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Ceva despre împăcare.
Când, după tdte cele ce s’au 

petrecut și se petrec în Austria, se 
vorbesce acolo de-o înțelegere și îm
păcare între popore, pentru reali- 
sarea căreia întrevine domnitorul în- 
su-șî și consilierii sei dela cârmă, 
acâsta are un înțeles și un temeiu. 
Când înse în jurstările miserabile 
politice, ce domnesc afii în Ungaria, 
se vorbesce aici de o împăcare între 
elementul dela putere și popbrele 
asuprite, când se pledăză într’o parte 
a pressei guvernamentale de aicî 
pentru o politică de împăcare, acesta 
te face cel mult a surîde cu com
pătimire, veflend cum o causă așa 
de mare și sfântă, dela care aternă 
pacea, tăria, ba chiar esistența sta
tului, se ia îndeșert și se espune 
ridicolului. Ori dâră nu este ridicol 
a-se vorbi de-o împăcare, când nici
odată de când esistă aceste țerl, nu 
a avut mai puțin temeiu real ca 
tocmai în momentele de față?

Și totuși un cjiar guvernamen
tal unguresc scris în limba germană, 
care vră se trecă de mai serios și 
mai conciliant în raporturile cu na
ționalitățile nemaghiare, a scris îna
inte cu câte-va Zile, cu multă însu
flețire, despre „ideia împăcării." E 
vorba de organul apponyist „Buda- 
pester Tageblatt." Ocasiune dea 
scrie i-a oferit un prând mare dat 
de episcopul Aradului Iosif Goldiș, 
la anul nou, la care prând fiind in
vitați și mai mulți notabili maghiari, 
a răsunat la toasturi erăși cbrda îm
păcării. S’a mai raportat tot în foile 
unguresc!, că cu ocasiunea acăsta, 
episcopul Goldiș și noul protosincel 
Mangra și-au tăcut unul altuia com
plimente.

Cum va fi fost, cum nu, destul 
că „Budapester Tageblatt11 luând ca 
basă acest nou „eveniment" a anun
țat în fruntea numărului seu dela 
15 a lunei curente cu bucuriă, că 
„buna ideiă" a împăcării nu s’a pier
dut, căci „locuitorii comitatelor Arad 
și Bihor au revenit la ea“. Simțend 
înse, că trebue se motiveze cu ceva 
acestă afirmare, adauge: „De fapt des 
pre atacurile vehemente în contra 
Românilor Ungariei, cari, durere, în 
anii de mai înainte se iveau prea 
des și produceau amărăciune, nu se 
mai aude, din contră se pledeză pen
tru politica de împăcare și în ast
fel de cercuri, cari pănă acuma au 
voit se-șî facă un merit din neîm- 
păcarea lor.“

E curios, că un organ ca cel 
amintit, care pretinde a fi bine infor
mat despre mersul lucrurilor din 
țâră, nu scie nici măcar atât, cât s’a 
constatat din vecini de cătră cole
gii sei dela „Budapesti Hirlap" des
pre amărăciunea cea mare, ce au 
produs’o tocmai de curend în sînul 
Românilor atacurile insolente dela 
Alba Iulia.

Dăr abstrăgend chiar dela acest 
incident revoltător, care șl-a aflat 
un ecou pănă și în delegațiuni, 6re 
nu sunt pline coldnele foilor ma
ghiare de necurmatele atacuri și ațî- 
țări în contra Românilor? Cum vine 

dăr „Budapester Tageblatt" să a- 
firme, că nu se mai aude nimic des
pre atacurile vehemente în contra 
Românilor ? Nu cum-va cele ce se 
discută acum în ancheta pentru co- 
lonisări, sunt numai nisce sincere 
dovecji de amicițiă și simpatiă pen
tru poporul român?

Der foiei unguresc! ’i trebuia 
un nou argument, pentru-ca se-și 
potă continua cunoscuta ei politică 
de împăcare. Ce valăre pote avă 
însă un argument ca cel basat ârăși 
pe stereotipa risipă de frase amăgi- 
tăre, ce se face între pocale la prân- 
cjurile internaționale date de episco
pul Aradului ?

F6ia opponyistă se mai folo- 
sesce de ocasiune, ca se arate cât 
de tristă este esperiența, ce se face 
acum cu politica de naționalitate 
din Austria și cât de mult ar trebu 
politicianii cuminți din Ungaria să 
caute a evita chaosul, ce s’a produs 
în statul vecin și să nisuâscă, ca 
toți cetățenii Ungariei uniți între 
sine se aspire numai la unul și ace
lași scop.

Frumose speranțe! Der se va 
vedâ tocmai atunci, când în fața 
schimbărilor însemnate, ce se pot 
produce în Austria statul ungar va 
trebui se se presente strîns unit și 
consolidat înăuntru, că n’au fost, 
decât numai nisce deșerte ilusiuni.

Se va mai vedâ în curend, că 
„chaosul" din Austria, n’a fost de
cât un proces interior, ce trebuia 
se premârgă însănetoșării, pe când 
liniștea și unitatea de procedere apa
rentă din Ungaria, a fost numai o 
amorțelă a organismului slăbit prin 
împiedecarea unei sănătăse circula- 
țiunl a sângelui.

Italia si România. D-l general 
Pelloux, primul ministru al Italiei, a adre
sat d lui G. Boerescu, președintele Sena
tului, următorea telegramă, ca răspuns la 
telegrama de mulțămire trimisă de Senatul 
român cu ocasiunea frumfisei primiri făcută 
Românilor la Roma:

Escelenței Sale Domnului președinte al 
Senatului României

București.
Manifestațiunile de înaltă cordialitate, 

al căror obiect a fost deputațiunea română în 
momentul, când ea depunea o coronă comemo
rativă la picidrele colonei lui Traian, nu au 
fost, decât espresiunea reînoită a simțământului 
frățesc, care unesce cele două țări ale năstre.

Sunt fericit de-a afla, că aceste mărtu
risiri au găsit un ecou simpatic in Senatul 
român si mulțumesc Escelenței Vosiră, că a 
bine-voit a mi-le împărtăși.

Vă rog tot de-odată a primi asigurarea 
înaltei mele considerațiuni și cele mai căldu- 
râse urări.

Pelloux.

Partidele germane și noul gu
vern Koerber. Din Viena se anunță, că 
apelul, ce l’a făcut guvernul Koerber la tote 
partidele punându-le în vedere o apropiată 
conferență de împăcare, a format alaltăerl și 
Dumiuecă obiect de discusiune și cumpă
nire în cluburile partidelor germane din 
oposițiă. Președinții cluburilor germane au 
ținut o conferență în Viena în care s’a 
enunțat, că nutreso bune porniri față de 
ministeriu și sunt înduplecați a participa la 

conferență de împăcare. La acesta enuncia- 
țiune s’a alaturat alaltăerl și partida ger
mană progresistă, din contră însă partida 
j. oporală germană a declarat tot alaltăerl, 
eă nu are înoredere în guvern, deore-ce 
îh acesta se află și membri, cari în cabi
netul precedent au aprobat aplicarea §-lui 
14. Participarea la conferență a făcut’o de
pendentă partida dela aceea, ca guvernul 
să dea garanții, că va restabili oât mai 
curend starea constituțională și că va con
voca parlamentul.

In urma acestei decisiunl între guvern 
și fruntașii partidei poporale germane au 
fost alaltăerl consultări, al căror resultat 
este, că partida șl-a schimbat deoisiunea 
și a declarat, că n’are nici o causă de a 
zădărnici aoțiunea de împăcare a guver
nului.

Se crede, că conferență de împăcare 
va fi convooată pe la începutul lui Fe
bruarie, er „Reichsrath“-ul se va întruni 
prin 20 Februarie.

Șvabii din Bănat și „B. Hirlap".
In 4Hel0 din urmă a apărut în 

„Budap. Hirlap" un articul fulminant 
asupra foilor germane din Bănat, 
care în modul obicinuit a ațîtat con
tra lor din causa pretinselor lor „ni- 
suințe de germanisare". Li-se impută 
acestor foi ale Șvabilor din Bănat, că 
agită ideile de „mare Germaniă". 
De fapt ele nu fac, decât a îmbăr
băta pe conaționalii lor Șvabi, ca 
se-și apere dreptul de limbă și se 
rămână credincioși limbei și națio
nalității germane. Mult a supărat pe 
șoviniștii dela „B. Hirl.“, că de pildă 
foia din Chichinda-mare publică 
poesii germane cu titlul „fiți Ger
mani !“

Acâsta și altele de aceste au 
fost de ajuns, ca „Bud. Hirlap" se 
strige după procurori, căci patria e 
în pericul, deărece foile din cestiune 
propagă acum naționalismul german 
între Șvabii, cari erau pe cale de a 
se maghiarisa cu totul.

„Grosskikindaer Zeitung* răspun
zând la atacurile și amenințările bă
dărane ale lui „Budapesti Hirlap", 
scrie între altele:

„...Noi nu faoem, decât a apăra drep
turile garantate prin lege ale poporului 
nostru, pe care adversarii voese a ni-le es
camota.

„Noi nu voim să germanisăm nici ud 
Maghiar, nici un Sărb, nici un Român: 
acâsta este și cu neputință... Voim numai, 
ca și oopiil noștri să scie încă, că sunt 
cetățeni germani ai statului ungar ș. a. Ce
tățeni în totă puterea cuvântului cu înda
toriri și drepturi egale și nu cetățeni de 
clasa a doua...

„Adevărat, că ne pare forte rău de 
speranța, ce-o esprimă „Bud. Hirlap", că 
Șvabii n’aștâptă nimic mai cu dor, decât 
ca generația lor „faimosă", care vorbesce 
încă nemțesce, să mbră curând, ca să facă 
loc unei generațiunl, care nu mai simte de
cât unguresce.

„Din acâstă plăcută amăgire trebue 
să deșteptăm pe „Bud. Hirlap" fără cru
țare, căci poporul nostru nu se gândesce de 
loc de a se stinge. Se pbte, ca o generația 
a nostră să fiă în privința spirituală schi
lodită și ofilită, fiind oprită de a se oultiva 
în limba maternă, dâr printr’asta nu se va 
suprima simțământul german și al comuniu- 
nei nostre ou poporul de cultură german".

„Torontaler Zeitung* replică la 
berfelile făiei șoviniste, Zicând între 
altele:

„Noi să germanisăm? Pe cine? Pe 
Sârbi și pe Români, ori chiar pe Maghiari? 
Nu suntem noi cetățeni ai Ungariei și nu 
posedem noi, ca Germani ai statului un
gar, drepturi garantate? Ce vre der fdia? 
Să denunțe ?

„Ei bine, noi n’avem a ne teme de 
procuror, fiind-că nu oomitem ilegalități... 
O fbiă din capitală ar trebui să aibă cu- 
noscință de legea de naționalitate și ar 
trebui să scie judeca ce e drept și ne
drept..." ,

La alt loc 4i°e „Torontaler 
Zeitung" :

„Avem noi vr’o causă a nu voi să 
fim Germani ? Nu suntem din contră în
dreptățiți de a fi mândri pe limba nostră..." 
Despre acesta s’a convins o mare parte a 
Germanilor din Bănat și în urma acesta ei 
au început în fine a pune ceva preț pe 
sine înși-șl și pe limba lor maternă".

In apărarea lor atât „Grosski- 
kindaer Ztg." cât și „Torontaler 
Ztg." atrag atențiunea la o împreju
rare forte caracteristică.

In acelaș număr, unde „Budap. 
Hirlap* dă alarmă, că Șvabii se ger- 
maniseză și apelâză la procurori, ca 
să scape patria de pericul, se publică 
un articul, în care, după ce se vor
besce de „Habsburg!" și se afirmă, 
că „m sufletul masselor mari s’a sdrun- 
cinat și s’a slăbit încrederea in norocul 
Habsburgilor și credința în bunătatea 
mânei lor conducătore și în succe
sele activității lor, „Budapesti Hirlap" 
scrie din cuvent în cuvent:

„Tote speranțele, ce s’au nutrit în 
palatul din Viena și de cercurile condueă- 
tdre, s’au etîns. Majestatea Sa însu-și și-a 
jucat deja tote tromfurile,— el a încercat a 
fi tare și slab, a decretat statarii, a lăsat 
să fiă duși soldați în contra cetățenilor și 
a mers pănă la o astfel de treptă a dejosirei, 
încât a renunțat la ori ce influință condu
cătore și jocă un rol mic fără de nici o 
inițiativă, înăuntru însă și-a dus propria 
vadă fără de nici un folos la târg pentru 
influințare politică".

In legătură cu aceste especto- 
rațiunl ale lui „Bud. Hirlap", car! 
n’au nimic comun cu sentimentul di
nastic, amintitele foi germane fac ob
servările lor sdrobitore.

„Grosskikindaer Ztg.* Zice:
„Un diar (B. Hirl.), care vorbesce în 

astfel de termini de regele nostru, n’are 
dreptul, ca nouă, cetățenilor germani ai 
patriei ungare, cari ne împlinim datorin- 
țele ndstre cătră monarchul nostru ca și 
cătră patria nostră întotdeuna, să ne dea 
lecțiunl în patriotism..."

Er „Torontaler Ztg* esclamă:
„...Și acestă foiă, care vorbesce astfel 

despre regele nostru iubit, strigă după pro
curor, pentru-că patru foi provinciale ger
mane cultivă iubirea cătră patriă, rege și 
cătră limba maternă germană! Să ne mai 
ocupăm noi cu acestă foiă, oare ofensâză 
în mod infam chiar și pe Majestatea Sa, 
său să atragem atențiunea procuraturei asu
pra acestei foi? Pentru ca să facem acâsta 
trebue să avem caracterul patrioților pa
tentați internaționali!"

Cele patru foi germane, cari luptă 
pentru dreptul limbei materne și 
pentru naționalitatea Șvabilor, sunt 
cele două sus numite, apoi încă „ Un- 
gariscli-Weisskirchner Volksblatt* și „Sud- 
ungarische Burger zeitung*, care apare 
în Timișdra.
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Răsboinl din Africa sudică,.
Generalul engles Buller a trimis Sâm

bătă o telegramă, în oare cjma : „Trei posi
țiunl am cucerii, însă cea mai puternică este încă 
îndărăt.* Cuvintele acestea arată în sourt, si- 
tuațiunea de pe câmpul de răsboiii în 
Natal.

Luptele lui Warren.

Am spus ieri, că luptele decisive 
între Buri și EuglesI s’au început deja pe 
la finea septSmânei trecute. Pentru mai 
buna pricepere a situațiunei vom adauge 
următorele.

Generalul Warren, înaintând, voia să 
ocolâscă posițiunea de luptă a Burilor de 
lângă valea Wenterspruit, pentru-ca să 
ajungă la Acton Homes, de unde spre La
dysmith duce un drum direct. Buller îșl 
făcuse planul, oa treoând peste Potgiertes- 
drift, să înainteze spre Colenso, ca, oco
lind munții Onderbrock, să mergă la sud 
spre Ladysmith și aici dinaintea orașului 
să se întâlnâscă cu Warren.

Warren a început Sâmbătă înaintarea 
oontra Burilor și de-atuncl a stat în con
tinuă luptă cu inimicul. Lupta a fost atât 
de înfocată și desperată, încât și ierba s’a 
aprins sub piciorele soldaților săi, așa că 
Englesii au înaintat prin flăcări, oucerind 
câta-va coste de dealuri mai mici, pe cari 
Burii le apărau din depărtare cu tunurile. 
Warren însă ou tote acestea a dat înainte 
și din trei posițiunl i-a și respins pe Buri, 
ajungând aprdpe de Acton-Homes. Posițiunea 
cea mai însemnată a Burilor se află spre 
nord-vest dela Trikard-drift vis-â-vis de 
Acton Homes pe munții Spion, cari pă- 
deso căile, ce duo spre Ladysmith. Cu aoâstă 
posițiune Warren nu s’a putut măsura încă 
până acum. Dincolo de rîul Wenters, îu 
susul căruia înainteze Warren, se află spre 
ost șira muntelui Maria, în vârful căruia 
Burii ooupă posițiune însemnată. Pănă când 
Warren nu va fi ocupat aceste două posi
țiunl, el nu pote să se laude c’un resultat 
mare. Sortea înaintării lui se aștâptă în tot 
momentul se fiă decisă.

Despre sine însu-șl Buller nu soie să 
spună aprope nimic, — fapt, ce a produs mare 
neliniște la Londra, căci numai dilele tre
cute sosise soirea, că generalul burSchalk- 
Burger a reținut pe Buller sub munții On
derbrock, condamuându-1 de-ocamdată la 
neactivitate. In munții Onderbrock, cari la 
nord ajung pănă la Ladysmith, er la sud 
se întind în jos pănă la Tugela, Burii au 
posițiunl atât de tari, încât Buller nu pote 
învinge cu ele. El, după cum se spune în- 
tr’o telegramă sosită la Londra dela co
respondentul unei foi, 4,Ge nu va îna
inta, pănă când Warren nu va face pro
grese mai departe, ci continuă a ocupa 
flancul stâng al inimicului, pentru-ca War
ren să potă lupta liber și grabnic în con
tra flancului drept al Burilor, care cade 
spre Aoton-Homes. De aici se vede, că pen
tru Buller „strugurii sunt prea aorii.“

Duminecă sera s’a anunțat, că War
ren crede mult în succesul operațiunilor 
lui. El e forte precaut însă, căci a ajuns 
într’un teren primejdios, și bucuros ar mai 
jetfi cinci dile pentru întreprinderea sa în- 
drăsneță, numai să nu pună în joc sdrtea 
și viața trupelor sale. Se asigură, că spi
talul taberei se află în Ooventry-farm și că 
e înțesat cu răniți. Se vede der, că En
glesii au avut pierderi mari în lupta de 
Sâmbătă.

Imperatul Wilhelm despre Buri.

„Berliner Montagszeitung* anunță, că 
la reoepțiunea landstag-ului prusian, împă
ratul Wilhelm a lăudat forte mult pe Buri 
și tactica lor succâsă, căci ei fără baionetă 
și sabiă și numai cu pușca în mână, sciu 
să se lupte atât de bine cu Euglesii. îm
păratul regretă căderea mulțimii de oficerl 
englesl.

Americanii pentru Buri.

In opera din Washington s’a arangiat 
în 21 1. c. un mare meeting pentru Buri, 
la care au fost de față mai multe persone 
distinse printre cari și câțl-va membri ai 
Congresului, S’au rostit discursuri și s’a pri
mit unanim un proiect de resoluțiune, în 
care se dice, că republicele din Africa-Budică 

trebue să fiă libere și independente. Preșe
dintele Mac Kinley e provocat să ofere in- 
tervenirea lui în favârea păcii.

MeetingurI de felul acesta s’au ținut 
și în alte părți ale Amerioei.

*
Se vestesce din Atena, că acolo sim

patiile pentru Anglia au luat un adevărat 
caracter politic. S’au celebrat în mai multe 
orașe servicii funebre pentru Englesii că- 
duțl pe câmpul de luptă în Africa de sud. 
In cercurile diplomatice din Atena se ur- 
măresce cu atențiune acâstă mișcare an
glofilă.

SCS RILE DILE1.
— 10 (22) Ianuarie.

Fasiunile de dare. Atragem aten
țiunea cătitorilor noștri, că pănă la 31 Ia
nuarie st. n. sunt a-se preda la oficiul de 
dare orășenesc fasiunile pentru darea de 
câștig classa III și IV, apoi fasiunile pen
tru darea pe dobendile de capital, precum 
și fasiunile asupra datoriilor intabulate pe 
case și moșii. A se vedâ și publicațiunea 
primăriei apărută în „Gaz. Trans“ nr. 287 
din 1899. Blanchetele de fasiune se pot 
căpăta la oficiul de dare orășenesc. Aoeste 
după umplerea esactă a rubrioilor, sunt 
a-se preda pănă la 31 1. c. st. n.

Emigrările din comitatui Treiscau- 
nelor. Reuniunea industrială din comitatul 
Treiscaune și-a ținut adunarea generală în 
14 Ianuarie ti. sub presidiul fișpanului 
Potsa. Raportul secretarului, cetit cu oca- 
siunea acâsta, presentă o statistică cu pri- •' 
vire la emigrările din acel comitat în Ro
mânia în ultimii 4 ani. Anume din 1895 
pănă la finea anului 1898 au emigrat în 
România 35.930 persone; dintre emigranțl 
însă s’au reîntors în patriă 33.204 și numai 
2726 nu s’au mai reîntors. Intre aceștia 
1299 sunt bărbați, restul femei și copii. 
Dintre bărbații, cari au emigrat în Româ
nia fără a se mai întorce 389 sunt indus
triași, 29 economi, 655 dilerl, 163 servi
tori, 63 păstori. Dintre femei, 804 sunt 
trecute de 20 de ani, âr 141 mai tinere de 
20 de ani. Din aceste oifre apare, că 9O°/0 
dintre emigranțl de obiceiă se reîntorc în 
patriă și numai 10°/0 rămân în România. 
E de observat, că pe lângă individii ou- 
prinșl în cifrele acestea, au mai emigrat 
unii și fără pașaport. Numărul acestora s’a 
constatat, pe cât s’a putut constata, cu 293 
bărbați și 167 femei în decurs de patru ani.

Turburări în comitatul Ciocului. 
Eri dimineță au plecat din Brașov trei 
companii de infanteria la Csik-Szent-Imre 
în comitatul Ciuoului. Se vorbesce, că cu 
ocasiun6a comassării țăranii săoui s’au opus 
autorității și inginerilor însărcinați cu ese- 
cutarea lucrărilor și oă s’ar fi produs o tur- 
burare seriâsă, în urma căreia s’a versat și 
sânge. Acele companii din armata comună, 
cari au plecat de aid, au fost reclamate se 
dice de cătră administrațiune pentru resta
bilirea și susținerea ordinei. Date sigure 
lipsesc încă pănă acuma.

Din Gotha primesce „Kolnische 
Zeitung“ următârea telegramă: Copila de 
curând născută a moștenitorului tronului 
român a fost botezată adl în capela ru- 
săscă a castelului de Friedenstein după ri
tul ortodocs.

Dela teatrul național din Bucu- 
rescl. Pentru reintrarea d-șorei Agata 
Bârsescu la teatrul național, între 18 și 20 
crt., se studiază piesa: rSappho“, de GUH- 
parzer. D-ra Bârsesou va juca pe „Sappho“, 
er celelalte roluri vor fi ținute de d-nele 
Marieta Ionașou și Mihăilescu și de d-nii 
I. Petrescu și V. Leonesou. Imediat după 
reîntorcerea d-nei Aristița Romanescu se 
va pune în studiu și piesa: „Emilia Gal- 
loti*, cu damele Romanescu și Bârsescu în 
rolurile principale.

Inundații. O telegramă din Giurgiu 
anunță, că de alaltăerl drele 8 diminâța 
pănă eri dimineță, Dunărea a crescut cu 
22 centimetri. Apele cresc neîncetat și sunt 
temeri, că orașul va fi inundat. D-l prefect 
Dimitriu, împreună cu primarul Giurgiului,

au luat grabnice măsuri pentru ca digul 
ce apără orașul să fie înălțat. Mai multe 
sate din județul Vlașca de pe malul Du
nărei au fost inundate. Sătenii au fost sal
vați și duși pe locurile mai înalte.

Nouâ tunuri cu repetiția. O scire 
de sensațiă ne aduo foile din Budapesta. 
Un mașinist, oare lucreză aoolo, a inven
tat un sistem nou de tunuri, cari în ceea 
ce privesce răpecjioiunea manipulărei întrec 
tunurile de pănă acum ale tuturor puteri
lor. Prinoipalele avantagii ale nouâlor tu 
nuri constau în aceea, că se pot aședa și 
îndrepta la țîntă ușor și sigur. Ele nu au 
lipsă sâ stea pe teren plaD, unde sunt atât 
de espnse bombelor adversarului, oi pot sâ 
fiă așecjate pe orl-ce teren neegal, ba chiar 
și pe costele dealurilor, căot după descăr
care ele nu se mișcă dela locul lor. Intre 
avantagiile nouâlor tunuri mai sunt a se 
număra și alte împrejurări, anume: tunul 
se pote aședa în orl-oe direcțiune, fără a 
trebui să se misee partea dindărăt a lui; 
transportarea dintr’un loc în altul se faoe 
mai ușor, decât la tunurile de adl; îndrep
tarea la țîntă și descărcarea noului tun se 
pote face prin un singur om, fără nici un 
alt ajutor, pe când la mânuarea tunurilor 
de adl se recer trei omeni. Inventatorul se 
numesce Rudolf Marachi.

Pentru „Casa Națională“ au mai 
incurs, după cum ne oomunică d-l seoretar 
al Asociațiunei, următorele contribuirl ca 
răscumpărare a felicitărilor de anul nou: 
George Pop de BăsescI, proprietar Băsesol, 
cor. 20; Dr. Iancu Mețianu, proprietar Zer- 
nescl, corone 10; Candin Suciu, Măgina, 
cor. 2; Maria Cosma, Vașcău, cor. 1; An- 
tița Pop, Beiuș, cor. 1; Franciso Pater, 
Băița, cor. 2. Suma totală a contribuirilor 
face cor. 669.10.

Jurisdicțiunea juraților în Sibe
ria. Ministerul de justiția ruseso plănuesoe 
introducerea în Siberia a curților cu jurați 
pentru judecarea crimelor. Aoestă încercare 
de a modernisa Siberia produce o fârte 
bună impresiune în lumea politică eu- 
ropână.

0 manifestațiune anti-englesă. Șe
ful partidului egiptean, Mustapha Bey Kia- 
mil, ținu în fața mai multor mii de per
sone o cuvântare stigmatisând ooupațiunea 
englesă; acestă cuvântare a fost salutată 
cu aplause din partea celor presențl. Mus
tapha Bey Kiamil, caracterisând aspru po
litica englesă, dise: „Noi trebue să ne ri
dicăm, spre a elibera patria ndstră de epi- 
tropii nechiămațl. Să ne ridicăm, să între
buințăm tote mijlocele, ca să dobândim in
dependența nostră. Să scie lumea, oă sim
țim domnia străină ca o rușineK. Cuvânta
rea a făcut Arabilor, cari erau afară din 
grădină, un efect forte puternic, așa, înoât 
ei demonstrară în contra Angliei cântând 
cântece patriotice.

Gfevă și lipsă de cărbuni. In Aus
tria muncitorii unui mare număr de mine 
de cărbuni s’au pus în grevă. Numărul gre
viștilor s’a urcat la vre-o 82,000 și agita
țiunile se continuă în dimensiuni tot mai 
mari și mai periculdse. Causa este a se 
căuta în împrejurarea, că muncitorii nu 
sunt mulțumiți cu plățile și o învoelă între 
ei și proprietari, pe lângă tote încercările 
de pănă acum nu s’a putut mijloci. In 
urma aoâsta a înoeput a se simți o mare 
lipsă de cărbuni în totă Austria; mai multe 
fabrici mari au fost silite chiar să-și sis
teze lucrările din .oausa acesta. Guvernul 
austriac s’a vădut silit a apela la ajutorul 
ministrului unguresc de comuuicațiune, ru- 
gându-1 să permită, a duce din Ungaria 
cărbuni ou prețuri mai reduse. Ministrul 
ung. și-a și dat învoirea, der acesta îi cam 
oostă pe cetățeni, deore-ce prețul cărbuni
lor a început a se urca și la noi în mod 
simțit. Dâoă greva, care (li de di ia mai 
mare avânt, va oontinua, lipsa de cărbuni 
amenință a prioinui o adevărată orisă pen
tru fabrici și peste tot pentru industria 
austriacă.

Noul ambasadoi* german în Bucu- 
resci. Ex. Sa d-l de Kiderlen Walchter, 
noul ministru plenipotențiar și trimis estra- 

ordinar al Germaniei la BucurescI, a fost 
primit Duminecă, la orele 12 din 4>> ’n 
audiență solemnă de M. S. Regele Carol 
eu ceremonialul obicinuit. Ex. Sa a remis 
Regelui scrisorile sale de aoreditare.

Pentru masa studenților dela șcb- 
lele medii și superiore din Brașov au îu- 
tr&t următdrele contribuirl:

a) Dela d-l Andreii! Truca, preot Si- 
meria 4 cor., d-l R. R. din Simeria 4 cor.

b) lista Nr. 9 (colectant Onor. Domn 
paroch din Satulung Alexe Verzea) ou totul 
96 cor., și anume: Alexe Verzea 10 cor. 
(anual), Nio. G. Popa 25 cor., Radu Peteu 
10 cor., Radu Tocitu 10 oor., Romul Verzea 
preot 2 cor., I. Țiței 1 cor., Savu Luca 
învățător 2 cor. (anual), I. Jinga 3 cor., 
I. R. Butu 2 cor., I. Poppa Nițu 2 cor., 
I. Păltănea 2 cor., I. ȚărașI 2 cor., G. G. 
Median 2 cor., Alexe Median 1 oor., Radu 
G. Aldea 4 cor., Dum. Proca 4 cor., G. Al- 
dea 2 cor., George T. Median 2 cor., I. 
Median 1 cor., Eremiă Bodeanu 1 cor., 
domna Rafira P. Mitrea 2 cor., Petru Mi- 
trea 2 cor., I. Irimie Bodeanu 2 cor,, Va- 
sile I. TărașI 2 cor.

Direcțiunea șcâlelor îșl esprimă cele 
mai vii mulțămite pentru aoeste nobile și 
piâse daruri.

Congres, agricol bulgar. I-se scrie 
„Timpului14 din Sofia, că s’a decis la 
Plevna un congres agricol, al cărui pro
gram este îndreptat în contra întroducerei 
dijmei. Congresul, la oare iau parte vre-o 
500 de agricultori, are de scop fondarea 
unei ligi agrare bulgare, oare va avâ ca 
misiune apărarea intereselor agricultorilor 
principatului.

Serviciul maritim român. Direcțiu
nea serviciului maritim român a încheiat 
o tabelă comparativă a veniturilor și chel- 
tuelilor în anii 1896, 1897 și 1898.

In anul 1896 cifra totală a cheltueli- 
lor este de 1.681.238 de lei și 84 de bani, 
âr totalul veniturilor este de 437.002 lei și 
51 de bani. Deficitul atinge cifra de 
1.244.286 lei și 33 de bani.

In anul 1897 cifra veniturilor este de 
1.053.730 de lei și 92 de bani, 6r a chel- 
tuelilor 2.529.610 lei și 49 de bani. Defici
tul este 1.475.879 de lei și 57 de bani.

In 1898 veniturile sunt de 2.827.184 
lei și 78 de bani, âr cheltuelile lei 3.023.509 
și 17 bani. Deficitul aparent este de 196.324 
de lei și 39 bani, dâr nici aoesta nu cou- 
stitue un deficit, căci direcțiunea depune 
pe fiă care an la Oasa de depuneri câte 
475.000 lei spre formarea fondului pentru 
asigurarea vaporelor, cari se trec la chel- 
tueîl.

In 1899 veniturile serviciului au ores- 
out și mai mult, din causa mărirei numă
rului vaporelor și mărirea traficului de că
lători și mărfuri pentru Constantiuopole, 
prin înființarea espreselor pentru Orient.

400 de acusațî. Epilogul „brigan- 
tagiului“ diu Sardinia se va începe în cu
rând înaintea tribunalului din Sassari. In 
acest proces sunt 400 de aousațl și 2000 de 
martori, er actul de acusă se estinde pe 
80 volumurl. Dintre acusațî cel mai de 
frunte este femeia Serra Sonna, o figură 
din povești și romane eensaționale. Schim- 
bându-șl portul femeia șt îmbrăeându-se ca 
bărbat, a străbătut cu pușca la umăr in
triga țeră îmbărbătând pe brigaDții, cari 
o numiau La reine (regina). Al doilea eou- 
sat prinoipal este preotul Jodine, apoi un 
primar, un proprietar de pământ, un oroi- 
tor, un advocat, un medio, c'un cuvânt la
mura sooietății din Sardinia. Abia este fa- 
miliă pe insula întrâgă, care să nu fiă im 
teresată în aoest oolosal proces. In multe 
comune procesul e considerat ca doliu na
țional, femeile îmbracă vestminte de jale, 
preoții arangâză conduoturl și toți îșl dau 
silința să iese nevinovațl terorisând mar
torii.

Ancheta pentru colonisări.
(Ședința a patra.)

Duminecă s’a întrunit ârășl ancheta, 
ca să-și continue desbaterile. La ordinea 
dilei cel dintâiâ. a luat cuvântul

Bartha M.: El are mare înoredere în ac
țiunea guvernului. Sâu că e vorba de oo- 
lonisare, seu de parcelare, ori de altceva, 
acțiunea e la loc, dâcă se tractâză de a-se 
aduce un serviciu causei naționale maghiare 
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Bartha se provocă la „tendințele de res- 
turnare ale naționalităților11, cari cuprind 
în sine „un mare psricul pentru Maghiari11 
și se miră, că dintr’o parte cestiunea e 
ocolită eu atâta grijă.

El combate înainte de tbte pe aceia, 
cari nu așteptă succese pentru oausa na
țională maghiară dela colonisărl. Coloni- 
sareatrebue se susțină superioritatea derassă 
a Maghiarilor atât în privința materială, 
cât și intelectuală. Oiteză esemplul oolo- 
niei din Oojocna, unde după iobăgiă „Va
lahii11 au ajuns la proprietăți de oâte 20— 
30 jugăre, pe când Maghiarii au remas 
muncitori de mine, er când lucrurile în 
mine au încetat, Ungurii au ajuns la sapă 
de lemn și au devenit cjilerii Românilor. 
In colonia din Șermaș (Câmpiă) superiori
tatea maghiară din Vesprim atrage la sine 
elementul român (?)

Cere să fiă colonisațl Maghiari de 
aceeași religiune, căci pe aceștia îi aștâptă 
o singură biserică și o singură scblă. Co
lonul să oapete atâta păment, încât să 
aibă și drept electoral.

Pe Bartha îl cutremură și îngrijesce 
sortea Ardealului, pentru care vecinătatea 
României este atât de periculâsă. Institutele 
de bani românescl, dice, sunt tot atâtea 
organe naționaliste (Strigări: Așa e 1) Față 
ou aceste bănci institutele maghiare de 
bani trebue să emuleze pe teren. Bartha 
se provocă la comunitatea religionară în
tre Românii ardeleni și cei din România 
și dice, că în soolele din România s’a înrădă
cinat convingerea, că Ardealul pănă la 
Tisa, pe basa dreptului istoric, este al Ro
mâniei. Cere bani pentru colonisărl.

Asboth sbiciuesce capitalismul, căci 
■decă banul va ajunge la domniă în Un
garia, prin acesta se va introduce și dom
nia străină. Schițeză starea tristă econo
mică a Ungariei.

Au mai vorbit Fellner, Emody și Fa
ros, cari accentură periculul dispariției clasei 
proprietarilor maghiari mijlocii.

*
In ședința de Luni ancheta șl-a con

tinuat desbaterile. Cu ocasia acăsta s’a ac
centuat de unul din membri, că nu este 
coreot a-se turbura naționalitățile; altul dise, 
că din punct de vedere de naționalitate 
colonii n’au putut resolva pănă acum pro
blema acestei politice: maghiarisarea. S’a 
mai accentuat, că Maghiarul trebue să de
vină cu ori-ce preț superior în tdte privin
țele, căci numai lui îi compete domnirea 
pe tote terenele în Ungaria.

De aceea politioa de colonisare, întru 
cât servesce acestui scop, trebue urmată 
ori câte jertfe ar pretinde, — die șoviniștii 
sgâțăițl de frigurile maghiarisării.

Dela societatea „Petru Maior“.
Am primit „Raportul anual al socie

tății de lectură „Petru Maior11 din Buda
pesta pe anul administrativ 1898—99“. 
Acest raport, redactat de președintele de 
atunci al societății, d-1 Nicolae Sulică, adl 
profesor la soolele române din loc, este 
însoțit de-o interesantă introducere, prin 
care indică principiile, de cari trebue să 
fiă condusă societatea. Reproducem din 
acâstă parte a raportului următorele:

...Voesc, și încă ou tot din adinsul, 
se acoentuez și de astă-dată scopul asis
tenței și aotivității aoestei societăți, scop, 
ce se reasumăză de regulă în pregnantele 
cuvinte: cultură literară și cultură socială, 
căci SQcietatea „Petru Maior“, ea societate, 
e per eminentiam literară.

Scopul sooial, înțeleg propagarea spi
ritului de colegialitate, spiritului de corp 
și a principiilor oulturei sociale de a<jl 
peste tot, societatea fiind compusă din 
membri cu cultura socială recerută, tot- 
dâuna și-l’a ajuns în măsură mai mare său 
mai mică. Aobstă favorabilă constatare o 
putem face cu cousoiința liniștită și refe
ritor la anul, de care stăm să ne des
părțim ...

Cu un deosebit succes însă șl-a ma
nifestat sooietatea ndștră tendințele-i de 
concentrare și consolidare socială și în altă 
direcțiune, nu numai în sînul său, ci și în 
afară de cadrele sale. Societatea „Petru 

Maior11 a înțeles deja din capul locului, că 
unul din cele mai eficace mijloce pentru 
promovarea intereselor sale este tocmai 
întreținerea de raporturi sociale directe cât 
mai intesive cu marele public român, în 
special cu colonia româna din Budapesta. 
Drept aceea dela înoeput a și pus la cale 
o serie întrbgă de conveniri sociale: se
rate, concerte, baluri etc., er curentul inau
gurat în acăstă direcțiune a și fost încu
nunat cu deplin succes mai mulțl ani de- 
arendul, când apoi acum vre-o 4ece anh 
intervenind împrejurări nefavorabile pentru 
societate, nisuințele societății în direcțiunea 
]ndicată mai sus au trebuit să rămână câtva 
timp fără nici un resultat, pănă ce în fine 
tirul întrerupt timp apropo de un deceniu 
a putut fi reluat din nou acum vre-o 
patru aDl.

A urmat apoi ărășl un an nefast 
pentru societate, anul în care i-s’a suspen
dat activitatea și în care în chipul acesta 
tendințele sale de a întră în relațiunl cât 
mai intime cu sooietatea românăscă, și-le-a 
vădut din nou zadarnice. Acum un an, 
după reactivarea societății, a fost din nou 
reluată seria oonvenirilor sociale și înoă 
cu astfel de suoces moral, ca și material, 
oare îndreptățit pe ori și cine să prevadă 
aceeași reușită și pentru anii viitori. Și de 
fapt succesul seratei literare-musicale aran- 
giate și anul acesta sub patronatul II. Sale 
D-lui Dr. Alexandru Mocsonyi de Foen în 
4 Maiîi st. n., a satisfăcut pe deplin aștep
tările tuturora.

Principiul observat deja de mai nainte, 
der aplicat cu deplină consciință mai ales 
anul aoesta, a fost, ca tocmai în urma ni- 
suințelor societății de a se stabili raporturi 
directe cât mai intime între sine și socie
tatea românescă, publioul român din ne
mijlocita apropiere, colonia română din ca
pitală, să nu asiste la astfel de ocasiunl 
ca simplu speotator seu auditor, ci întru 
cât se poie să i-se asigure și acestui pu
blic un rol cât mai activ. Acesta este mo
tivul, că societatea a căutat și de astă-dată 
mai mult de cât ori și când se recurgă la 
concursul prea grațios al drăgălașelor ndstre 
domnișore din Budapesta. A făcut’o acesta 
societatea în firma speranță, oă pe calea 
acesta, prin o harnică oonlucrare, va ajunge 
mai ușor la resultatele intenționate.

(După ce vorbesce de succesul seratei 
din anul trecut și de căldurosul sprijin, ce 
l’a primit din partea publicului român bu- 
dapestan, continuă astfel:)

E însă al doilea punct ce asemenea 
și-l’a preoisat și designat societatea drept 
scop final, și în care are să fiă concentrate 
stăruințele membrilor societății, înțeleg o 
intensivă aotivitate literară românăscă în 
tote ramurile sale, căci condițiunile și fac
torii acomodați totdăuna au esistat, și pote 
numai neînțelegerea superiorității, aoestui 
moment a făcut, ca societatea să nu pdtă 
presta totdeuna și în direcțiunea acăsta 
atât, oât ar fi putut și așa cum ar fi tre
buit să presteze. Societatea „Petru Maior11 
tocmai în urma condițiunilor sale favorabile 
interne și esterne, și tocmai pentru-că la 
noi, în țările de sub corona sf. Stefan, nu 
esistă nici un centru activ literar, ar tre
bui să fiă un fel de academia în miniatură, 
de unde ddoă n’ar fi să se dea direcțiune, 
ar trebui să iasă cel puțin aceia, cari vor 
ave Bă porte mai târdiu stăgul «literaturei 
și soiinței ndstre și eventual să dea chiar 
directivă.

Cap-d’opere literare său scientifice nu 
aștdptă încă nimeni dela societatea „Petru 
Maior11, dâr aștdptă ori și cine o muncă 
consoiențiosă dela fiă-care membru al ei, 
în specialitatea sa, și acesta atât în inte
resul general al literaturei ndstre, cât și îu 
interesul bine înțeles al membrilor socie
tății. Acdstă oonsciențidsă muncă în sfera 
restrînsă a societății ndstre ar fi să-i ser- 
vdscă fiă-căruia drept un bun esercițiu și 
drept o treptă introductivă - pregătitore 
pentru activitatea scientifică literară de mai 
târcjiu. Societatea „P. M.u are să fiă școla, 
unde: cei în primul rend chemați cunos- 
cințele câștigate la institutele superiore vor 
învăța să le preluore și să le întocmescă 
pentru trebuințele poporului român, pen- 
tru-ca cu atât mai ușor să pdtă presenta 

în urmă publicului româu fructul muncei 
și studiilor lor în formă sistematică și lim- 
bagiul cuvenit. Acesta este și trebue să fiă 
idealul literar al societății ndstre 1 Așa i-au 
înțeles fundatorii ei chemarea și în sensul 
acesta au indicat ei mersul aotivității celor 
ce o dompun, întru realisarea acestui ideal.

(Aoi autorul constată, că în sensul 
acesta a lucrat sooitatea în anul espirat, apoi 
Continuă:)

0 oestiune de o importanță oapitală, 
ce nu o pot lăsa neamintită la acest loc, 
e cestiunea „Almanaclmlui*, care stă în 
cea mai intimă legătură cu principiile li
terare relevate mai sus și cari au să fiă de 
aoi înainte steua oonducătdre în activitatea 
literară a societății „Petru Maior11. A fost 
o ideiă salutară și așa cjicend isvorită di
rect din necesitatea deja de mult accen
tuată a unei manifestări publice literare și 
din partea societății ndstre, — ideia edărei 
unui ■ Almanaoh; a fost cu alte cuvinte un 
postulat intelectual al societății ndstre de 
a-șl ave un organ literar propriu al său, 
postulat, ce a fost categoric codificat și 
într’unul din paragrafii regulamentului nos
tru. Și decă pănă aoum trup nu s’a făcut 
acdstă ideă, care ar fi să formeze prima 
verigă în rolul public literar, ce ar trebui 
să-l aibă sooietatea „Petru Maior11 în viața 
ndstră culturală, motivul a fost parte si- 
tuațiunea materială nefavorabilă a socie
tății, parte apatia și lipsa de însuflețire a 
membrilor. Anul acesta comitetul și mai 
ales comisiunea literară a oăutat să oblescă 
drumul pentru realisarea acestei simțite 
dorințe și necesități, și speranța ndstră firmă 
este, că oei ce vor veni după noi, opera 
începută o vor duce în îndeplinire, și așa 
în curând toți câți s’au identificat vre-odată 
cu interesele și scopul societății, vor avă 
plăcuta ocasiune să vadă realisat cel puțin 
în parte idealul atâtor generațiunl...

In partea spoială se arată, că averea 
societății s’a sporit în cursul anului ou 
211 fi. 49 cr., numărând în total 6111 fl. 
92 or. Membri au fost 59 ordinari, 35 ono
rari și 36 fundatori. E peste măsură trist, 
că din numărul total de vre-o 200, la care 
se evalueză universitarii români dela fa
cultățile din Budapesta, abia 59 sunt în
scriși între membrii societății.

Dare de semă și mulțămită publică-
La colecta inițiată de comitetul Reu- 

niunei femeilor române pentru îmbrăcarea 
fetițelor sărace, s’au făcut următorele con- 
tribuirl:

Filiala Albina fl. 25. Indus Pop, co- 
mersant fl. 10. Elena Mocanu fl. 10. Elena 
A. PopovicI fl. 8.

Câte 5 fir. Petru Nemeșiu, Vilma G-. B. 
Popp, Stefan A. Popoviciu, Tache Stănăs- 
ou, Maria G. Stănesou, Laurențiu Maximi
lian, Maria de S.teriu, Dr. Eugen Mețianu, 
Dr. Nicolae Mănoiu, Zoe Damian, Elena 
Săbădeanu,' Efrosina Avrigeanu.

Câte 3 fl.: Agnes Dușoiu, Maria Dr. 
Baiulescu, Irina G. Birea, Niculae de Șus- 
tai, N. N., Elena Safrano, Ioan I. Ciurou, 
George Ghelaru, Petru Pop jude, Ioan N. 
Bidu, Maria D. Manole, Eisenstein prin G. 
Navrea.

Câte 2 fl. 50 cr. Maria Burduloiu, 
Octavia Mazuhi.

Câte 2 fl.: Maria N. Dușoiu, Susana 
Laszlo, Oatinca Pușcariu, Elena Blebea, 
Elena Blaga, Elena B. Baiulesou, Frații 
MihalovicI, Eremias Nepoții, Luisa Popescu, 
Bălașa Blebea, Nicolae Fizeșianu, Virg'l 
și Victoria Onițiu, G. PopovicI, Sterie Stinghe 
Dr. Valerie Branisce,’Maria Zănesou, Geor
ge Șerban, Sofia Enghirliu, Mana Lupan, 
Iuliana Audroue, Maria I. Muuteanu, Viola 
Goldi-, Zoe Petrio, Surorile Wagner, Vir
ginia Vlaicu, Elena Voina, Elena Moldo
van, Maria D. Stingbe, Paraschiva Dariu. 
— Maria Precup 1 fl. 70 cr.

Câte 1 fl. 50 cr.: Gregoriu Maior, 
Ioan Socaciu, G. Vătășan, Elvira Navrea.

Cate 1 fl.: Elena N. Oiurou, Agneta 
Socol, Iuliana Lemeny, Susana I. PopovicI, 
Emilia Sanciali, N. N., Dumitru Pasou, N. 
N., Ioan Spuderca, Traian H. Pop, N. N., 
Maria Maxim, Eoaterina Rădulesou, A. 
Banoiu, Percea, Ludovica Pop, Maria Po
pea, Sofia Săniuță, Mana Onoioiu, Elena 
Gartner, Maria Nastase, Mihai Russu, Tinea 
Bogdan, Minița Coliban, Maria D. Mun
tean, Maria Ciortea, Elena Fl. Prejmerean, 
Elena A. Refta, Mana Băncilă, Efrosina 
Popescu, Ioan Gămulea, Polixeni IlasievicI, 

Teodora L’terat, Elena Russu, Reveioa St. 
Găitan, Elena Brenoih, Paraschiva Bădiței, 
Alexandrina Danielopol, Maria Branisce, 
Oatinca Popoviol, Amalia Oiiiffa, Eoaterina 
Furnică, Emilia Aron, Eoaterina Orghidan, 
Paraschiva Orghidan, Parasohiva Haler, N. 
N., Paraschiva Lupan, Marina PopovicI, 
Simion Todor, Rebi Ohiconban, Elena 
Bogdan, Valeria StoicovicI, Carolina Teclu, 
Lucreția Lupan, Maria Furnică, Reveiea 
NegușI, Marina Băcic Câmpean, Elena N, 
Puiu, Caterina Urzioă, Reveiea Neguți, Elena 
Mareea, Andrei Bârsan, Marina Mirioa Pal
pași, Parasohiva R.‘Spuderca, Vasile Baboi, 
Sorica Câmpean, Maria Ronoea, Maria 
Stinghe, Florea Pernea.

Câte 50 cr.: Elena G. Ioan., X, Ca
terina Moise, Paraschiva Notaru, Stăncuța 
Măsgărean, Paraschiva N. Roncea, Eleftera 
Alesiu, Parasohiva M. Căpățină, Reveiea 
Morariu, Maria Bebu, Elena Preșmereanu, 
Maria Stefan, Paraschiva Vlaicu, Reveioa 
Zârnovean, N. N.

Din suma colectata de fl. 296. 20 cr. 
s’au împărțit haine și încălțăminte la 39 
de fetite sărace, la 2 văduve s’au dat câte 
2 fl. și unei familii scăpătate 4 fl.

Subscrisul birou al Reuniunei femei
lor române în numele Comitetului și în 
urnele sermanelor fetițe împărtășite cu 
haine, esprimă P. T. public, oe a binevoit 
a oontribui, sinceră mulțămită.

Asemenea se esprimă mulțămită pu
blică Domnilor Simay, Weber, Schutz, 
Theis et Marton și Spuderca et Temes- 
vâry pentru obiectele, ce au binevoit a-le 
trimite pentru îmbrăcarea fetițelor sărace.

Brașov, 10 (22) Ianuarie 1900.
Agues Dușoiu, Lazar Nastasi,

presidenta. actuar.

ULTIME 8U1R1.
Londra, 23 Ianuarie. Lui „Daily 

Telegraph11 i-se telegrafhză din Reus- 
burg cu data de erî, că Burii — din 
cause necunoscute — au început pe 
intrega liniă de luptă un foc eslraordinar 
din pusei, care a durat într’una aprdpe 
o oră.

Din lagărul dela Spearmans-Kamp 
se anunță, că artileria generalului 
Warren a început ieri dimin6ța un 
foc vehement din tunuri, dhr încu- 
rend l’a oprit, deore-ce Burii nu au 
răspuns.

Londra, 23 Ianuarie. Agența „Reu
ter11 a primit eri după amiacpL o te
legramă, în care se asigură, că Burii 
ou împresurat pe Englesi la rîul Tugela 
și i au cuprins între done focuri mari 
de tunuri-Maxim și de pusei. In urma 
acesta Englezii au fost siliți a-se retrage 
și a părăsi tote posițiunile ocupate pănă 
acum. Englesii s’au retras pe fermul 
contrar al rîului Tugela. Pierderile 
Englesilor sunt forte însemnate.

Londra, 24 Ianuarie. Oficiul de 
resboiil desminte soirea despre -în
frângerea lui Buller și a intrării lui 
Dundonald în Ladysmith.

Bruxelia, 24 Ianuarie. Agentul 
transvaalian declară situația, armatei 
lui Buller ca desperată. "

Lorenzo iViarqueze, 24 Ianuarie. 
O luptă violentă decurge la Olivier 
Hoek între' Buri și 6000 Englesi.

sm mo.
Cel mai bogat om. După împărtă

șirile diartilui „Washington Postw cel mai bo
gat om în America este un senator cu nu
mele Andrew W. Clark. Aoesta e mult 
mai bogat decât toți aoeia, despre cari s’a 
susținut pănă aoum, că ar fi bogătanii 
cei mai mari ai lumei. Clark s’a îmbogă
țit ca prin minune. Cu 32 de ani înainte 
de asta nu avea un singur ban. Cariera 
și-a înoeput’o ca învățător, apoi se făcu 
conductor de ommbuse și în calitatea acesta 
îșl câștigă o sumă suficientă de bani pen
tru ași pute deschide o cârciumă la o 
mină de aramă. Ca cârciumar se îmbogăți 
atât de mult, încât după câțl-va ani putu 
sâ-șl cumpere o mină, care adl îi aduce 
un venit de 55 milione dolari pe an. De 
aci înainte Clark a înaintat ca fulgerul și 
adl este proprietarul mai multor bănci, căi 
ferate, are patru fabrici de zahăr, o fa
brică de cauoiuc, cari tote îi aduc vemte 
colosale. El dispune și de-o admirabilă co- 
lecțiune de tablouri, printre cari arta fraii- 
cesă e forte bine representată. Des pre 
acest om, care e cel mai bogat în lume, 
se asigură, că în scurt timp se va stabili 
cu domiciliul în Paris.
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Dela Tipo^raîia „A. Mureșianu “ 
din Brașov.

se pot procura următârele cărți:

Scrieri istorice.
Din cartea d-lui Axentie Severn, vete

ranul nostru luptător dela 1848, întitulată 
„Răspuns la cartea negră*, cu un bogat 
adaus despre arderea Aiudului, ee mai pot 
căpăta esemplare cu prețul de 1 fl. -f- 5 cr. 
porto.

Memorii din 1848—49 de regre
tatul Vasdie Moldovan, fost prefect al Legiu- 
nei III în 1849—49. Istorisirile cuprinse în 
acostă carte sunt de cel mai mare interes 
istoric și național, sunt scrise într’o limbă 
ușoră și plăcută. Prețul 50 or. (cu posta 
55 cr.)

„Povestea unei corone de oțel*, 
opul mult dorit și așteptat al d-nului G. 
Coșbuc, a apărut în editura librăriei O. 
Sfetea din BucurescI și costă un leu și 50 
bani. E scrisă și acestă carte la înțelesul 
tuturor și este atât de interesantă, încât 
cine o ia în mână, nu se mai pbte des
părți de ea. In istoria acesta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provedută cu nu
mărase portrete și ilustrațiunl. Ea stă în 
legătură cu „ Risboiul nostru pentru neatârnare 
scris tot de d-1 G-. Cosbuc, așa că cine și-a 
procurat pe acesta trebue se șl procure și 
„Pvoestea unei corone de oțel*. Sperăm, că 
fruntașii noștri, înțelegând importanța aces
tor scrieri, vor stărui din răsputeri a-le 
răspândi cât mai mult în popor. Se pot 
procura ambela cărți dela „Tipografia A. 
Mureșianu din Brașov11, „Răsboiul nostru 
pentru neatârnare* coștă 50 cr. (cu posta 
55 cr.), „Povestea unei Corone de oțel" 
75 cr. (cu posta 80 or.)

Pin istoria lumii, „tălmăcită de 
preotul Constantin Morariu din cartea nem- 
țăscă a D-rului Th. B. Weltar și întocmită 
pentru folosul poporului român din Buco 
vina", a apărut în editura „Deșteptării" 
din Cernăuți: partea a doua. Ea este scrisă 
tot atât de bine și de ușor, ca și partea 
întâiu, care a avut și la noi mare trecere 
mai ales printre popor. Prețul 50 cr. (plus 
5 or. porto.) — Cu același preț se mai pot 
căpăta dela Tipografia „A. Mureșianu" și 
esemplare din partea întâii!, adăugând și 
pentru acesta 5 cr. porto.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere d&Silvestru Mol
dovan, Cu 9 ilustrațiunl și o schiță. E o 
carte tot atât de prețidsă și rară în felul 
său, ca și cea dintâid. Recomandăm și acâstă 
carte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Romanii, cari vor să-și cunoscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fl. (cu posta 1 
fl. 5 cr).

„Pintea Vitexul*, tradițiunl, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Re- 
tcganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. In ea se ouprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Țera nostru*. Descrierea părților 
Ardealului dela Murtș spre miadă-cjiși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atit de călduros 
aprețiată de întrâga diaristică română Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fl. (cu posta 
1 fl. 10 cr).

„Românul in sat și la 6ste* 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.

*
„Colonel Pavid baron Urs de Mar- 

gina la Solferino și Lissa“, interesanta 
și eminenta conferență, oe a ținut’o d-nul 
colonel c. și r. Francisc Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două portrete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, er altul 
din timpul mai reoent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (piue 
3 cr. porto.)

Vivia, seu Biserica din Carta- 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. luliu Dragoș, preot și pro
fesor. Se vinde cu prețul redus dela i fl. 
Iu 70 cr. (plus 5 cr. porto.)

„Preotul din Poieni*, narațiune 
istorică din veacul nostru, scrisă de Arghi- 
robarbu. Acâstă interesantă narațiune pri- 
vesce evenimente din 1848—49. Prețul l’> 
cr. (plus 2 cr. porto.)

Din trecutul Silvaniei legende de 
Victor Russu. Conține 25 legende diferite. 
Prețul unui esemplar de 170 pag. era la 
început 1 fi., acum numai 30 cr. (cu posta 
35 cr.).

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 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 vândare la Tipografia 
„A. Mureșianu", la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

posta

Scriere literar© pentru popor.
Poveștile Peleșului, eminentele no

vele ale Carmen Sylvei (regina României), 
cunoscute în totă lumea literară. Costă 50 
cr. (cu posta 55.)

Legende seu Basmele Românilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
P. Ispirescu. Acesta e una din cele mai pre- 
țiose colec-țiunl de povești, ce le avem în li
teratura nostră și n’ar trebui să lipsâscă din 
nici o bibliotecă română, cu atât mai pu
țin din bibliotecile poporale, fiind în felul 
său o scriere de model. E o carte mare 
de 400 pag. Prețul 1 fl. 70 cr. (cu 
1 fl. 80.)

pilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai 75 cr., er tom II 
are 508 pag. și costă 70 cr. întregul op fl. 1.45 
(cu posta fl. 1’60.) In asămănare cu mări
mea, prețul e forte moderat. Cetitorii 
vor găsi în el o lectură distractivă și mo- 
ralisătore, pentru bibliotecile poporale și pen
tru familii el constitue o lectură escelentă 
și forte potrivită de-a înlocui romanele 
seci și de sensațiă

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte localisată de Popp. Se reco
mandă mai ales pentru cei ce vreu să joce 
teatru, fiind o piesă forte ușoră, cu suge- 
moral luat din mijlocul poporului. Prețul 
12 cr. (prin postă 14 cr.)

Nopți de iernă novele pentru popor 
de George Simu. Conține vre-o 7 novele cu 
tendințe morale. Mărimea 250 pag. Prețul 
60 cr. (cu posta 65 cr.)

Vieța după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor trecătore, 
de 1. P. JEdițiunca a doua, apărută în Gherla 
în 1897, corectată și amplificată, scrisă cu 
ortografia cu semne. E o carts forte mân- 
găitore pentru inimele creștine și scrisă 
la înțelesul fie-căruia. Prețul 50 cr. (Cu 
posta 55 cr).

Țiganii, schiță istorică lucrată pentru 
petrecere după mai mulțl autori, de cunos
cutul nostru scriitor Ioan Pop Reteganul. 
Prețul 55 cr. (cu posta 58 cr).

Merinde dela școlă, său învățături 
pentru popor, de l)r. Lo/w. Este o
carte mare și forte ieftină în asămănare cu 
mărimea ei, dâr și mai ieftină în asă- 
menare cu învățăturile mari și multe, ce 
se cuprind în ea. Prețul 60 cr. (trimis prin 
postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului e o carte mare 
cu povești din Bănat, împărțită în 3 to
muri, de G. Cătană. Prețul 65 or. (cu posta 
70 cr.

Musa Someșană este o carte de poesii 
poporale din jurul Năsăudului, culese de 
luliu Busnariu. Prețul 25 cr. (cu posta 
28 or.)

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

Dracul novelă de V. R. Indices™. 
E scrisă forte poporal cu tendința de-a 
combate credința deșârtă. Prețul 10 cr. 
(prin poștă 12 cr.)

Lira Bihorului este o cărticică cu 
balade poporale, adecă o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antoni» 
Po». Prețul 20 cr. (cu posta 23 cr.)

Chiuituri de cari strigă feciorii 
in joc, de I. Pop Reteganul. Prețul 40 cr. 
(cu posta 45 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii in joc, de I. Pop Reteganul. Pre
țul 12 cr., cu posta 15 cr.

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților, de George Simu. Prețul 30 cr. 
(cu posta 33 cr.)

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. Pop Reteganul. Sunt 
vre-o 60 de poesii glumețe. Prețul 40 cr. 
(cu posta 45 cr.)

Risete și zâmbete, de T. V. GȚieaja. 
După cum și titula arată, este o carte 
de cuprins glumeț; în ea se află nu mai 
puțin ca 254 de anecdote, păcălituri și 
povestiri glumețe, care te fac să-ți mai 
uiți de năcasurile lumei și să isbucnescl în 
rîs. Prețul 30 cr.(cu posta 35 cr.)

Cartea Săteanului, de Fmanuel Pă- 
răeanu. Conține mai multe novele poporale, 
scrise în stil forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii. mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
(eu posta 50 cr.)

„Preotul ca ministru al sacra
mentului penitenței*, tractat teoretic- 
practic. prelucrat de Arghirobarbu, cu per
misiunea superiorilor. Pseudonimul Arghi- 
robarbu e cunoscut în literatura nostră cu 
autorul multor scrieri de valore, mai ales 
bisericescl, între cari este a se număra și 
scrierea de față, care cuprinde un studiu 
aprofundat și denotă o bogată erudițiune 
teologică din partea autorului. Prețul unui 
esemplar (207 pag. format mare 8°) e 1 fl. 
plus 10 cr. porto.)

„Amicul bun*, eoleoțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune relii 
giosă-morală (Doctorul sufletesc și sfaturile 
lui pentru cei ce sunt aprâpe de timpul 
scăpărei din închisore) tradusă de actualul 
preposit capitular Ioan Papiu, pe timpul 
când funcționa ca spiritual la institutul 
oorecțional din Gherla. Prețul 10 cr. (plus 
2 cr. porto.)

„ Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațiunea 
lor la națiunea nostră de loan Clinciu profe
sor în BucurescI. Acesta scriere, apărută 
tocmai acum de sub tipar, este de deose
bit interes pentru bărbații iubitori de sci- 
ință. Prețul 1 fl., (-ț- 5 cr. porto.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe 
ranului român, de Simeon Stoica, medic 
pensionat. Carte tipărită cu ajutorui Asso 
ciațiuneivtât și de favorabil aprețiată din 
partea fiarelor nostre. Conține vre-o 25 
figuri în text. Prețul 85 cr. trimis francat.

(JĂLOTARUL PLUGARULUI 
pe anul visect 1900, 

se aiSă de venețare Sa
Tipografia A. Mureșianu din Brașov. 

Acest Călindar 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 
anutimpurilor, 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- 
gurbscă și Bucovina. In partea li
terară găsim un interesant capi
tul privitor la începerea resboiului 
pentru neatârnare de O. Coșbuc; 
apoi „Popa Stoica“, poesiă de Dim.

Sa. 8044—899.
i,l k vi.

Arveresi hîrdetmenyi kivonat
A brassbi kir. torvenyszek, mint tlknyvi hatbsâg, kOzhirrb teszi, 

hogy Stinghe R. Nicolae vegrehajtatbnak, Eliu Agoston vegrehajtâst 
szenvedO elleni 38 frt. 53 kr. tfike-kovetelăs es jârulăkai irănti vegre^ 
hajtâsi iigyeben a brassbi kir. torvenyszăk (a brassoi kir. jârâsbirbsâg); 
teruletăn levO Brassb vâros tetuleten fekvo a braasoi 2654 sz. tlkvben 
A f 2889 helyrszâm alatti ingatlannak Eliu Ăgostont illet.6 felerăszăre 
1342 forint 50 krban ezennel megăllapitotUkikiâltâsi ârban az ârverest 
eliendelte, es hogy a fennebb megjelOlt ingatlanok az 1900. evi januăr 
ho 29-ik napjăn d. e. 9 orakor a kir. torvenyszek tlkvi hatbsâgânak h-j 
vacalos helyisegăben megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott 
kikiâltâsi ăron albi ia eladatni fcguak.

Arverezni szândekozok tartoznak az inga^feinok becsârânak 10%'ăt- 
kbszpbnzben, vagy az 1881 bvi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfol yarn mal 
szămitott es az 1881. evi november h6 l-eu 3333. sz. alatt kelt ig az? 
sâgugyminiszteri rendelet 8-ik § ban kijelblt ovadekkepes ertăkpapirbao 
a kikuldni kezăhez letetmi, avagy az 1881 : LX. torv. cz. 170-ik §-ra. 
erte)o i’ter> a bAQatpenznek a oirosâgnâl eldleges elhelyezesăiAl lsiâili- 
tc tt ■‘i t y ■'/11 r e’ismervouvt âbszolgâltatni.

Brassb, 1899. evj szeptember lib 29-en.
a kir. torvenyszek mint telekonyvs hatosâcj

Bolintineanu. Avuția și binefacerea 
(un interesant capitul după Smiles- 
Schramm). Doina, In șanțuri (poesii) 
de G. Coșbuc etc. In partea h i g i e- 
nică și economică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce să facă pă
rinții, ca să-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 gunoih, 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). Vencțe- 
torii primesc rabatul cuvenit.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

©ursul 8a bursa dllu
Din 23 Ianuarie 1900.

Santa ung. de aur 4% .... 98.85
Banta de ccrbne ung. 4%. • • • 95.10
Iinpr. căii. fer. ung. în aur 41/î%. 100.50 
împr. căii. fer. ung. în argint 41/î%. 99.70
Oblig, căii. fer. ung. de ost, I. emis. 99.40 
Bonuri rurak ungare 4c/0 .... 94.— 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 94.50 
Irnpr. ung. ou premii . . . . .161.60
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.50 
Banta de argint austr...........................99.80
Beata de hârtie austr........................... 99.65
Banta de aur austr........................... 98 95
LosurI din 1860.................................  138 56
Aoții de-ale Bănoei austro-nngară . 131.75 
â.oții de-ale Băncei ung. de credit.. 186.75 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 133 95 
NapoleondorI .......................................1921
Mărci imperiale germana . . . 118.15
London vi3ta . 242.15
Paris vista.................................. 96.15
Rente de oorâne austr. 4% • . . 98.75 
Note italiene ........ 89.75

©ursul pieței Brașov.
Din 23 Ianuarie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 21.40 Vend. —.-

18.20 Vând. 18.30
17.80 Vând. 18.—
19.- Vând. 19.12
11.20 Vând. 11.30

254.— Vând. —.—
11 18 Vend. ——

Scris, fono. Albina 202.— Vând. 5°/„ 203.—

Nr. 403—1900

PUBLICAȚIUNE.
Acei posesori de casă, care au 

clădit în anul 1899 un edificiu nou., 
Se provocă a înainta la oficiul oră
șenesc de dare pană la 10 Februarie 
a. C. foia de mărturisire despre venitul 
(chiria) casei.

Formulare pentru acest scop ae 
pot căpăta la subscrisul oficiu.

Brașov, 17 Ianuarie 1900.
Oficiul orășenesc de dare.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


