

7 09
6.40

5.23

cS 
a u
a

o
Cr» 
aJ

KX5 as 

g “ 
îi 2 
O (Xi

12.52
12.20

11.01
10.46

9.23
8.54
8.49

8.23
8.06
8.00

7 34
7.08
6 56
6 54
6.41
6 20

6.58
5.57
5.11

5.53 '
546
5.32
4.27
3.53
3.37
3.16
2 45
2.18'
1.42
1.12
9’i 5

8 e p s i - g t . = £ e 9 r g — dJiwc-ftJyîEBiies — ( Eaa8am,a).
Tren mixt

9

5.19
4 58

8.50 3.15
2.2

7.10 11 05 4.58
7 54 11 57 5 43
8 16 ’.2 22 6.05
8 55 1.06 6 45
9.18 1.32 7.08

10.39 3.00 8.17
1 35 5.57

Notă

4.-
5 03
6 54
7.52
8.44
9 22

10.11

= 9.10
|10.28 
£■1239 
p 1.53 
| 3.02 
§ 3.52 
?• 4.55

4.20
5 35
7.11 
Bald
Circ
Marța

sos.
pl.

tr. prs. tr. mixt tr.dprt. tren de person

t’opșa mică . 80S. 6.25 9.32 3.25 12.35
Ocna . . . 5.07 8.15 1 56 11.01

Sibiiu . . . 1 P!-
<

4.40 7.41 1 21 10.30

7.33 5- °S tr.mixt
| sos. r*1 M <D 8.57

Tălmacii! mare 6 45 a £ 8 04
Avrig . . . 1 6.01 7.15
Făgăraș . . pl. 3.32 0 4.25

Mureș-Ludoș . . .
Z a u . . . . . .
Țagu-Budatelio . .
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința...................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița...................

6.48
5.51
5.—

BaM
Cvc. 

Marța

7.30
6.33
4hî
3.42
2.47
2.01
1.16

2 <o-2 h tr s 
Șsg(p- *-'• 
:9.44 
8.46 
7.43 
6.52
5.55

Cuacerdea — Osarheiu — ®8.egSa.-săsesc.

Ba I M" i ș — T as a* «I sa

2.08 8.10 3.11 11.01 y pl. Cucerdea, . . sos. 7.42 2.38 8.35 12.48
3 - 8.51 3.52 11.41 Ludoș . . 6.59 1.55 7.42 11.46
3 58 9.40 4.39 12.29 Gipău . . • ■ 6.24 1.19 6 56 11.00
5.— 10.30 5.29 1.17 SOS. !

pl. f Oșdrhei
r ol. 5.30 12.25 5.50 9.54

5.15 10.42 5.39 • 1SO8. 9.00 5.04 9.35
6 44 12.16 7.17 90S. Eegh.-săs.. . pl. 4 k 7.39 3.30 8:05

19 e j - Bistriț a.

7 33
7.55

11—
11.22

5.-
5-22

10.23 Ghiriș 5.05 10-30 3.20 9.12
10.45 ~Tarda 4.45 10.10 3.00 8.52

9 40 7 18 Oej.
10 37 ~ ' ''
12.01 9.49 Bistrița

8.13 Boolean
6.55 ii 18
6.02
4.38| 12.59j

2.33

CI ii și u — £ ă I a a
5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

7.10
6.57

10 09
9 56

pl. Sibiiu . sos.
„ Selemberk „
„ Cisnădie pl. 6.36 9.35

Sigiiișaura—O(l®H’!laeâu-sec«iesc.
Tren mixt Tren mixt

7.25
7.50
9—
9.25

10.10
2.37

9 32
9.07
7.45
7 10

4.33 Ciiișiu . . . 5,35
5.14 “ Apahida , . a 0.13
6.30 ! Gherla ... 1 4 03
6.56 0 » e j ... 1 , 3.36

(3.03
Zelau . . . 10.41

3 22
3Î54
6.2c

11.08
1-1.38

1.59

Sighișbrs . . .
Hnștaleu . . - 
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

Brașov - Kernești

5.32
4.54
3.-

Alba-lulie — 2Eia,tna.

4 37
7.28

9 40
12.25

4 36|| Aiba-îulia 
7.47| ZIatna .

7 22 11.01 6 16
5.— 8 22 3 5u

Timîșora — M.-K®<lEia-SApgm.

3.20
7 08

9.05
12.43

3.15! Tiniișora .
6 37|1 M.-Rodna

7 50
4 01

1.05
951

7 20|
3 32

6.49 1.323 
sTsT 12.41J

Brașov
Râșnov
Zernești 5.20 12.05!

8.35
9.57

10 28

37-
4.14
4.45

Brașov
Cezdt- OșorheiH
Sepsi-SângeorgiuÎ»epsi-b 
Kalnaș 
Băile i

Tren mixt
8.25
8.53
6.30
5.48
5.36
4.52
4.38
3.20

1.51 6.48
6 50 Ora,s®v — Cli d i - O ș e r li e 1 u

12 05
11.24
11 ,2
10.30
10 14
8 56
5.40

Mal naș
Băile Tușnad 
Tnșnad . .
Ciuc-Sereda 
Ciuc-Gyimeș
însemnate in stânga stațiunilor sunt a se oeti de sus 

inscr/iuesjB, 6rele de nbpte. — Semnul < gy Rratf). ou eaoul direcția, înoătrău
Orele

Brașovn . . sos..
Prejojeră . . ,
Se^si S. Georg. | 
Covasna . . “
C.-Oșorheiu . pl.

5.19 8.50 3.15 11-
5.53 9.33 3.50
6.35 10.31 4.34 1
6 50 10-49 4.52 1

1
8.03 12.33 6j 5
8.53 1.37 6.50 SO-’.

Numerii încuadrațl cu linii mai negre

10.04 8.25 1.51 6.48.9.34
8.47 7.55 1.21 6.10

J 7.04 12.30 5.0-
1 ,|-2 ta 6 49 12.15 4.51

iZ r-l03 5.37 11.01 3.16
d 'o 4.58 10..22 2.27

4.31
3.47
3.35
2 47
2 33
1.08
9.50
în jos, cele însemnate în drâpta de jc-s în 
merge trenul.

SiOS.

I
1

!
9

i

£
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


