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Maghiarii și naționalitățile.
S’a vorbit și s’a scris mult în 

timpul din urmă despre „cestiunea 
naționalităților în Ungaria". Enun 
ciatiunile ministrului-președinte Szell, 
făcute ca răspuns la interpelarea lui 
Komjathy, au dat ocasiune și pressei 
naționalităților de a-se pronunța asu
pra acestei cestiunl

S’au pus în cumpănă punctele 
de vedere principiare de cari, după 
mărturisirea d-lui Szell, este condusă 
politica sa fată cu naționalitățile, 
cu modul și tactica de procedere 
adoptată și enunciată de el, și s’au 
aflat^.încă și de aceia, cari, înclinat! 
mai mult spre optimism, au luat mai 
ușor însemnătatea programului po
litic al d-lui Szell și au pus mai 
mare greutate decât ar fi trebuit 
pe declarafiunea sa, că nu voesce 
se continue procederea brutală a sis
temului Tisza-Banffy, că nu vrâ se 
întrebuințeze forța și să persecute pe 
nimeni etc.

Una însă, pe cât seim noi, pu
țin s’a ventilat în pressa naționalistă. 
Un moment istoric fărte însemnat, 
adecă acela, când guvernul și legis- 
lațiunea ungurâscă au părăsit cu to
tul politica, ce a dat nascere legii 
de naționalități și care se numesce 
de comun politica lui Deak și Ebtvăs.

Acest moment istoric s’a petre
cut înainte cu douăzeci de ani, când 
s’a decretat legea pentru introduce
rea forțată a studiului limbei ma
ghiare în școlele nostre poporale. 
Acâsta. s’a întâmplat în primăvara 
anului 1879. Atunci, la desbaterea 
generală asupra numitei legi, a luat 
cuvântul Ludovic Mocsony, numit și 
„corbul alb" între Unguri, și a în
trebat de repețite-orl pe conaționalii 
săi din dietă, decă ei vor să o rupă 
cu acea politică, ce a adoptat’o na
țiunea maghiară în cestiunea națio
nalităților în timpul sistemului ab
solutist^ și al provisoriului (1860— 

1866) și care și-a aflat espresiunea 
în legea de naționalitate dela 1868? 
El neprimind nici un răspuns adause, 
că a aucjit frase forte bine sunătore, 
că tâtă schimbarea direcțiune! poli
tice din timpul amintit n’ar fi alta, 
"decât dovedirea de fapt a ideii 
de stat, dâr nu scie „pănă unde 
voesc să mârgă aceia, cari vor să-o 
rupă cu politica urmată pănă acum". 
O voce l’a întrerupt atunci cu cu
vintele: „pănă la statul unitar națio
nal maghiar!"

Ei bine, după două-decî de ani 
vine Coloman Szell, căruia i-s’a tă
cut atâta reclamă cu aceea, că ar fi 
un continuator al politicei deakiste, 
vine șî proclamă în adevăr, ca punct 
cardinal al programului seu, cons
truirea statului național unitar ma
ghiar. Totodată inse enunță, că la 
resolvarea acestei probleme capitale 
nu va întrebuința forța, ci se va 
mărgini a desfășura numai energiă 
acolo unde va fi de lipsă.

Cu totul altfel a înțeles Mo- 
csary — un bărbat de frunte poli
tic al Maghiarilor, care a studiat 
adânc și consciențios cestiunea na
ționalităților — problema politicei 
maghiare. El a definit principiul fun
damental al legii de naționalitate 
așa: „că fiă-căruia îi este conces a-șl 
susține propria individualitate națio
nală, a-o desvolta și a pută progresa, 
pe basa acestei individualități națio
nale, în cultură ; că limbei maghiare 
se dau privilegii numai întru atât, 
încât este neapărat necesar cu pri
vire la conducerea mai cu scop a 
guvernului statului și încât este de 
lipsă, ca în privința unor afaceri se 
fiă o unitate de limbă în stat".

De aci a dedus apoi Mocsary, 
că legea pentru Introducerea limbei 
maghiare în șcâlele poporale ale ne
maghiarilor stă tocmai în contrazi
cere fățișă cu legea de naționalitate 
dela 1868, după care nu este de 
lipsă ca locuitorii naționalităților țării 

se-șî însușescă limba maghiară, căci 
e preveflut în lege, că în afacerile 
lor publice pot procede în limba lor 
proprie.

Acest distins și unic politician 
maghiar a mers în esplicarea situa- 
țiunei încă și mai departe făcând 
constatarea, că în motivele aduse 
pentru amintita lege este multă lipsă 
de sinceritate, căci o sciu cu toții, 
că Maghiarii sub „lățirea limbei ma
ghiare" nu înțeleg alt ceva, decât 
maghiarisarea.

Arătând periculele, ce le pote 
nasce pentru țâră acâstă tendință, 
în care naționalitățile trebue se vadă 
un atac asupra propriei lor esistențe, 
Mocsary ajunse la conclusiunea, că 
spre a evita tote urmările rele, Ma
ghiarii trebue se accepteze situațiu- 
nea, că Ungaria este un stat poliglot, 
în care se află diferite naționalități, 
cari tâte țin tare la individualita
tea lor.

Ei bine, ministru-președinte Szell 
nu acceptă acâsta situațiune. Crede 
însă a ușura situațiunea nouă, creată 
de nisuințele utopice maghiare, de
clarând, că nu vrâ să întrebuințeze 
forța în raporturile politice față cu 
naționalitățile. Dâr forța nu consistă 
atât în procederea brutală din cas 
în cas, căt mai mult în faptul, că, 
mai ales de două-flecl de ani încoce, 
ea se aplică prin legile și ordonan
țele nestîrșite, ce s’au adus și se 
aduc în detrimentul nostru și al 
desvoltăni individualității nostre na
ționale.

Și în punctul acesta Coloman Szell 
n’a dat nici măcar acea mângăere 
naționalităților, că va stărui a-se pune 
cel puțin de afli încolo stavilă acestei 
întrebuințări a forței elementului 
domnitor față cu naționalitățile asu
prite.

Cestiunea disolvării parlamen
tului ungar se discută în oâteva diare 
de frunte inaghiare. „ Budapesti Hirlap" 

serie în numărul său dela 11 Martie, că în 
cercurile politice și parlamentare se vor- 
besce mereu, că guvernul va supune unei 
seriâse chibzuell disolvarea mai de timpuriu 
a dietei, dâoă agitațiunile și frământările 
pricinuite de urele personale vor pune la 
o probă grea liniștea parlamentului și ac
tivitatea lui pacînioă. Spune, că pe oriso- 
nul parlamentului se iveso din nou puncte 
negre, cari amenință cu furtună. Din te
norul articolului numitei foi se pote con
chide, că planul disolvării parlamentului 
și ordonarea de noue alegeri dietale for- 
mâză preoouparea de căpetenia a cerouri- 
lor maghiare diriguitore.

Fantoma absolutismului in Aus
tria amenință afli cu tâtă seriositatea. In- 
tr’una din (jilele trecute, pe când deputății 
cehi se sfătuiau asupra situațiunei, apăru 
în mijlocul lor deputatul polon contele 
Dziedusicky și le dise: „In numele meu, 
al amicilor mei, al amicilor voștri și în 
numele amicilor reciptocității slave, Vă 
rog, ușurați starea în oare ne aflăm, vin 
să vă spun, că în contra nostră și a parti
delor slave se plănuesce absolutismul militar*. 
După depărtarea lui, Cehii s’au sfătuit, că 
ce au de a face. Mulțl dintre ei voiau con
tinuarea obstrucțiunei, mulțl însă au pro
pus, ca în contra legei de recrutare să nu 
facă obstrucțiune, căci împăratul s’ar su
păra rău și nu va mai convoca nici dieta 
provincială boemă. Slavii de Sud să fi de
clarat, că ei nu pot suporta absolutismul, 
căci nu sunt așa de bogațl și înaintați în 
cultură ca Cehii, și în mijlocul Germanilor 
sunt mult mai slabi. Părerea acesta a în
vins, însă numai c’o majoritate de 3 voturi. 
S’a decis, în fine, ca în contra legei de 
recrutare să nu facă obstrucțiune, însă con
tra celorlalte proiecte ale guvernului să 
desfășure lupta și oposiția cea mai înver
șunată, pănă când nu li-se va garanta res
tabilirea limbei oficiale cehice.

Se asigură, că ministeriul Koerber nu 
e de loc mulțămit cu atitudinea acâsta. El 
nu va da limbă oficială oehioă, deptămă 
să nu ridice în oontră-i furia Germanilor,

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Bătălia dela Brașov
întâmplată la 17 Iulie 1603.
După mârtea lui Mihai Vitâzul boerii 

aleseră domn al țării românesci pe ginerele 
său Șerban Basarab, supranumit Radu.

Acest principe înțelept, îndată ce ou- 
prinse soaunul, se îngriji de restabilirea 
ordinei și a siguranței în țâră și rechemă 
din străinătate pe boerii refugiațl. Spre 
susținerea păcii, trimise soli la Sultanul, 
restabilind față de Pârtă referințile cele 
veohl și se puse în înțelegere bună cu pu
terile vecine. Dâr în contra tuturor nisuin- 
țelor sale paolnice în timpul de 9 ani, cât 
domni, 4 ani fu constrîns a purta răsbâie.

Deja în 1602 întră Simeon Movilă, 
ajutorat de fratele său Eremie, domnul 
Moldovei, cu o mare âste fără de veste în 
țâră și îl alungă din scaun.

Șerban fuge la împăratul Rudolf II, 
care îi dă într’ajutor o armată condusă de 
generalul George Basta. Movilă e soos din 
țâră și Șerban îșl reocupă scaunul dom
nesc. In semn de mulțămită el trimite lui 
Rudolf la 21 Decemvre soli cu multe da

ruri și se pune sub scutul și ocrotirea lui. 
împăratul încă îi trimite daruri, asigurân- 
du-1 de bunăvoința sa.

In Ardeal pe acel timp dieta nu se 
putea uni în privința alegerei voivodului, 
care să-i urmeze lui Mihai Vitâzul în dom
nia. O partidă, în frunte cu Sașii, trimite 
soli la împăratul Rudolf să-l roge, ca con
form paotului încheiat odiniâră cu Sigis
mund Bathori, să primâscă domnia. Partida 
contrară alese de voevod pe unul cu nu
mele Szekely Moise, om de origine din 
poporul de rând, care însă prin vitejiă 
personală și alte însușiri, îșl câștigase mare 
vacjă. Acest Moise fu înaintat în âstea 
lui Mihai Vitâzul la trâpta de general și 
tot el pierdu la 1601 bătălia dela Ghirișlău 
în contra fostului său stăpân.

*

Țâra Ardealului pe atunci era în po
sesiunea împăratului, căci tâte orașele, ce
tățile și castelele erau ocupate de trupele 
sale și generalul său Basta staționa cu 
mulțl soldați în centrul țării, la ClușiQ.

Moise după bătălia dela Ghirișlău, 
scos din țâră, se refugiase la Timișâra, care 
cetate pe atunci aparținea imperiului tur- 

ceso. Aci primind soirea despre alegerea 
sa de voevod, densul se pune în înțelegere 
cu Mehemet seraschierul Sultanului, prin a 
oărui influință esoperâză recunâscerea sa 
de voevod din partea Porții, pe lângă pro
misiunea de a plăti pe viitor un tribut 
anual de 10 mii galbinl. Capul lucrului 
însă sub atari împrejurări era pentru Moise 
câștigarea unei armate destul de numărose, 
ca cu acâsta să potă smulge țâra din ma
nile împăratului bătând și scoțând din țâră 
pe Basta. Deci el trimite pe cumnatul său 
Nioolae Corniș la hanul tătăreso, să-i ceră 
ajutor de âste pentru plată. Dela Turci 
încă primi un ajutor de 1000 de ostași, 
conduși de pașa Bectas din Timișâra. Apoi 
mai luâ în sold pe cine găsi: — Unguri, 
Sârbi și Românii cu toții vre-o oâteva sute.

La începutul lunei lui Aprilie 1603 
Moise plâcă, ou âstea ce-o putu aduna în 
Timișâra, îndreptându-se în contra cetă
ților Lugoșiii și Caransebeș. Micele gar- 
nisăne împărătesei, cari păcjeau aceste ce
tăți, capitulâză la prima provocare fără nici 
o înoercare de resistență.

In timpul acesta sosesce și ajutorul 
tătăresc, oonstător din 8000 de âmenl, con
duși de un anume Cantimir Murza și de 

unul Ao, âr Moise acum să crede a fi destul 
de tare pentru a năvăli cu prospecte de 
succes în Ardeal.

Din Caransebeș el trimite o avan
gardă, constătătâre din 1000 de Tătari, 320 
de Sârbi și 150 de Unguri, sub oonducerea 
lui Ga vrii Bethlen, prin pasul „Porta de 
fier", înainte în Ardeal, âr el însuși cu gro
sul âstei urmâză după câte-va flile.

Generalul împărătesc Basta nici nu 
putea presupune, că lui Moise îi va suo- 
cede să adune o putere armată ÎDtrun 
timp atât de sourt și fără veste, deci el 
fără de grijă ooncediase cu începutul anu
lui 1603 cea mai mare parte a soldaților 
săi (mercenari) și nu reținu în servioiu, de
cât pe aceia, cari formau garnisonele ce
tăților, fortărețelor și a castelelor. Soirea 
neașteptată despre năvălirea lui Moise în 
țâră, ou o armată atât de considerabilă, îl 
surprinse deol într’un mod fârte neplăcut, 
aflându-1 cu totul nepregătit de luptă.

Totul, oe putea faoe sub aoeste îm
prejurări, era, că ceru ajutor urgent dela 
generalul împărătesc, oomandant al Cașo- 
viei Ferdinand Gonzaga, și în numele îm
păratului și dela Șerban Domnul Țârei ro
mânesci.



ce de sigur ar isbucni cu forță elementară 
la cas când s’ar pleca postulatului cehie. 
După tote acestea se crede, că „Reichs- 
rathu-ul va fi amânat și se vor convoca 
ârășl dietele provinciale, pentru-ca să se con
tinue în Praga esperimentele de împăcare 
între Germani și Cehi. De nu-i va suooede 
guvernului nici acâsta, va disolva camera 
și va face aiegerl nouă.

Acesta situețiă critică îi supără în 
mare măsură și pe Maghiari și foile lor nu 
fără îngrijire se întrăbă, ce va urma din 
tote acestea, ce se va face cu delegațiu- 
nile, cu cvota pe o jumetate de an și în 
genere, care va fi starea mcnarchiei în 
viitorul apropiat? îngrijirile aceste au te- 
meiu, după-ce dincolo amenință absolutis
mul, er dincoce domnesce cea mai mare 
siguranță, așa încât chiar d-1 Szell e ispitit 
a-se întreba, ce mai pote să aștepte dela 
dietă în actuala ei formațiune ?

Liga și afacerea Iancu. Foile din 
regat aduc soirea, că comitetul Ligei cul
turale a decis să lanseze un manifest, în 
care să protesteze în contra insultei dela 
Alba-Iulia, adusă memoriei eroului nostru 
național Avram Iancu. Cu redactarea ma
nifestului a fost însărcinat d-1 Mihail Vlă- 
descu. S’a mai hotărît convocarea unei în
truniri de protestare pe diua de 16 Martie.

Conflictul româno-bulgar.
Dăm aici după „Timpul" din Bucu- 

resoi câte-va deslușiri asupra originei con
flictului româno-bulgar la Dunăre.

Afară de ostrovul Bujoreanu, care se 
află în fata Zimnioei și care aparține Ro
mâniei, era încă un ostrov mai mic, asupra 
căruia Bulgaria pretindea, că are drepturi. 
Sohimbându-se cursul Dunării a dispărut 
apa, care despărția ambele ostrovurl, și 
cel mic fu alipit de marele ostrov Bujo
reanu, făcând astăcjl parte din acesta, a- 
decă din țărmul stâng al Dunării, care 
aparține de drept României, și Bulgaria 
voind să ocupe micul ostrov, ar însemna, 
oă vrâ ocuparea unui punct pe teritoriu 
românesc.

De doi ani s’au continuat negociărl 
diplomatice asupra acestui incident, cari 
însă n’au putut ajunge la un resultat. Pe 
timpul când se urmau negociările, Dunărea 
a venit atât de mare, înoât portul' bulgar 
de pe mioul ostrov a fost silit să-l pără- 
sâscă, fiind isolat de malul drept al Dunării 
prin apele mari.

Atunci România a ocupat ostrovul, ăr 
Bulgaria a protestat. Ea încercă a ooupa 
ostrovul din nou trimițând odată o barcă 
cu soldați, er altă dată un mie detașament 
cu un ofițer. Ofițerul român, oare comanda 
postul, a somat pe soldații bulgari să se 
retragă, și oând au revenit comandați de 
un ofițer, ofițerul român a declarat, că os

Intr’aceea Bethlen trece ou avangarda 
sa granița Ardealului și înainteză, fără de 
a întâmpina împotrivire, pănă la Orăștiă, 
unde erau 400 de soldați împărătesei sub 
căpita.nul Tesch. Locuitorii perfidl ai ora
șului se închid în castelul bisericei, ăr sol- 
dațil, pe cari nu-i lasă să intre acolo, sunt 
bătuți, uciși și risipiți și căpitanul lor cade 
prins în mânile lui Bethlen.

După câteva fiile de repaus, avangarda 
îșl continuă calea și plecă noptea spre Bel- 
gărad, care cetate avea pe acel timp mare 
însemnătate fiind reședința voivodului țării, 
și ca atare să privea de capitală. Bethlen 
înaintând în tăcere pănă în băroul de lângă 
satul Orda, care este aprbpe de cetate, con- 
teză, oă ’i va succede a surprinde garni- 
sona, preoum îi succese la Orăștiă, și va 
pută pune mâna, fără multe jertfe, pe 
acest punct însemnat.

In oetate se aflau patru compănii sub 
căpitanul Petru Spinozza din Bruxella, un 
om circumspect și fdrte energio. împreju
rarea, că Spinozza nu permitea soldaților 
săi să comunioe cu orașul, care este aprăpe 
de cetate, precum și estrema sa preeauțiune 
făcură, ca planul lui Bethlen să nu reușescă.

A doua di Bethlen provocă atât ce

trovul era luat în posesiune din ordinul 
guvernului, nu pote prin urmare tolera 
restabilirea unui post străin pe teritoriu 
românesc. In urma acestei declarații ofi
țerul bulgar s’a retras, fără de a-se fi ivit 
un conflict în faptă.

Negocierile pe calea diplomatioă, con
tinuă „Timpul", urmăză pentru aplanarea 
incidentului. Cestiunea de principiu nu su
fere nici o discuția. Granița între două 
State despărțite prin cursul unui fluviu se 
detinesce prin talvegul seu matca apei. Os
trovul Bujoreanu nu mai este despărțit de 
mioul ostrov ce fusese ocupat de Bulgari 
și astăcjl este în posesiunea ndstră, prin 
talvegul Dunărei. Micul ostrov face parte 
iutegrantă din ostrovul cel mare Bujoreanu 
și, prin urmare, din teritoriul românesc de- 
alungul țărmului stâng al fluviului....

De-altmintrelea, cestiunea a fost ri
dicată în ședința de erl a Senatului prin 
o întrebare pusă guvernului de cătră d-1 
senator Sefendache și răspunsul dat de d-1 
ministru de răsboiîî, generalul Iacob La- 
hov&ri n’a lăsat nimic de dorit în pri
vința elucidărei incidentului în fapt și în 
drept.

Din aceste deolarațiunl reese, că Ro
mânia a dat și de-astădată dovefll netă
găduite de moderați une față cu unele apu
cături cam sburdalnice ale tinerilor săi ve
cini. Der tot-odată se vede, că guvernul a 
luat tote măsurile indicate de împrejurări 
pentru a face să se respecte drepturile de 
suveranitate ale Statului român.

Răsboiul din Africa sudică.
Soirile, ce sosesc din Africa de medă- 

cji, presentă situațiunea ca fiind forte ne
favorabilă pentru Buri. Se dioe chiar, că 
răsboiul se apropie de sfîrșit. Nu dor’ că 
Englesii ar fi raportat victorii strălucite și 
decisive asupra Burilor, der Burii au obo
sit și în fața uriașelor forțe englese repu- 
blicele lor par a fi dispuse să ofere pacea.

Etă soirile mai nouă :

Sfîrșitul r£sboîului ?

Bruxella, 10 Martie. Pote fi consi
derat oa un fapt mai pe sus de orl-ce în- 
doâlă, că președinții Krilger și Steyn, înainte 
de a-se înoepe lupta pe viață și morte, vor 
ruga puterile europene să întrevină. Aici 
au informațiunl sigure despre pașii, ce i-au 
făcut în privința acâsta cei doi presidențl.

Londra, 10 Martie. Aici au sosit in
formațiunl, că Krilger și Steyn îșl dau si
lința a împiedeca continuarea răsboiului. 
Dâcă însă va fi vorba de nimicirea repu- 
blicelor, Burii sunt gata a-șl pustii mai îna
inte țăra. In privința acâsta „Daily Mail" 
publică declarația lui Krilger, că înainte de 
oe Union Jack (Anglia) va arbora stindar
dele sale, vor arunca in aer casele din Pre
toria. Prin case e aședată iârbă de pușcă, 

tatea, cât și orașul să capituleze și să re- 
ounbscă pe Moise de principe. Orașul ca- 
pitulâză imediat, 6r Spinozza ignorăză acea 
provocare. Bethlen deci asediăză cetatea 
la 20 Aprilie. Eroicul Spinozza atacă tru
pele asediatorului și aprinde orașul de mai 
multe laturi, d-'-r din nefericire focul sare 
în cetate, cuprinde reședința voivodului, 
palatul reginei Isabella, turnul oatedralei 
și depositul de iârbă de pușcă, care esplo- 
dând face multă strioăoiune. Cu tbtă ne
fericirea acesta Spinozza nu este aplecat 
să capituleze, ci să apără mai departe. ‘

La oinol cjile după acâstă întâmplare 
sosesce și Moise ou grosul armatei înaintea 
cetății asediate și așâdă castrul Turcilor, 
Ungurilor, Sârbilor și al Românilor la Bără- 
banț, âr pe al Tătarilor îl dispune separat 
spre apus dela cetate, la țărmul Mureșului.

Din causă, că armata lui Moise nu 
dispunea de tunuri, nu putea să facă nici 
o stricăciune oetății asediate și reușita în- 
treprinderei devenise astfel mai mult o în
trebare de timp și de răbdare, deoât de 
tactică și strategiă.

(Va urma.) 

stând în legătură cu forturile esterne. Mare 
parte a minelor de aur pot fi inundate în 
tot momentul.

Londra, 10 Martie. Se confirmă soi
rea, că președinții Krilger și Steyn au re
dactat în Bloemfontein o telegramă, în care 
cer pace dela Salisbury. In telegrama acesta 
ei spun, că republicele Transvaal și Oranje 
sunt gata a discuta asupra divergențelor, 
cari au causat răsboiul. Declară mai de
parte, că Burii au ocupat teritoriul engles 
numai din cause strategioe, dâr nu pote fi 
vorba despre aceea, că elementele olandese 
din Africa sudică s’ar fi conjurat pentru a 
isgoni pe Engles! din Africa. Dâcă așa ar 
fi fost, rescola ar fi avut un efect mult 
mai mare. Englesii pot încheia acum pace, 
căci prestigiul lor a fost rehabilitat. Rogă der 
pe Salisbury, să facă preposițiunl, pe basa 
cărora să se potă trata despre pate. Burii 
ar fi deciși a-se lupta pănă la ultimul pi
cur de sânge numai atunci, când Englesii 
ar voi să le răpâscă independența.

Față de acâsta „Standard" declară, că 
guvernul engles va face ounoscut dd0!0 
viitâre condițiile pe lângă cari ar fi dispus 
a primi „supunerea" Burilor. Basa condițiu- 
nilor Angliei e3te încetarea deplină a inde
pendenței politice și militare a celor două re
publice bure. Un lucru este mai pe sus de 
orl-ce îndoâlă: trebue sd înceteze definitiv sis
temul de guvernare al lui Kriiger și Steyn.

Teatrul luptei în Oranje.

Londra, 10 Martie. Valbrea succe
selor din urmă ale lui Roberts scade vă- 
dend ou ochii. „Daily News" scrie: Du
rere, inimicul a reținut și a împiedecat pe 
French a înainta mai departe. N’a succes de 
loc separarea Burilor. Criticii militari sunt 
siliți a recunosce, că sucesul Englesilor nu 
e ceva luoru mare, deorece armata bură a 
rămas cu totul nevătămată.

Din Lourenzo Marques ee anunță, că 
guvernul bur construesce mine esplosive 
lângă Johannesburg, ca la cas de lipsă să 
arunce orașul în aer. Guvernul a oprit, ca 
apa să fiă scosă din mine.

Chipul de luptă al Burilor.

Doctorul Theiler, medic în Transvaal, 
de origine elvețian, publică într’un diar ur- 
mătorele amănunte asupra chipului de luptă 
al Burilor:

Liniștea flegmatică a Burilor e străină 
de actele cutezătbre răsboinice. Orl-ce ar 
face el, primul lui gând e oum să se asi
gure mai bine, dăr în același timp totuși 
să aduoă pagube inimicului. Pentru Bur 
„asalturile" nu sunt deoât o înaintare aco
perită. El sare din stâncă în stâncă, ee pi- 
tesce, și vai de Englesul, care îșl ridioă 
capul de după o piatră. Burul admiră dis
prețul de morte cu care soldatul engles 
pornesce la asalt, cu pieptul deschis, dâr 
o regretă, căci n’are nici un scop. După 
concepția lui, acest fel de cutezanță e aprdpe 
o nebunie, căci „în răsboiîî nu se duce 
omul ca să fie omorît, ci ca să împusce pe 
inimic"! Orl-ce posițiă ar ooupa Burul, el 
se întrâbă întâia și întâia: cum voia soăpa 
mai bine de aci? Nimic nu-i pentru el 
mai neplăcut, decât să fie împresurat. Nu
mai atunci se luptă cu ouragiu nebun. Co
mandanții sciu acâsta și de aceea nu arare
ori îșl aședă trupele astfel, încât soldații 
sunt siliți să se lupte cu cea mai mare în
cordare, când inimicul cârcă să-l împresure.

La situația financiară. Camera (ro
mână) a votat modificările introduse de 
Senat în legea timbrului și înregistrării. 
După largi desbaterl ea a votat și legea 
pentru reorganisarea ministeriului de do
menii, precum și pe aceea prin care minis- 
teriul de finanțe este autorisat să răscum
pere dela sindicatul de bancheri, la care s’a 
contractat împrumutul de 180 milione din 
1898, rentă amortibilă de 4 și 5°/o pentru 
o sumă de 13 milione franci, pe care sin
dicatul, din causa scumpirei banilor în di
ferite părți ale Europei, a preferat să o 
păstreze în portofoliul său în loc de a-se 
grăbi să o vândă, ceea-ce ar fi influințat 
în mod simțitor cursul rentelor nostre.

Aceste 13 milione se compun din 9 
milidne rentă amortibilă 4°/0, pe care sin
dicatul o luase dela Statul român pe cur
sul de 9O’/2 și 4 milione rentă amortibilă 
5°/0 luată de același consorțiu pe cursul 
de 96.

In tomna anului 1899, când se trata 
noul împrumut de 175 milibne franci cu 
bonuri de tesaur .5°/0, sindicatul ni-a atras 
atențiunea asupra acestui stock și după o 
înțelegere cu guvernul român s’a stabilit 
să i venejă cele 9 milione rentă 4°/0 p0 cur
sul de 85, âr restul de 4 milione rentă 5°/0 
pe cursul de 96.

Dâr fiind-oă tesaurul român nu dis
pune în acest moment de un numerar su
ficient pentru a efectua aoâstă resoumpărare 
de rentă, s’a convenit ca sindicatul să ventja 
acest stock pănă la 31 Decembre 1900, pe 
cursurile rniuime de 85 și de 96 indicate 
mai sus, 6r dâoă le va vinde pe un curs 
superior, diferența să fie împărțită între 
ambele părți oontractante.

După cum se vede, sindicatul a făcut 
și cu acestă ocasiă un servioiu real finan
țelor ndstre, de care ambele nostre camere 
au ținut mult oompt, votând fără diseuțiu- 
ne și cu o imensă majoritate legea, de care 
vorbim.

Soirile ce primim dela Bursele străine 
constată, că tendințele generale s’au îngreu
iat la Londra și la Paris. Realisările au 
fost numărose și tote cursurile îu reacțiă. 
Rentele franoese, Consolidatele englese și 
tdte valorile sud africane au fost mereu 
oferite și afectate.

In BucurescI, afacerile au fost rare și 
cursurile au cam dat înapoi. Slăbiciunea e 
generală aprope pentru fondurile de stat 
ca și pentru tbte celel’alte valori, afară 
de Băncile de Scompt, cari au câștigat 2 
franci.

SCIR1LE DI LEI.I
— 28 Februarie v.

Duelurile lui Ugron. Luptele înver
șunate, ce de câte-va dile se petrec în dieta 
din Peșta, au avut ca urmare câte-va due
luri. Alaităerl a fost duelul între Banffy și 
Ugron, ou pistolul, schimbându-se câte 
două glonțs la o depărtare de 20 de pași. 
Adversarii nu s’au rănit. In acest duel 
Ugron a fost provocat. — In aceeași di la 
4 ore d. a. s’a întâmplat duelul dintre 
Ugron și Rohonczy, în care cel dintâiîl a 
fost provocătorul. Deja la prima ciocnire, 
Ugron a rănit pe Rohonczy, tăindu-i com
plet buza superibră. Medicii constatând in
capacitatea de luptă a lui Rohonczy, due
lul fu sistat. Ugron încă a căpătat o mică 
rană la brațul drept. — Era să mai aibă 
Ugron și al treilea duel cu ministrul de 
honvedl Fejervary. Acesta însă a refulat a i 
da satisfacția și a sta pe teren cu Ugron, 
pe care, cjice, n’a avut intenția să-l vaterne. 
In urma acesta Ugron a adresat secundan
ților săi o scrisore, în care spune : „II cre
deam un general viteaz (pe Fejervary) și 
numai acum mă conving, că el este o babă 
bătrână*. Sorisorea acâsta a produs sensa- 
țiă în cercurile parlamentare și în urma ei 
se crede, că br. Fejervary va duoe aface
rea sa înaintea unui juriu de onbre.

D-1 Cantacuzino, ministru-președinte 
român, reîntorcendu-se în țeră după-ce șl a 
terminat cura în Tirolul sudic, s’a oprit 
câte-va elfi0 în Viena, unde a fost primit 
în audiență de Majestutea Sa și a avut o 
oonvorbire mai lungă și cu ministru de 
esterne Goluchowsky. Cu data de 10 Martie 
se telegrafăză din Viena: La prâncjul curții, 
oe l’a dat a<jl Maje-statea Sa, a fost invitat 
ministrul-președinte Cantacuzino și amba
sadorul român Ghica. Au luat parte pe 
lângă înalții funcționari ai curții, și consi
lierii secrețl principele Adolf Schwarzen
berg, Jaworsky, Unger Raquehem, Stein- 
baoh, Bilinszky, Plener, Glantz etc.

Din Germania de nord spre Bal
cani. țliarele berlmese anunță, că se fac 
pregătiri pentru a-se lega direct Germania 
de Nord ou Balcanii prin România. Dru
mul de pănă acuma prin Galiția la Bucu
rescI era și nenatural, și lung, și scump. 
Noul drum va fi prin Zsolna-Budapesta- 
Bucurescl-Constanța.

Numire. D-1 loan Rațiu, profesor la 
preparandia și la șcbla superibră de fetițe 
din Blașiîi, a fost numit, spune „Unirea", 
profesor la gimnasiul de-aoolo pentru lim
bile română și maghiară. Noul post și-l va 
ocupa însă numai la tbmnă, în luna lui 
Septemvre.

Bijuteriile soției lui Krivany.
Vestitul defraudator al banilor din cussa 
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scaunului orfanal dela Arad, Krivany Janos, 
a voit în tot chipul să facă a se crede, că 
sutele de mii de florini defraudate de el, 
le-ar fi folosit pentru împrumutarea altora, 
dela cari însă n’a putut soâte banii. A nu
mit chiar personele, cărora li-a împrumutat 
bani, dâr aceste persons sunt tot âmenl de 
mult răposați. Minciuna nu i-a succes de- 
fraudatorului „patriot11. A scris apoi soției 
sale, ca să ascundă tote bijuteriile, pe cari 
i-le-a oumpărat el. Scrisorea aoâsta a ajuns 
în manile judelui de instrucția și s’a ordo
nat secuestrarea lor. Oând organele admi
nistrației s’au presentat la soția lui Kri
vany, acâsta a primit forte grobian pe ne- 
așteptații ospețl și, ne mai avend în cele 
din urmă încătrău, a blăstămat cu turbare 
comitatul Aradului și apoi a aruncat pe 
masă o punguliță mare de piele, în care se 
aflau multe inele prețiose, brațlete, dia
mante, orologe de aur, pietri scumpe, broșe, 
argintării, cari tote au fost luate de ese- 
cutor. Acâstă seouestrare s’a făcut încă în 
vara anului trecut. Femeia a înaintat re
curs în contra secuestrărei și, după cum se 
raportâză din Arad, autoritățile superiore 
acum au adus hotărîre în causa asta. Tri
bunalul a declarat, că bijuteriile confiscate 
nu pot fi secuestrate și trebue a se înapoia 
femeii, căci bijuteriile soției nu pot fi luate 
în datoria soțului său. Din partea comita
tului s’a făcut însă recurs pănă la Curiă, âr 
aoâsta a hotărît, că bijuteriile pot se fiă 
confiscate, deâre-oe aoestea servesc esolusiv 
pentru împodobirea femeii. Inelul de lo
godnă însă a ordonat a-se soâte de sub see- 
vestru și a-se înapoia soției lui Krivâny ; 
tâte oelelalte se seovestrâză.

0 invențiune aeronautică, piarele 
.din Viena aduc scirea, că un student ro
mân dela faoultatea de medicină din Viena, 
E. Ganea, se ocupă de mult cu problema, 
de-a construi un aerostat ușor de dirigiat. 
Teoretica i-a succes și dâcă va fini studiile 
sale și va afla mijlâcele materiale necesare, 
voesce să se pună pe lucru. Relativ la mo
dul eonstrucțiunei nu se comunică nimic, 
ci se amintesce numai, că Ganea se folo- 
sesce de un sistem de abavente puse în 
mișcare de un motor. Mișoarea înainte său 
îndărăpt se face prin diferite posițiunl ale 
abaventelor.

Defraudare. Funcționarul orășeneso 
Opitz Janos din Gybr a făcut și el ca 
inulțl alțl „patrioțl“, înoassând dela cetă
țeni bani pentru dare, âr banii și i-a ținut 
el, și în cărticelele de dare a însemnat 
-sume false. Pe calea acâsta a defraudat 
10—12,000 corone. Acum e arestat.

Curs de antropologia în Bucuresci. 
M’a întâlnit alaltăerl — scrie un advocat 
în „Drapelul11 —d-1 dr. MinovicI eminentul 
.și simpaticul profesor universitar și m’a in
vitat să văd aparatele, tablourile și sala — 
una din camerile curței cu juri — unde va 
începe cursul său de antropologia elementară, 
ce va preda agenților de siguranță, pentru 
ca aceștia să învețe a ounosce cu înlesnire 
și pe base sciințifioe pe cei dațl în urmă
rire. Am simțit o mare, o forte mare mul
țumire sufletâscă vădend, oă e capabil un 
Român ou tragere de inimă să faoă ceva 
pentru sciința și practica penală, soiință 
și practieă din nenorocire fârte negligiată 
pentru noi. Antropologia formâză un stu
diu larg și amănunțit la universitățile din 
occident, ea -este încadrată în cursul de 
medicină legală al facultăței nâstre de me
dicină și nu se predă niol-decum la drept. 
Ceea-oe însă în străinătate, după cât soiu. 
nu se face și ceea-ce inovâză d-1 dr. Mino
vicI este predarea cursului de antropologia 
în chip elementar și special personalului 
nostru polițieneso. De cunosciințele antro
pologice elementare au nevoiă toți aceia, 
cari se devotâză dreptului, dâr mai ou eâmă 
■cei cari după lege sunt chiămațl să se în
trebuințeze în materiă penală: procurori, 
judecătorii de instrucție și agenții de po
liția. Decă efectele acestui studiu, ce-1 în
cepe d-1 MinovicI, o’ar fi deoât să învețe pe 
agenții de poliție — și n’ar avea nimio de 
perdut magistrații — să recunoscă pe ade
văratul oulpabil după signalmentele fisice, 
încă serviciul ar fi imens. Sunt multe și 
.din nenorocire dese oasurile, când un in

divid este luat drept altul, fiind-oă natura 
i a făcut să semene. Dâr perfecțiune în 
asemănare nu esistă și numai cunoscând 
mijlâcele antropologice vei pută stabili 
adevărul.

Moi’t de spaimă. Kiss Marton, fiiul 
unui țăran bogat din comuna Turda, în 
Bihor, s’a presentat în primăvara acâsta la 
asentare. Era sdravăn și voinic, ou tote astea 
s’a presentat tremurând înaintea comisiunei. 
Când a audit pe medici declarându-1 ca 
bun pentru armată, a esclamat: „Dumne
zeule, eu sunt „tauglich !“ apoi cădu mort la 
pământ, fiind lovit de apoplexiă. A fost 
robust, dâr slab de ânger. Apoplexiă a oă- 
pătat’o din spaimă.

Populația Bucurescilor. După ulti
mul recensământ, ale cărui operațiuni defi
nitive e’au sfirșit, populațiunea totală e de 
286,081. Aceștia se împart după verstă în : 
Copii pănă în vârsta de 7 ani 50,392; co
pii dela 7—14 ani 35.846 ; copii dela 14— 
21 ani 38,693; Bărbați dela 21—40 ani 
108,000; bărbați dela 40—70 ani 54,564; 
bărbați trecuțl peste 70 ani 3,700 — După 
naționalitate: Evrei 43,318; Streini supuși 
53,056 ; Români 185,697. — După instruc
țiune: Bărbați, cari sciu carte 94,153; 
bărbați, care nu sciu carte 51,988 ; femei, 
care sciu carte 62,205; femei, oare nu sciu 
carte 73,726 ; Infirmi: bărbați 338 ; femei 
241. Cetățeni, cuprincjeud și pe tinerii în 
vârstă de 21 de ani supuși contribuțiunii, 
sunt 146.000.

Nihilist! în Polonia rusescă. In 
orașul Dombrava din Polonia rusâscă mai 
mulțl studențl dela șcâla de mine de-aeolo 
au fost prinși și fără multă cercetare osîn- 
diț! la câte trei ani de temniță. După-ce 
vor espia acâstă pedâpsă, vor fi împărțițl 
în regimentele rusescl, unde se servâsoă 
încă câte 6 ani. De-odată cu aceștia au 
mai fost prinși și arestați 14 funcționari 
dela mine și o câtă întrâgă de muncitori. 
Se așteptă să urmeze și alte arestări. Toți 
sunt bănuițl ou nihilism.

Frances! și Engles!. Din Paris 
se scrie următârele: Principele de Wales 
nu va veni la desohiderea esposiției uni
versale, de ani de <jile încâoe regina Vic
toria acum pentru întâiași dată nu va pe
trece îu Riviera francesă, JEnglesii ocolesc 
Nizza. Intre familiile englese de aid și în
tre FrancesI domnesce cea mai mare în
cordare socială. Disposiția anti-englesă a 
spiritelor o tradeză și mai bine diarele. 
Este o foiă umoristică „Rire“, care prin 
tot felul de oarioaturl îșl bate joc de En- 
glesl și de regina lor. „Rire“ dedică un 
număr al seu esclusiv Englesilor, întitu- 
lându-1 „ Via les English*1. Envelops nu
mărului e dedicată feciârei de Orlean. En- 
glesii au ucis prin flăcări eroica feoiâră și 
ilustrația representă chinurile ei când mu
ri» morte de martiră pe rug. Mai sunt apoi 
și alte ilustrațiunl. Una representă un con
duct mortuar, înaintea căruia merge un 
gardist îmbrăcat în roșu. Praporii sunt pro- 
văcjuțl ou inscripții ofen9ătore pentru En- 
glesl. Mai cuprinde o oaricatură despre re
gina Victoria, cu inscripția: „Etă prea 
stimata femeiău. Apoi altă caricatură, re- 
presentând o bonă, care bate ou nuiaua 
pe-o copilă, pe când preotul anglican oe- 
tesce biblia și domni respectabili privesc 
chinuirea copilei. Dintr’un colț, regina Vic
toria se amusâză în acâstă scenă. Urmâză 
chipul din Napoleon I pe insula St. Elena. 
In gura lui Napoleon sunt puse cuvintele 
următore: „Tote popârele le-am învins — 
și totuși m’a făcut captiv cel mai laș po
por11.

Un om turbat. O rentieră din Le 
vallois-Perret (Francis), d-na Fortin, locuind 
cu fiiul său în verstă de două-decl și unu 
de ani, primi dilele trecute visita unni 
prietin al fiiului 6ău, Paul Bertin. Bertin 
dejuna bine cu amicul său și cu mama 
acestuia. La desert se simți puțin oam in
dispus și ceru voiă să se culce puțin. For
tin îșl conduse amicul în camera de cul
care, unde Bertin se trânti îmbrăcat pepat 
și adormi. Gazdele respectară somnul mo- 
safirului lor pănă la âra 6 săra, când se 
deștepta. In același moment mosafirul îșl 

chiemâ cu tâtă puterea amicul și îi striga: 
— Vino iute și omoră-mă, te rog, omâră- 
mă ! D-na Fortin și fiiul său alergară și 
speotacolul înfiorător, oare li-se presintă 
înaintea ochilor, îi îngheță de grâză. Bertin 
era de nerecunoscut, cu fața oongestionată, 
eu ochii eșițl din orbite, cu ghiarele înfip
te îu salteau patului, se svîrcolea cu 
spume la gură, urlând și lătrând oa un 
câne. El mușca din când în când perinile 
patului, și apoi se oprea și cu ochii plini 
de lacrăml striga amicului său : „Oh! 
mâră-mă! omoră-mă odată!...“ D-na For
tin și fiiul său steteau la îndoâlă, ce să 
facă, când nenorocitul avu un nou acces, 
începu să sară prin casă, să rupă perdelele, 
să rupă mobilele și să urle îngrozitor. In 
sfîrșit sosiră și vecinii; șâse omeni cu ma
nile înfășurate în șervete, pentru a fi feriți 
de mușcături, se precipitară asupra neno
rocitului turbat și după o luptă, în care 
întrebuințară o forță ostra-ordinară, reușiră 
să-l dobore la pământ și să-l lege. Starea 
nenorocitului era desperată și după 24 de 
bre muri, la institutul Pasteur, în oele mai 
oribile chinuri.

Călătoria la Roma si Paris. Re- 
dacțiunea diarului „Unirea11 din BlașiQ a 
pus la cale arangiarea unei călătorii la 
Roma și de acolo la Paris. Etă ce 6crie 
despre acâsta numita foiă:

„Călătoria va sta din două părți. în
tâia va fi un peregrinaj la Roma. Prețul unui 
bilet de cl. I. dus și întors cu provisiunea 
întrâgă pe 10 dile oostă 150 fl., cl. II. 120 
fl., și ol. III 70 fi.

„A doua, pentru esposițta dela Paris, 
va fi o continuare a celei dintâiti. Dela 
Roma, — dâcă se vor afla 30 inși, — gru
pa va merge la Neapol, unde se va face o 
escursiune pe Vezuv. De aci prin Florența, 
pasul St.-Gotthard, la Paris, unde călătorii 
rămân 7 49°- Călătoria acâsta va oosta, — 
înțelegându-se provisia întrâgă, trăsuri, hotel, 
bilete la esposițiă ș. a. — pentru ol. 1.470 
fl. pentru cl. II. 360 fl.

„Plecarea se va face lasfîrșitul lunei 
Septembre, probabil la 26 n. Prețurile se 
socotesc dela Pesta și înapoi. Pănă Ja Fiu- 
me se va călători cu trenul, de aid cu va
porul pănă la Ancona, și apoi âr cu trenul 
pănă la Roma. Un bilet de călătoria e va
labil 45 dile-

„Dela Paris reîntorcerea se va faoe prin 
Elveția, Germauia, Tirol, Viena, Pesta. Ori 
ce informații mai detaiate dă cu plăcere 
Redacția „Unirii11, carea aranjâză călătoria 
acâsta, și carea se va îngriji se prooure 
călătorilor plăoerea și comoditatea cea mai 
mare. Observăm, că relativ prețurile sunt 
ou mult mai ieftine, deoât la călătoria reg- 
nicolară, ce se aranjâză la noi în țâră. Pre
țurile de călătoria se pot plăti și în rate 
lunari.“

Impositele în Francia.
Este interesant să soim, oât plătesoe 

cineva, oa să aibă dreptul să fiă cetățeanul 
unei țări, sâu mai bine di8 80 aibă onorea 
să fiă o mașină de produs imposite în ma
nile deținătorilor puterii.

Din acest punct de vedere oetățeanul 
frances duce o sarcină fârte grea. Să luăm, 
de ex. un oontribuabil parisian: ca frances 
oolaborâză la îngrășarea unui Budget na
țional de 3,900,000,000 franci; să d,cem 
în oifră rotundă 4,000,000,000. Media po
pulați unei francese, fiind de 38,000,000 
omeni, ar veni pentru fiă-care individ să 
plătâscă statului 101 lei 04 b. Și dâcă îu 
loc de a lua individl ca basă pentru a sta
bili media, vom lua lucrătorii producători, 
a căror cifră nu treoe'peste 9,000,000, avem 
pentru fiă care din ei, oap de familiă, un 
imposit anual de 433 lei 33 b. Acâsta este 
partea care se icumbă fiă-cărui locuitor ca 
cetățean frances.

Pentru un Parisian însă sarcinele sunt 
și mai grele.

Budgetul comunei Paris, ca și bud
getul statului, a mers tot mărindu-se de 25 
de ani încâoe. Dela 1870 pănă la 1899 bud
getul național a crescut dela 2,100,000,000 
la 3,900,000,000, adecă aprâpe s’a îndoit; 
âr budgetul comunei Paris a crescut dela 
212,000,000 la 320,000,000.

Parisul având o populațiune de 2,536,000 
locuitori, față cu budgetul comunei sr veni 
pentru fiă-care locuitor al Parisului o sar
cină de 126 lei 83 b. și pentru o familiă 
de patru persâne ar veni 507 lei 32 b. 

Prin urmare Parisianul suportă un imposit 
personal pentru stat, 101 lei 04 b. și pen
tru comună 126 lei 83 b. în total 227 fr. 
87 b. pe an.

Și o familiă de patru persone venind 
la Paris este supusă la un imposit de 433 
lei, 33—|—507 lei 32 b. adecă în total la un 
imposit de 940 lei 65 b. pe an, ceea-oe 
vine 2 lei 57 pe fiă-care d1-

înainte dâr de a se gândi la mâncare, 
la loouință și la îmbrăcăminte,' cetățeanul 
frances, care trăesoe la Paris, trebue să 
plătâsoă statului și comunei 2 lei 57 b.pe d>-

wnvo care.
Reuniunea română de gimnastică și 

de cântări din loc îșl va ținâ Adunarea ge
nerală Luni în 6 (19) Martie 1900 la 6 6re 
p. m. în sala cea mare a șcâlelor centrale.

La acâsta învităm pe toți membrii 
Reuniunei a lua parte.

Brașov, 28 Faur v. 1900.
George Chelariu, George Văteșan, 

președinte secretar.

Londra, 11 Martie. Se vorbesce, 
că guvernul din Transvaal și Oranje 
a intervenit la lordul Salisbury pen
tru pace, cerend se li-se lase inde
pendența. Englitera înse nici nu 
voesce să între în vorbă asupra 
păcii, decât numai pe lângă supunere 
necondiționată la condițiunile de 
pace, ce le va dicta guvernul engles.

SD 0 $ !E KS SC.
Nevestele diplomaților turci. In 

Constantinopol numirile în posturi diplo
matice pentru străinătate se făceau pănă 
acum cu ore-carl dificultăți, fiind-oă diplo
mații respectivi au fost împedecațl să ia cu 
ei și pe nevestele lor. Coranul însă nu in- 
terdice prin vre-un articol special, că „ne
vasta nu pote să urmeze pe soțul ei:1,oând 
este silit, în interesul serviciului, să pără- 
sescă jțâra și să mârgă în streinătate, dâr 
obiceiul țărei cere ca soția să rămână în 
Turcia. Din acâstă causă mulțl bărbați dis
tinși ai statului turceso au fost nevoițl să 
renunțe la posturile oele mai onorifice din 
străinătate, din causă că nu voiau să se 
despartă pentru mai mulțl ani de nevastă 
și copii. De oâțl-va ani însă, unele state 
balcanice au fost mai amabile față de re- 
presentauții turci și li-au dat permisiunea 
să ia cu denși haremul, sub ouvânt, că 
acolo, de esemplu îu Belgrad și Sofia, se 
găsesc moschee. Cu tote acestea disciplina- 
ților domni din Constantinopol nu le con- 
veniau nici aceste favoruri și rămâneau în 
credința obiceiurilor etrămoșescl. Acum 
vre-o câte-va luni însă, ambasadorul turc 
din Stokholm și-a luat nevasta. Șeriful a 
putut să facă acâsta, fiind-că nevasta sa 
este io princesă egipiână și egip.tâna is- 
lamitică trăiesce mult mai liber decât co
religionara ei turcă. Cu tâte acestea, ne
vasta șerifului-pașa n’a putut să ajungă la 
soțul său, numai sub pretext că faoe un 
voiaj la părinții săi în Egipet și găsindu- 
se odată afară din sferele puternice ale au
torităților turcescl, a plecat din Alexandria 
direct spre Stokholm.

Nu de mult s’a întâmplat un cas de 
precedență, care va trebui să provâee o 
schimbare radicală în starea de pănă acum. 
Ambasadorul Ali-Ferrouh-Bey, fiind în con
gediu, se află în Constantinopol și a spus 
Sultanului, că se va reîntâroe la postul său 
numai cu o singură condițiune: dâcă ’i-se 
va permite să ia ou sine și pe nevasta sa. 
CinI luni a durat pertractarea acestei ces- 
tiunl, însă Ali-Ferrouh a rămas neolintit în 
hotărîrea sa. In urmă neavând ce face, Sul
tanul a consimțit, însă ou condiția, ca ne
vasta ambasadorului să fiă aoompaniată de 
sora ei. Ali-Ferrouh a plecat deol cu ha
remul său — au mai fost și două sclave 
mohamedane — în America, unde desigur 
au și ajuns. Se spune, că nevasta ambasa
dorului turc este o femeiă fârte inteligentă 
și bine educată și este mult iubită în 
cercurile mohamedane. Ea este nepâta 
fostului ministru de răsboiîi Hussein-Avni- 
Pașa, care a fost ucis din causa învinuirei, 
oă ar fi luat parte la conspirația în oontra 
vieței Sultanului Aziz.
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0 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 
moderne11. Acestă carte, atât prin este- 
riorul sSu elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de apropo 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Vom 
căuta s’o facem mai de-aprope cunoscută 
cetitorilor noștri; de-ocamdată ne mărginim 
a atrage asupra ei atențiunea tuturor Ro
mânilor iubitori de carte; în ea cetitorul 
va găsi o comoră nespus de prețiosă de 
învățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu“, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

Scrieri școlare.
Istoria pedagogiei de V. Gr. Bor- 

govan 0 carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de șcblg., Prețul 1 fl, 50 cr. 
(ou posta 1 fl, 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul sco- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor) Tipărită în 1898, 
Partea I (Testamentul vechiu) costă 25 cr., 
br partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 or. porto de fiă-care,

Cântul în școla poporală de lu.hu 
Pon. învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

UCanual catechetîc pentru primii ani 
școlastici, ca îndreptar pentru catecheți, 
învățători și părinți, prelucrat de Hasiliu 
Hațiti,, fost profesor în seminariul din Blașiu 
și vicar la Făgăraș. Prețul 40 cr. (cu posta 
45 cr.)

„Inv&țătura creștirâscă, s6u Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cath 
Bdițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 2W4 pag, format 8°, e legată solid 
și costă 80 cr. (cu posta 90 cr.)

Idei fundamentale în economia 
politică. D-l loan Socactu, vechiQ profe
sor la scolele comerciale române din loc, 
a scos de sub tipar o nouă broșură sub 
titlul de mai sus, fiind adausă în partea a 
doua și o nouă teoriă sociologică, care con
ține lucruri de interes sciențific deosebit 
mai ales pentru specialiști. A cund-3ce ideile 
fundamentale ale economiei politice este 
fără îndoelă de mare interes pentru ori 
care cetitor inteligent. Un esemplar costă 
65 cr. și se pote procura seu -direct dela 
d-l autor, în a căruia editură a apărut 
opul, său dela Tipografia „A. Mureșianu“.

*
Pentru comercianțt funcționari și 

toți omenii de afaceri, precum și studențl 
putem recomanda următorele cărți:

Mânui de dreptul cambial, lucrat 
de loan Socaciu, profesor la școla română 
gr. or. din Brașov. Cartea e tipărită pe 
spesele „Albinei*4 și e menită a face mari 
servicii tuturor, cari au afaceri cu oambii 
polițe). Prețul 2 fl. (cu posta 2 fl. 10 cr).

„Curs complet de corespondența 
comercială", de I. C. Panțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și spedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede și cupdne etc. Prețul 1 fl. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea duplă 
de 1. G. Panțu, prof, la școla comercială 
superibră din loc. Tracteză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, pbte ori 
și cine să învețe contabilitatea, adecă ți
nerea socotelelor în economia proprie și în 
afacerile comerciale. Prețul 50 cr. -|- 5 cr. 
porto.

Procent, Promit, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. G. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
dile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit, așa ca să fie 
înțelese de ori și cine; de-asemenea modul 
de calculare al intereselor la bănci și teo
ria conturilor curente. Prețul 40 cr. plus 
3 cr. porto.

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Martie 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.90 Vând. 19.— 
Argint român. Cump. 18.40 Vend. 18.50 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 Vând. 19.30 
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vând. 128.—

Proprietar: Dr. Âuret Mureșianit. 
Redactor responsabil: Sregoriu Maior.

Cursul la bursa din Viena.
Din 10 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0.......................... 97.70
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.10
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/0 . 100.60 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/o • 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 92.25 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.65
Impr. ung. cu premii..................... 164.—
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.75 
Renta de argint austr............................. 99.35
Renta de hârtie austr............................. 99.20
Renta de aur austr.................................. 98.30
Losuri din 1860..................................... 136.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 128.80
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 235.85 
Napoleondorl.......................................... 19.27
Mărci imperiale germane .... 118.50
London yista..................................... 242.75
Paris vista ,.......................................... 96.30
Rente de corbne austr. 4% • • • 99.45 
Note italiene, 90.15

Nr. 2575-1900.

PVBLICĂȚIUNE
In 16 Martie I960 se vor vinde 

în biroul revierului orășenosc în 
Strada Porții nr. 53, mai mult ofe- 
rentului prin cale din licitațiune și 
oferte:

1) l-mul cerc economic clasele 
A) și B) 1550 m3.

2) Il-lea cerc economic clasele 
A) și B) 2050 m3.

3) IV-lea cerc economic clasele 
A) și B) 4010 m3 lemne de brad și 
moliv.

Vencjarea se estinde pe un an, 
folosința fîe-cărui cerc economic se 
licitbză separat.

Ofertele provecjute cu un vadiu 
de 10°/0 au de a se așterne pană în 
(țiua pertractărei și anume până la 
11 bre înainte de prânz.

Condițiunile se pot examena în 
biroul revierului orășenesc în fie care 
Marți și Vineri înainte de prânz

Brașov, în 28 Februar 1900.

890.1-1 Magistratul orășenesc.

Nr. 2553—1900

PUBLICAȚIUNE.
Jos în 29 EVÎae tie 1900 în- 

nainte de prânz la 9 bre se vor vin
de pe cale orală și scripturistică la 
oficiul orășenesc economic rea 1 ită- 
țile și pământurile orașului Bra
șov, aflătdre în șlocul de scaldă Zizin.

La vânzare vine așa numita cu 
rie, hanul „C o n c o r d i a“, scalda de 
apă curgetbre, scalda de putină, pro 
menada cu parcurile și cu sala de 
așteptare, sala de preumblare, pavi- 
Ionul de musică, șatra de cofetărie, 
isvorele „minerale11 așa numite: fân
tâna Ferdinand11, „fântâna Ludovic.11, 
scalda „Lobogo “ dinpreună cu isvo 
rul lui „Francisc11, sala de așteptare, 
și pâmentul, parcul Schwarzenberg, 
complexele de pădure „szakad buk- 
kos11 și pădurea Lobogo, livadia to- 
bogo, o grădină lângă parcul Schwar
zenberg; mai depart? două grădini 
și livedl la olaltă cu prețul de stri 
gare 36330 corone 84 bani.

Ofertele au de a se așterne la 
oficiul orășenesc cel mult până 
Ja 12 bre la prânz a precjilei de 
oferte, observânduse, că ofertele mai 
târfiiu așternute nu se iau în consi- 
derațiune.

Condițiunile de oferte și acele 
contractuale se aflu până la (fiua 
pertractărei de oferte, la oficiul oră
șenesc economic în decursul orelor 
înainte de prând dela 8 până la 12 
bre, spre examinare și decopiere.

Brașov, în 28 Februar 1900. 

890, i 2. Magistratul orășenesc.

Sz. 7142-1899. tlkvi.

Ărveresi hirdeimenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosăg, mint tlkbnyvi hatbsâg, kbzhirre teszi, 

hogy a keleti F.-Szombatfalva szegenv-alap vbgrehajtatbnak Popa Eva
8 târsa vâgreha.jtast szenvedb elleui 70 frt. toke koveteles âs jârulekai
irânti v egrehajtâsi ugyâben a fogarași kir. jârâsbirosâg teruleten levb
Felso-Sombatfal van fekvb, a Felso Sombatfalvi 198 ezâmu tlikvben
528. 567 hrsz. ingatlanra 170 fl. 10357 hrsz. ingatlanra 7 frt.
660/1 fl » 7 fl 10372 5
2263 fl fl 47 fl 10377

57

8
fl

2277 •• 10
9 55 55

2599 fl 1 ” \ 
fl 4

77
fl A felsb-szombatfalvi 233 sz . tijkben

2716, 2718 „ » 44 fl 638,639 hrsz. ingatlanra 186 frt.
3123 » n 9 fl 644 fl 77 47 fl
3180/2 fl fl 10 fl 2078 fl fl 15 7?
3746 fl fl 4 fl 2690 fl fl 21 fl
3863 fl fl 5 fl 2893 îl fl 40 57

4411 fl a 20 fl 2929 fl fl 26 fl
5280 fl fl 3 » 3120 fl fl 34 57
5417 fl 33 fl 3311, 3313 fl fl 44 fl
6295 fl » 71 fl 3439 fl 20 fl
6501 fl fl 18 fl 3631 • 5Î 75 24 ir
6510 fl fl 23 fl 4181 fl fl 5 57

6534 fl fl 12 fl 4267 » 77 4 77

6786 fl fl 5 fl 4258 fl 77 3 57
7022 fl fl 12 fi 4793 fl fl 6 55

7076 fl fl 3 fl 5258 fl fl 12 77

7099 fl fl 3 fl 5665 fl » 10 fl
7103 fl w 10 fl 5940 fl 75 6 77

7250 fl 8 fl 5941/1 5Î » 2 75

7284 fl fl 7 fl 5943 fl fl 12 77

7384 fl fl 6 fl 5945 55 fl 12 75
7451- fl fl 27 fl 5949 55 fl 9 fl
7460 fl fl 19 7060, 7065 fl 57 fl-
7474, 7484 „ 14 fl 7068/11, 7070 55 fl

I/O
fl-

7993/2 fl Ti 2 fl 7205 fl fl 14 77

8203 fl fl 2 n 7410 55 75 16 77

8517 fl fl 2 fl 9551 55 77 51 57

9181 fl fl 10 fl 9552/3 fl fl 11 77
9188/1 » fl 10 fl 9649 55 57 17 15

9204 n fl 4 fl 10307 fl- 57 6 fl
9206 a fl 2 fl 10310 55 fl 7 75;

10293 fl fl 4 a 10318 » fl 8 7V
10509 fl fl 5 fl 10329 55 77 5 fl
ban az ârverbst ezennel megăllapitott kikiâltâsi ârban elrendeltetik, es> 
hogy a fennebb megjelblt ingatlanok az 1900 6VÎ Mârtîus ho 23-ik napjăn 
deleldtt 9 orakor Felsâ-Szombatfalvân megtartando nyilvânos ârveresen 
a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/n-ât 
kâszpânzben, vagy az 1881 evi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi november hb l-eu 3333. sz. alatt kelt iyaz- 
săgiigyminiszteri rendelet 8-ik §-ban kiielblt bvadekkepes ertâkpapirbao. 
a Lriku.'dftt kezâhez letenni, avagv az 1881: LX. tbrv. cz. 170-ik Ș-sa 
ertelmeben a bânatpenznek a birbsâgnâl elbleges elhe'yezesârâ.l kialli.- 
tctt s>abâys eru elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1899. âvi november hb 22 ân.

A kir. tdrvenyszek mint telek’iyvi hafosâg.
CSĂSZÂR

880.1 kir. albire..

Sosirea și plecam trenurilor fle stat m. ung. îi Brașov..
ValaMl din 1 Octoinvre st. ib. 1999.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persons la 8 ore dim.
II. Tr. aooe). pet-te Clușiu la 2 6. 9 m. p. m.

III. Trenul mixt ia 10 bre 25 min. sâra
Dela Bucnresci la Brașov:

L Trenul mix’., care circulă numai Vinerea 
dela Predeal, la 0 bre — min. dim.

II. Trenul aocel. la 2 bre 18 min. p. tn.
III. Trenul mixt, L 5 bre 20 min. p. m.
IV. Trenul de pers., la 9 bre 27 min. sera.

Dela Kezdi-Oșorhbiu la Brașov:
I. Trenul de persoce la 8 bre 25 m. d.,

(are legătură în St.-GeorgI cu Giuc- 
Szerda și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de persbne la 1 oră 51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la 6 ore 48 co. sera, (are

1 gâturâ cu Oiuc-Szereda).
Dela ZernescI la Brașov <G. Bartolomeiu).

I. Trenul mixt la 6 bre 22 min. dim.
II. Trenul mixt la 1 oră 13 min. p. m.

Dela Ciuc-Gyimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la 8 bre 25 min. dim
II. Trenul de pers, la 1 oră 51 min. p. m.

III. Trenul mixt la 6 bre 48 min. sbra.

„ Gazeta Transilvaniei“
la librăria Nic. J. Ciurcm și la Eremias Nepoții.

Plecarea trenurilor din Brașov^
Dela Brasov la Budapesta:

I. Trenul mixt la 5 bre 8 min. diminbței
II. Tr.4>oeel. (peste Clușiu) la 2 6.45 m. p. m..

III. Trenul de pers, la 7 ore 48 min. sbra...
Dela Brașov la Bucurescî:

I. Trenul de persone la 3 bre 55 min. d.,
II. Trenul mixt la 11 bre a. m.

III. Trenul accelerat țoe vine pe la Oradis.
Clușiu) la 2 bre 19 min. p. m.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. T-enul de persbne la 5 bre 19 nnm

dim. (are legătură ou Tușnad) 
Cioc-Szereda. 3 o. 15 m.

II. Trenul mixt la 8 bre 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la 3 bre 15 m. p. m. 
are legătură ou linia Tușnad-Ciuc-Szereda  ̂
Dela Brașov la Zârnesel (G. Bartolomeiu).

I. Trenul mixt la 9 bre și 2 min. a. m.
II. Trenul mixt la 3 bre 18 min. p. m.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la 5 bre 19 min. dim.

II. Trenul mixt la 8 bre 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la 3 bre 15 min. p. m-

cu numerul ă 10 fii. se vinde

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


