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Se se scie odată...
Astăc]! am primit amănunte 

despre cele ce s’au vorbit în Con
gregația din Lugoș cu ocasiunea 
cunoscutei propuneri a d-lui C. Bre- 
diceanu.

Nu voim se ne ocupăm acji de 
argumentele, ce s’au adus din partea 
adversară în contra amintitei pro
puneri. Aceste argumente nu sunt 
nicî-decum nouă. Ele au 1’ost aduse 
cu multe variante de repețite-ori 
spre a scusa procederea ilegală, ne
constituțională și despotică a guver
nului contra organisațiunei de partid 
și a îutrunirilor nostre.

Ne vom opri pentru acji numai 
la unele aserțiuni, ce le-a făcut vor
bitorul general al Maghiarilor în 
amintita discuțiurie cu privire la 
starea actuală a poporului nostru și 
la progresele lui pe terenul instruc- 
țiunei.

Nici aceste aserțiuni nu ne oferă 
nimic nou, ci conțin veclnicul refren, 
cu care asupritorii noștri vor să-și 
spele păcatul de mărte, ce-1 săvîr- 
șesc față cu poporul nostru.

De ce vă mai plângeți de asu
prire, când vă merge așa de bine, 
când progresați și îndeosebi pe te
renul instrucțiunei și cel bisericesc 
vă bucurați de o autonomiă așa de 
frumăsă etc. etc. — Acesta este re
frenul de care vorbim și la care 
alții mai adaug cu statistica în mână, 
că Românii au atâtea școle popo
rale și atâtea gimnasii și alte școli 
cu limba de propunere română, ba 
mai au și mulțime de institute de 
bani, înființate și susținute cu pro
priile lor capitaluri ș. a.

Ce și-ar fi gândit, de pildă, Cehii 
și fotă lumea, care urmăresce acji 
cu atâta atențiune luptele lor, dăcă 
acum, când cu primirea membrilor 
delegațiunei la palatul din Buda, 
Majestatea Sa în loc de ai mulcomi 
la plângerea lor, că nu li-se restitue 
dreptul de limbă oficială internă, ce 
li-s’a luat, asigurându-i, că n’are să 
se întâmple nimic, ce ar pute vă
tăma poporul lor, — li-ar fi răs
puns: n’aveți destule drepturi, nu 
vă merge destul de bine? n’aveți 
universitate și șcăle mai multe pote 
ca Germanii ? n’aveți dietă și guvern 
provincial boem? Ce vă mai trebue 
limbă oficială internă cehică?

Se vor găsi și iscusiți, cari vor 
observa cu multă înțelepciune, că 
alta e situația Cehilor și alta a 
nostră.

Așa o fi, de vom asemăna pro
gresele unora și ale altora. Der în 
cestiunea libertății și a drepturilor, 
de care are lipsă neapărată ori și 
ce popor pentru a se pute desvolta, 
a înainta și înflori, . cum au lipsă 
viețuitorele de aer și de apă, nu pot 
să fiă situațiuni deosebite. Ceea-ce 
este necesar pentru un popor, se 
cere tot așa și pentru celalalt, dăcă 
e să ajungă la aceeași țîntă de per
fecțiune.

N’au fost nici Cehii tot în sta
rea de astăfli. Era un timp, când 
abia se mai scia de o națiune ce
hică. Și nici Maghiarii n’au fost tot 

așa de îmbuibați ca astăcji. Fost’au 
vremuri, când nici că mai visau de 
a ajunge vre odată să dispună ei în 
și-și de destinele acestor țări. Insă 
nici Românii nu mai sunt iobagii 
dinainte de 1848.

E vorba, că fiă-care popor, ca 
și fiă-care individ, stărue a progresa. 
Mai mult însă, fiă-care este în drept 
a reclama libertatea mișcării și a 
desvoltării sale. Și ceea-ce au făcut 
și fac Maghiarii și Cehii, vor face 
și Românii, vor trebui să facă cu 
necesitate neînlăturabilă, ca să-și 
pâtă asigura condițiunile de viață, 
de care au trebuință acți, ca să se 
potă susțină în concertul popărelor, 
cu cari trăesc și de cari sunt în- 
cunjurați.

Șoviniștii maghiari, ca și cei din 
Caraș-Severin, ar vră să stabilescă 
altă ordine a naturei pentru des- 
voltarea poporului român, ar vră 
să-l dedea să mărgă nu înainte, 
ci îndărăt ca racul, punendu-i cjil- 
nic nouă stavile în cale și (ți- 
cendu-i mereu: nu vecți, că ai destul, 
ce-’ți mai trebue? Pote să-ți mai 
luăm ceva, dăr nu să-ți mai dăm, 
căci prea te-ai răsfăța!

Astfel a vorbit și inspectorul 
școlar reg. unguresc în congregația 
din Lugoș cjicend, că mama patriă 
a desmerdat pe Români cu atâta 
grijă și ocrotire ce le dă, încât de
vin tot mai pretențioși; de o asu
prire a lor nici pomenire.

Bine i-a răspuns unul din mem
brii români punendu-i întrebarea, că 
de când Ungurii sunt la putere, câte 
școle a ridicat statul pe sema Români
lor și arătându-i, că progresul, ce l’a 
făcut poporul român pe terenul ins
trucțiunei, are să-l mulțămăscă nu
mai și numai vitalității, inteligenții 
și zelului său neobosit, eră nu spri
jinului unguresc.

Fariseescile și perfidele afirmări, 
că Românii ar avă să datorăscă pro
gresul lor modest, ce l’au făcut în 
cei treizeci de ani din urmă, bună
voinței guvernelor unguresc!, tre- 
buesc combătute la tote ocasiunile 
cu cea mai mare energiă prin graiu 
și în scris, în pressa dinăuntru și 
dinafară, ca să se scie odată pentru 
tot dăuna, că tot ceea-ce mai posed 
Românii astăcjl în 'favorul culturii 
lor naționale, își are rădăcina în 
periădele dinainte de înființarea 
dualismului; și. că tot ce s’a făcut 
la noi de atunci încoce, s’a tăcut 
numai în continuă luptă cu Ungurii 
dela putere, cari mereu ni-au pus 
piedeci și ne-au restrîns, chiar cu 
călcarea legilor aduse de ei la 1868, 
necontenit în libertatea mișcării 
năstre de desvoltare.

Să se scie odată urbi et orbi, 
că bunăvoința guvernelor unguresc! 
nu s’a manifestat pănă acum, decât 
într’o succesivă și sistematică des- 
poiare a Românilor de drepturile lor 
și că acum totă grija celor dela stă
pânire se concentreză numai și nu
mai în nisuința de a i desbrăca și 
de puținele avantagii, ce le-au câș
tigat prin forța elementară a des
voltării lor independente de voința și 
tendința falșilor ocrotitori; — să se 

scie, că acăsta nisuință își află cea 
mai înaltă erpresiune în măsurile de 
reforme, a căror unică țintă este, 
scurt și cuprinzător, nivelarea totală 
prin maghiarisare, tătă puterea sta
tului fiind pusă în serviciul acestei 
nisuințe.

O declarația a baronului Bour-
5

guignon. Cunoscem declarația, oe afăout’o 
în ședința ultimă a dietei din Cernăuți de
putatul român, părintele archimandrit Ca- 
linescu în numele olubului român dietal. 
In ^Deșteptarea'i din Cernăuți dând sâmă 
despre deoursul acelei ședințe publică din 
cuvânt în cuvânt și declarația președintelui 
țârii br. Bourguignon privitor la „situația 
schimbată11 în Buoovina. Etă ce a cfis Bour
guignon :

„Administrația școlară ține cu tăriă 
la egala îndreptățire a confesiunilor și națiu
nilor țării întocmai cum prescrie legea; și 
astfel va arăta și în viitor aceeași bună
voință atât față de Nemți, cât și față de 
Români și Ruteni și va griji, tot-odată și 
de celelalte naționalități, mai ales de copiii 
număroșl ai nației leșescl din Bucovina11.

Numai atâta a declarat br. Bourguig- 
uon. „Deșteptarea11 adauge: „Judece acum 
cine cum voesce. Chiar decă fie-care din 
aceste cuvinte ale presidentului ar fi un 
sore sfânt de aur, ceea-ce nu-i —căci prea 
suntem deprinși ou asemeni făgăduell — 
totuși prețul păcii prea mic ni-se parew.

Monarchul si Cehii.
9

După primirea festivă a delegațiunei 
austriaca la palat, monarchul a ținut cer- 
cle. Cu ocasiunea acâsta Majestatea Sa a 
distins pe câțl-va din delegații cehi vor
bind cu ei asupra situațiunei interidre și a 
atitudinei în „Reichsrath11.

Lui Dr. Pacah i-a dis monarchul: 
D-ta ai fost de repețite-orl în delegațiunl.
— Dr. Păcăli: Da, Majestate, adese-orl. — 
împăratul; In „Reiohsrath“ nu B’a luorat 
pănă acum de astă-dată nimic. — Dr. Pă
căli". Nu din vina nostră, Majestate; noi 
am fost forțați în aoâstă posițiă de luptă 
și a trebuit sâ luăm lupta nu cu inimă 
ușbră. Cu totă atitudinea, ce o observăm 
de mulțl ani, ni-s’a luat pe cale nedrâptă 
dreptul, ce oompete și noi trebue să apă
răm drepturile poporului nostru. — Împă
ratul: N’are sâ se întâmple și nu trebue sâ 
se întâmple nimic în paguba poporului 
vostru. Despre acâsta te asigur și voeso, 
ca în parlament sâ se lucreze. — Dr. Pă
căli: Majestate, suntem gata de a lucra, 
der cerem și dreptul nostru; ne adresăm la 
simțul de dreptate al Majestății Vbstre, ca 
sâ se restitue dreptul,, oe ni-s’a luat și pen
tru liniștirea spiritelor sâ fiă introdusă 
de-ocamdată limba internă ofioială boemă.
— împăratul: Repet, că n’are să se în
tâmple nimic, ce V’ar vătăma.

Cătră delegatul Kaftan rjise împăra
tul: Dieta boemă asemenea n’a terminat 
cu lucrările ei!? — Kaftan: Durere nu, 
Majestate. Nu ’i-s’a dat timpul trebuincios 
pentru acâsta. — împăratul: Acâsta e forte 
regretabil. — Kaftan: Sesiunea a stat sub 
presiunea raporturilor politice triste dinăîn- 
tru. Cutez a adresa aici Majestății Vos- 
tre prea supusa rugare, ca să binevoiți a 
nu lăsa se fiă vătămate drepturile poporu
lui boem. Poporul boem a fost totdâuna 
credincios regelui. — Împăratul: Acuma e 

ocasiunea să o dovedâscă. Momentul e fârte 
serios.

Cătră delegatul Dr. Stranshy monar- 
ohul a esprimat dorința, ca și în „Reichs
rath11 lucrurile să mărgă înainte. Dr. Stranshy 
răspunse: Majestate, nu noi suntem de vină, 
dăcă nu ar merge.

Congregația comitatului 
Caraș-Severin.

(Raport special al „Gazetei Transilvaniei1-.) 

Dugo-Ș, 13 Maifi n.

Congregațiunea ordinară a comitatului 
Caraș-Severin s’a ținut în 9 1. e. Ea a fost 
mai bine cercetată de membrii români, ea 
de altă dată, dâr și căușele au fost de in
teres mare și lupta bărbaților noștri demnă. 
Etă detailurile pe scurt:

După desohiderea ședinței d-1 general 
în pensiune Grânzenstein propune, ca con
gregațiunea să-și esprime durerea pentru 
încetarea din viață a piotorului M. Munka- 
csy, care ea Ungur a făout fală nâmului 
patriei.

Membrul C. Brediceanu accede la pro
punere, și fiind-că Munkâosy a fost de ori
gine german, dăr fiiu al patriei — să învă
țăm, ca precum și pe alte terene chiar în 
câmpul de lupte bărbați ai patriei, deși 
nemaghiari au făcut fală și au dus la mă
rire patria ndstră; sâ învățăm din acest 
fapt a desohide tuturor fiilor patriei tote 
terenele, ca cu atât mai sigur să se potă 
validita orl-ce talent.

Tot d-1 C. Brediceanu interpelâză in 
causa inundărei „Salicei11 dintre comunele 
Hodos, și Boldur și a rîului din comuna 
Bănia, cari regulărl de ape de un șir de 
ani se tot trăgănâză și nu se mai termină. 
Der inundările din an în an nimicesc tote 
sămănăturile. — Pănă când o să mai țină 
acestă stare dăunbsă ? Sâu interesul unor 
proprietari, sâu al unui mare proprietar se 
pune mai presus decât interesul populațiunci 
din mai multe comune — și pbte pentru- 
că loouitorii comunelor interesate sunt 
Români băștinași, âr proprietarii aveniți ne
români. Insistă la încetarea acestei stări de 
lucruri, căci poporul în desperarea sa abia 
se mai pote reținâ dela pasul de a-șl face 
singur dreptate, dâcă nu află scutire acolo, 
unde ar trebui sâ afle.

Viceșpanul Fialka răspunde, -eă vregu- 
larea ^Socalitei^ o vor termina în 30 1. c., 
âră despre regularea rîului din Bănia se 
va informa și va dispune tot ce e de lipsă 
pentru finalisarea causei pe lângă apărarea 
intereselor loouitorilor din acea comună.

Membrul Dr. Pop interpeleză în oes- 
tiunea, că darea suplentă în diferitele ținu
turi ale comitatului se arunoă și se mani- 
pulâza în mod cu totul arbitrar și ilustrâză 
cu esemple concrete colosalele abusurl co
mise pe acest teren.

D-1 Chovan Zsigmond, preot luteran, 
interpeleză și observă la referada inspecto
ratului școlar, în care se susține, oăînsco- 
lele nostre confesionale ou prea puțin zel 
se cultivă limba maghiară; într’o vorbire 
forte favorabilă nouă arată, cât de injustă 
este acusa inspectorului, pentru-oă scopul 
scolelor nu pote fi esclusiv cel amintit în 
raport, oi pe lângă contribuirea la culti
varea intelectuală, îndeosebi oultivarea 
inimei și a bunului simț, oultivarea simțu
lui religios, ceea-ce din școlele de stat e 
cu totul eschis, punendu-se pond numai și 
numai pe învățarea a câtorva cuvinte ma
ghiare, pe când scolele confesionale de 
ori-ce confesiune împlinesc în mod strălu
cit misiuuea, ce trebue s’o aibă.

D-1 O. Brediceanu descrie cu colori 
vii deplorabila stare materială a poporului 
și reclamă :

a) ca esecuțiunile de dare se se sisteze 
pănă la tomnă, fiind-că banii se capătă cu 
greu în urmarea relațiunilor estraordinar 
de desa vantagidse ale presentului, âr acum 
primăvara poporațiunea cu deosebire rurală,
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n’are de unde și pe ce câștiga ceva nici 
chiar pentru acoperirea lipselor oasnice;

&) solicitâză terminarea cât mai grab
nică a desființării comuniunilor din fostul 
confiniu militar, căol după legea nouă de 
esecuțiune nefiind în cartea funduară repar- 
tisată averea a unuia dintre membrii de 
cătră averea celorlalți din oomuniune, chiar 
și numai pentru datoria unuia dintre mem
bri, se vinde averea tuturora și rămân pe 
stradă familii întregi.

Cine a adus acâstă lege a deschis 
ușa cămătarilor și speculanților, ca să se 
înbogățâscă repede, ruinând tot așa de 
repede poporul dela sate. Aici se vede oe 
distanță mare este intre popor, dorințele 
și lipsele lui și între legislatorii impuși de 
guvern din alte părți ale țării, fără simț 
și nepricepuțl, incapabili de a apreția re- 
cerințele pentru bunăstarea și întărirea 
poporului, căci numai așa se pote esplioa 
legiferarea de disposițiunl cu desăvîrșire 
dăunose și nimicitore pentru popor.

Vorbitorul atrage atențiunea viceeo- 
mitelui și aprobat de întrega congregațiune, 
cere remediarea acestui rău.

La votarea unui procent (1%) de dare 
suplinitore pentru îmbunătățirea votărei ofi- 
cianților, tot numai vorbitorii partidului 
nostru național iau parte și anume :

D-l Dr. George Dobrin- In principiu 
se alătură la propunerea comitetului per
manent și e de părere, că pe de o parte 
munca preste măsură mare și grea, pe de 
altă parte înprejurarea, că acâstă dotațiune 
este singurul isvor de traid pentru oficiant, 
fiind adl oficiul, nu ca mai înainte „nobile 
oficium", și fiind-că absorbs totă puterea 
de muncă și totă activitatea oficiantului.

Votâză însă acest l°/0 numai pe un 
timp scurt și face propunerea., ca viceeo- 
mitele să recerce guvernul, ca acest l°/o 
de aci înainte să-l acopere tot din visteria 
statului din motivul, că adl oficianții mu
nicipali sunt aprope esolusiv oficianțl ai 
statului, statul arunoă din ce în ce tot mai 
multa sarciul pe umerii lor, pe când afa
cerile strict munioipale sunt disparente față 
de acestea și nu absorb nici a dtcea parte 
din activitatea oficiantului, care prin nefe
ricita ideiă a concentrării puterei esecutive 
și administrative în mânile guvernului a 
devenit adevăratul sclav al statului. Deci 
echitatea pretinde, ca statul să-l doteze în 
mod cuvenit.

Tot la acâstă cestiune vorbesce și d-l 
Dr. lsidor Pop, arătând cum oficianții sis
temului de acjl caută mai mult numai pen
tru ochii lumii să lucre, er nu în merit, 
sporind numai numărul resoluțiunilor; deci 
în mare parte superficialitatea lor propriă, 
precum și lipsa de cunâscere a împrejură
rilor locale și a ounoscerei limbei și dati- 
nelor e causa prinoipală a aglomerărei lu
crului. Numai în speranța, că ofioianții vor 
pune, la inimă aceste obieoțiunl, votâză și 
acel l°/o cu amendamentul propus de d-l 
Dr. George Dobrin.

La propunerea făcută de d-l Coriolan 
Brediceanu referitâre la revocarea ordina- 
țiunilor ministeriale, prin cari s’a desființat 
partidul nostru național, protonotarul Issekutz, 
după-ce a cetit propunerea în oestiune în 
întreg ouprinsul ei, dă cetire părerei co
mitetului permanent, care propune, ca asu
pra acestei propuneri să se trâcă la ordi
nea 4‘lei din motivul (lui Iancsd—Ieszen- 

szky) bine ounoscut, că după articolul de 
lege 44 din 1868 (despre egala îndreptă- 

I țire a naționalităților) fiă-oare cetățân al 
Ungariei e membru al națiunei indivisibile 
maghiare, ergo grupări după naționalitate, 
dela cari sunt eschișl alțl cetățeni, cari se 
țin de acea națiune nu se pot admite.

Propunătorul C. Brediceanu cfi°e: 
N’am vrut ca prin propunerea mea 
să provoc o discuțiune asupra politicei 
naționaliste române și mă mir, oă stă- 
pânitorii, prin comitetul permanent, res
pective prin motivarea propunerei sale, 
mă provocă la o discuțiune în direcțiunea 
acesta. Ei bine. Comitetul permanent în loc 
de a-se ocupa cu oausa, motivul și argu
mentele înșirate pe lângă propunerea mea, 
tace, pentru-că nu le pâte înfrânge și to
tuși ca să dieă ceva și când nu mai pote 
(jice nim’c dela sine, dă drumul fonogra
fului și din acela audim glasul despotic, 
scrîjitura intolerantă și resonarea oinioă a 
lui Banffy de tristă memoriă; căci el și 
sateliții lui așa au resonat, când au făurit 
prima ordonanță comunicată partidului na
țional român, că-i displaoe activitatea ace
luia și pe basa acestei ordonanțe au adus 
a doua ordonanță, prin care au disolvat 
comitetul și partidul național român și au 
inventat monstruositatea de transgresiune.

E o stupiditate a trage din §-ul 1 al 
legei de naționalități deducțiunea, că prin 
crearea națiunei politice maghiare a înce
tat dreptul de esistență al naționalităților, 
căci aoâsta nu e pusă în lege și dâcă ti- 
tala și țînța legei e egala îndreptățire a 
naționalităților, atunci sereounosce îndrep
tățirea naționalităților de-a esista și pe 
viitor, a căror egalitate o regulâză însa-șl 
legea pentru viitor.

Când s’au pus la 1848 basele consti- 
tuțiunei s’a purces din principiul, că dela 
acele straturi ale cetățenilor (nobilimea) pănă 
aci singure înzestrate cu drepturi politice, 
nu ia nimic ca să se dea iobăgimei, pănă 
aci lipsită de drepturile .politice, ci s’a ri
dicat la drepturi politice și iobagiul, cari 
drepturi le a avut pănă aci numai nobi
limea.

De acest principiu, ca basă a legilor 
fundamentale, au fost conduși și legislatorii 
dela anul 1868, când au oerut §. 1 din art. 
de lege 44 din 1868, voind a ridica și a 
da naționalităților respective cetățenilor 
maghiari tot aoele drepturi, tot acele fa
voruri politice, ca și Ungurilor. Așa au ra
ționat Deâk și Eotvos la 1868, cărora nu 
li-a fost cunoscută ideia de stat maghiar, 
nici maghiarisarea, nici unificarea tuturor 
popdrelor, a diferitelor naționalități. Banffy 
însă și sateliții lui, cari propagă cel mai 
oraș șovinism și cel mai crudei despotism 
pentru ideia de stat maghiar unitar, sub 
care în modul oel mai brutal declară în 
organul său, că îl înțelege el așa: nUngi- 
ria e un pat, Ungurul e stăpân asuprâ-i, na
ționalitățile sunt stelnițe, și fiind că nimeni nu 
lasă bucuros să i-se sugă sângele și să fiă in
festat de insectele necurățeniei, bine înțeles, că 
stăpânul patului, Ungurul, e în legitimă apă
rare, când fără milă caută să stîrpescă stelni- 
țele, naționalitățile!u Pe cel ce ăst mod re- 
sonâză, cel ce asemenea simțire tiranică 
profesâză față de concetățenii săi, noi nu
mai de dușman de morte îl putem ține, 
dâr de concetățâu nu. — Și când D-vostră 
Vă identificați cu ideile unui politician ha- I 
lucinator, mă simt dispensat a mai refleota

la argumentul, pentru oare propuneți tre 
cerea la Ordinea cjilei asupra propunerei 
mele.

Noi favoruri separate nu așteptăm, 
dâr protestăm în contra măsurilor escepționale 
luate în contra poporului român și a uni
cului său partid, și dâcă mai esistă în 
D-vostră o schînteiă de iubire pentru liber
tățile publice, Vă rog să primiți propune
rea mea.

Inspectorul de șcâle în pensiune Franz 
Su’tay. După terminarea prea frumosei vor
biri a d-lui Brediceanu, am stat un moment 
în nedumerire sub impresia adâncă, ce a 
făcut’o acesta, cu atât mai vârtos, că față 
de d-sa întot-dânna de când mi-a fo3t elev 
și pănă acum, am simțit o deosebită sim
patia, care aoum s’a potențat, căci văd îna
intea nostră stând nu un copil blăjin, oi un 
bărbat erudit, un bărbat cu multă sciință 
și însuflețire și dâoă ar esista între noi ace
leași relațiunl, i-așl dice: Coriolane, la ce 
lucru te-ai angajat, las’o mai cu lețea, prea 
ești înfocat, și altele. — Acjl însă n’o pot 
face acâsta, deol void căuta să-l conving 
cu puterea argumentelor.

Căci ce cere d-l Brediceanu în pro
punerea sa: Nu mai mult decât aceea, ca 
noi să aderăm și să contribuim, ca din nou 
să se scotă la viâță acel partid, care deja 
în primul său punct din programul său a 
pus nimicirea și respective știrbirea inte
grității statului. Ei, eu la acesta și ca bun 
.patriot nu pot adera, să mă ierte și d-l 
Brediceanu.

Eu de 50 de ani locuesc, trăesc și 
lucru aici între Români, văd, că esistă și 
prosperâză, cum deci se pot plânge de 
apăsare? Mama comună îngrijesee de toți 
de-opotrivă.

Tocmai pe terenul instrucțiunei, unde 
am funcționat aprope întrâgă viâța, am ob
servat, oe bine le merge, cum progresâză, 
și m’am convins, că nu esistă în țâra asta 
lată nici o confesiune, care s’ar bucura fde 
atâta libertate, de o autonomiă atât de 
perfectă, ca tocmai biserica și șeâla româ- 
nâscă?! Nu sunt apăsați Românii, ci din 
contră prea desmerdați din partea statului, 
și de aceea au devenit aoum pretențioși 
fără margine.

Cam în modul acesta resonâză d-l 
Suttag, care apoi a mai și insultat și vă
tămat națiunea română și simțul bun ro
mânesc.

Aderă la propunerea comitetului per
manent.

(Va urma.)

8CLR1LE PILEI.
—• 2 (J5] Maiii.

Alegerile de întregire a represen- 
tanței comunei Brașov n’au eșit după pla
cul Maghiarilor, deși ei au cucerit de astă- 
dată cu totul suburbiul Blumătia, unde a 
învins lista maghiară. Comitetul lor a pre
gătit în seoret și cucerirea cercului I elec
toral (Cetate). Sașii au Bimțit oă li-se pre
pară o lovitură, s’au unit ou toții și au 
făcut oele mai mari sforțări de a susținâ 
lupta, mai ales după ce, cum înșiși recu
nosc, în acest cerc alegătorii maghiari 

dimpreună ou Jidovii, Armenii și partea 
cea mai mare din Germanii catolici, cari 
merg solidar ou ei, erau în număr mai 
mare oa alegătorii Sași.

După oum spune „Kronst. Ztg.“ în 
oercul I s’au dat ou totul 384 voturi. Sașii 
au votat aprâpe toți; ou ei au votat și Ro
mânii (10—12). La încheierea scrutinului 
s’a constatat, că Sașii au învins cu 212 vo
turi contra 172 voturi ale Maghiarilor, 
Evreilor, Armenilor eto. Foița șovinistă din 
loc constată cu durere, că și dintre Ma
ghiari s’ar fi aflat de aoeia, cari au votat 
cu Sașii și laudă grozav pe Jidovi, dicând 
că nu s’a găsit nici măcar unul dintre ei 
care să fi deșertat din tabăra maghiară.

Urgitarea maghiarisârilox* de nume. 
Noul secretar de stat în ministerial de in
terne ține să-și facă și el „merite patrio
tice". După cum anunță foile maghiare d-l 
Gulner a luat măsuri, ca dela 1 Iunie pe
tițiile celor oe vor să-și maghiariseze nu
mele să fiă esaminate și resolvate de-o sec
țiune anume însărcinată ou acâstă lucrare. 
Urmarea ar fi, că afacerile de maghiarisarea 
numelor s’ar resolva mai repede. Se dau 
în privința acâsta și instruoțiunf, între cari 
este, ca cei-oe vor să-și maghiariseze nu
mele să indice pe plioul ou petiția rugarea 
lor, pentru-ca petiția să mârgă direct la 
amintita secțiune. — Se vede, că cei din 
ministeriul condus de d-l Szell n’au alt 
lucru, decât să se ocupe ou maghiarisarea. 
Nu de gâba ministru președinte șl-a înscris 
în program „edificarea statului național 
maghiar".

Deschiderea Sfântului Sinod al 
României s’a făcut erl diminâță. La drele 
10 diminâța s’a oficiat un Te-deum la Mi
tropolia de cătră I. P. S. Mitropolitul- 
Primat, în presența Inalților PrelațI și a 
d-lui Dr. Istrati, ministru cultelor. După 
terminarea serviciului religios la mitropolia, 
Inalții PrealațI, împreună ou d-l ministru 
al oultelor, au venit în localul sf. Sinod 
din curtea bisericei sf. Dumitru. Aoi d-l 
ministru Istrati a dat cetire Mesagiului 
regal de desohidere a sf. Sinod, apoi d-l 
ministru plecă. La ședință au luat parte 
toți Inalții PrelațI, afară de I. P. S. Mitro
politul Moldovei și Sucevei, losif Naniescu, 
oare prin o telegramă, adresată sfântului 
Sinod, anunță, oă va sosi poimâne dimineță 
Joi. Sfântul Sinod a procedat apoi la ale
gerea oomisiunei de petițiunl, a comisiunei 
pentru luarea socotelilor societății tipografiei, 
preoum și comisiunea pentru cercetarea 
cărților bisericesel. La orele 12 ședința s’a 
ridicat, anunțându-se cea vi.tore pe Joi, 
orele 2 după amiacll.

Episcopul Majlath în Secuime, 
Episcopul rom. oat. Majlath se află actual
mente în oomitatul Odorheiului. Pilele aces
tea a sosit în Odorheiu și va petrece în
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Nationalism.
j

— Fine. —

Causa, pentru care social-demoorația 
combate naționalismul, vine mai mult din 
faptul, că el cade adesea, degenerâză în 
șovinism. Da, trebue să recunâsoem, că pe 
cât e de nobil și folositor pentru binele 
omenimii principiul naționalismului, pe atât 
e de păgăbitor șovinismul; căci el nu-i alt 
ceva, decât amorul propriu național dus 
pănă la fanatism. Șovinismul întreține ura 
între națiuni și nu respectă drepturile la 
viâță ale altor popâre.

Soviniștii sunt egoiști, strîmțl la minte 
și mici la suflet; ei nu vor seu nu pot 
prioepe, că îșl pâte iubi oine-va națiunea 
fără a desprețui și dușmăni pe altele, după 
oum și în societate îți poți iubi familia și 
în aoelașl timp să etai în bune relațiunl și 
cu ceilalți membri ai societății. Aluneca
rea pe panta șovinismului este o faptă 
periouldsă pentru o națiune, oăcl sternesoe 
la ură și revoltă în contra națiunii șoviniste 
pe tote celelalte naționalități. Că aoâsta e 

adevărat, n’avem, decât a ne arunca ochii 
spre a vedâ, ce se petrece dincolo de 
OarpațI. Nu esistă nici o ură mai mare și 
nici o dușmăniă mai aprigă, decât aceea, 
ce a stârnit în contra sa șovinismul ma
ghiar.

AoeștI ultra-șoviniștl în lăcomia lor 
de a-șl înmulți cu orl-ce preț numărul 
membrilor săi, uită, că viâța națională 
constitue un drept natural al unui popor, 
preoum și viâța individuală un drept natu
ral al omului. Și precum este o crimă 
monstruosă a ridica viâța unui om, tot ase
menea, ba mai monstruos înoă, este infama 
lor încercare de a ridica viâța națională a 
fraților noștri de dinoolo.

Și să nu ne acuse cine-va, că tocmai 
noi, aceștia, cari țipăm așa contra Unguri
lor, suntem tot așa de șoviniștl față cu 
porțiunea de Evrei, care ni-i scris s’o 
avem și noi. Nu. Este o mare deosebire 
între situația Românilor de peste OarpațI 
și situația Evreilor dela noi, între bașbu- 
zuciile ungurescl și purtarea nostră. Ro
mânii de dinoolo sunt una din naționalită
țile constitutive ale statului poliglot ma
ghiar, ei îșl au patria lor, Transilvania, 
pământul lor, în care locuesc cu vâcurl 
înainte de venirea Ungurilor. Apoi ore tot 

asta-i situația Evreilor la noi în țâră? Nu, 
fără îndoială. Ei sunt la noi musafiri ne- 
cbiămațl, venetici de erl de alaltăerl, și nu 
au absolut nici o legătură cu pământul pa
triei nostre. Nu numai atât, dâr altul e 
Bcopul Ungurilor și altul al nostru. Ungurii 
voesc numai decât să desnaționaliseze pe 
Români; și când aceștia, basațl pe drep
turile lor și istorice și naturale, se opun cu 
totă energia, ei îndrâptă contra lor un lanț 
de persecuții. Dâr 6re noi așu facem ? Um
blăm noi cu persecuții contra Evreilor, ca 
să le luăm naționalitatea și să-i facem Ro
mâni? La3’, că nu se pâte una ca aoâsta, 
fiind-oă Evreii sunt un popor neasimilabil, 
dâr ohiar când s’ar putâ, înoă n’am voi a 
o face, căci ar fi ceva barbar și inuman. 
Noi dâr nu căutăm niol-deoum a desnațio- 
nalisa pe Evrei și dâcă luăm ore-oarl mă
suri contra lor — și ce măsuri! — o fa
cem numai și numai pentru a ne apăra 
esistență în contra cutropirii lor. Și eu 
ored, oă nimenea nu ne pote învinovăți de 
aoâsta, peutru-că apărarea esistenții con
stitue una din cele mai legitime acțiuni...

*

Astăcjî tote poporele, fiă mari, fiă 
mici, le vedem însuflețite de sentimentul 

național și fac din el o cestiune de viață 
și de mârte. Tote lucrâză pentru întărirea 
naționalității lor și se simt gata a-șl jertfi 
sângele pentru ea.

Ure drama, ce aoum se petreoe în 
Africa sudică, unde Pigmeul luptă cu Ti
tanul, nu-i un splendid esemplu de modul 
cum soie un popor să-și vândă scump viâța 
când esistență ea națională e amenințată 
cu distrugerea? In unele țări, oa de esem
plu în Germania, e atât de înrădăcinat sen
timentul național, încât în cașul unui răs- 
boid — ferâscă Dtimnedeu — ohiar socia
liștii germani ar lupta pentru patriă tot cu 
aceeași înverșunare, ca cei mai înfocațl na
ționaliști.

Dâcă națiuni mari, ou o posițiă si
gură pe glob și înaintate în civilisațiă 
oantă a-șl apăra ast-fel esistență lor națio
nală, apoi ce trebue să faoem noi, un po
por mic, înounjurat de veoinl puternici și 
abia tredit din somnul ignoranței? Noi ar 
trebui eă lucrăm cu o îndoită și întreită 
stăruință, pentru a ne apăra „țâra și nâ- 
mul", căci ne aflăm într’o situația din cele 
mai grele...............................................................

Nicolae Apostol.
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acel comitat timp de 6 săptămâni, visitând 
parochiile. In Cristur, la vorbirea de bine- 
ventare a fisolgăbirăului, episcopul a răs
puns, aooentuând necesitatea păcii între con
fesiuni.

Brumă. Din Ohimitelnioul de Câmpiă 
(lângă M.-Ludoș) ni-se scrie, că în noptea 
de 12 spre 13 Maiii n. o. după o pldiă cu 
vent rece, ce fosese în calele de mai îna
inte, a căcjut o brumă grdsă, ca prin luna 
lui Noemvre, care a nimicit total legumele 
(fasolea, cartofii, bostanii, varza seu cure- 
chiul); de asemenea a causat forte mari 
pagube în pomi. Acâstă calamitate a urrnut 
după un timp proverbial de priincios eco
nomiei și promițător. — AoeeașI soire ni-se 
comunică și din părțile D.-St.-Mărtinului, 
unde de-asemenea bruma a causat mari 
pagube în pomi și grădinile de legumi.

Și mai mari se vede, că au fost ca
lamitățile în Ungaria. In ’.comitatul Șaroș 
a fost înainte o ploiă cu grindină, care a 
causat mari pagube, er în cjilele din urmă 
un îngheț a nimicit nu numai grădinile de 
pomi, ci și sămănăturile. In comitatul Săt- 
marului de-asemenea a fost îngheț, pe alte 
loourl brumă; cartofii, cucuruzul, viile și 
pomii au suferit forte mult. Jn comitatul 
Zemplin a fost în două rânduri îngheț 
aspru, care a făout mari paguba în sămă- 
năturl, pome etc. In Zelau înghețul a pă
gubit viile, pomii, sămănăturile. In ținutul 
Lonșonțului a nins, apoi a înghețat. Ou 
deosebire secările au suferit mult. In Bihor 
după cum anunță o soire din Oradea în
ghețul a pricinuit mari pagube în întreg 
comi'atul, nimicind în mare parte viile, 
grădinile etc. Tot atât de triste sunt și 
raporturile ofioiale sosite în privința acâsta 
la rninisteriul de agricultură.

Pavilionul român la Esposiția din 
Paris. Luorările în aoest pavilion înain- 
tâză grabnio. Restaurautul românesc a și 
fost inaugurat și pus la disposiția publi
cului. El pote revalisa ou stabilimentele 
de primul ordin în acest gen. Lăutarii vor 
sosi filele acestea. Serviciul e compus în 
majoritate din Români, cari însă eunoso 
limba francesă. S’a angajat un șef-bucătar 
fost în serviciul hotelului Rietz și al oasei 
de Meklemburg. Lumina e instalată, grațiă 
■mașinelor procurate dela industria germană, 
dedre-oe mașinele oomandate s’au înecat 
împreună cu vaporul „Poiak“, pe care se 
aflau. Pavilionul român atrage de pe acum 
laudele cunoscătorilor și publicului. Juriul 
Esposițiunei, în oare s’a recunoscut Ro
mâniei 14 representanțl, înoepe să func
ționeze peste 12 cjile și va avă o sesiune 
de 4 săptămâni. La rninisteriul domeniilor 
se și lucrdză la întocmirea listei celor 14 
.representanțl, ținendu-se sdmă de persdnele 
cari plăcă și ca representanțl la diferitele 
congrese — așa ca să se potă realisa eco- 
momii.

Licitațiune. Atragem atențiunea pu
blicului asupra lieitațiunei, ce se va faoe 
■poimâne, Joi în 17 Maid st. n. la locuința 
lui Gr. Birea (Strada Hirscher Nr. 28). în
ceputul la 9 bre a. m. La licitația vor fi 
puse cu deosebire bijuterii, argintăriă eto.

Emigrări din Rusia. Vaporul „Tam- 
-bon“ al flotei voluntare rusesol a treout 
prin Bosfor ou 920 de emigranțl, cari merg 
iîn extremul orient.

ierna în Transvaal. „Gazeta de Co
lonia1* dă câte-va detalii asupra iernei în 
sudul Africei și asupra influinței, pe oare 
o pote avă asupra armatei englese și 
asupra mersului operațiunilor. Iărna în 
sudul Africei începe acuma și ține până în 
Ootomvre. piua este destul de cald, ddr 
ndptea temperatura se scobdră dedesubtul 
lui zero. Acâsta pentru platourile mai 
•înalte, der pe înălțimile munților e mult 
•mai frig. Schimbările de temperatură vor 
eserăia o influență periculdsă asupra Euro
peanului, care nu dispune de îmbrăcăminte 
destul de potrivită. Vestmintele de iernă, 
așa cum se portă în Europa, sunt prea oăl- 
durose pentru timpul (jilei. Soldatului en- 
gles i-ar trebui așa dăr o uniformă relativ 
ușoră pentru fli și o uniformă mult mai 
.giosă pentru nopte. Tute uniformele însă 

nu vor pută opri o mulțime de bdle să se 
răspânddscă într’o proporțiă considerabilă. 
Nici caii nu vor fi scutiți de o mulțime de 
maladii și se pdte prevedd de pe acum, 
că operațiunile armatelor englese se vor 
face numai în vecinătatea drumurilor de fier.

Apel 8a Frați!
Românii din vechiul și istoricul Chior — 

pătrunși de spiritul timpului și fiind con
vinși, că numai așa se pot ferici pe tere
nul economic, ddoă concentrându-șl tote pu
terile în o societate pe aoțiunl se vor aju
tora împrumutat, precum au făout și frații 
lor din alte părți, — au decis să înființeze 
un institut de credit și economii sub nu
mele „Chiorana* cu un oapital de 100.000 
cordne.

Intru realisarea acestui scop suntem 
sprijiniți de unii dintre cei mai distinși 
fruntași din îuveeinatul Săiaglu, cari sub
scriind prospectele ca fundatori au promis 
tot ajutorul posibil, atât moral, cât și ma
terial.

Acești vrednici bărbați sunt: D-l 
Georgiu Pop de Bușești, ounoscutul frun
taș al națiunei ndstre, oare cam de patru 
decenii a ostenit și jertfit mult pentru 
înaintarea economică și culturală a popo
rului român în genere, dâr mai ales pentru 
a Românilor din Sălagiu. D-l Andrei Cosma, 
director esecutiv al bftneei „Silvania11, sub 
a cărui conducere înțelâptă și consoiențidsă 
numita bancă a ajuns la o înflorire îmbu- 
curătdre. D-l Dimitriu Suciu, directorul băn- 
oei „Sălâgiana1*, sub a cărui oonduoere ti- 
năra bancă a luat un avânt mult promiță
tor, precum și alțl bărbați fruntași români 
din sînul clerului și al mirenilor subscrișl 
în prospect și participanțl la consfătuirile 
ndstre de pănă aoum ținute pentru aoest 
scop.

Terenul pentru proiectata bancă „Chio- 
rana“ este fdrte avantagios, pentru-că po- 
porațiunea din ținutul Chiorului și jur 
este în preponderanță romândsoă, și așa 
peste 100.000 Români se pot folosi de fa
vorul proiectatei bănci.

Afară de acestea, Șomcuta-mare, care 
este menită să fiă sediul „Chiorenei“, are 
o inteligență frumosă, și este combinațiu- 
nea, ca să fie ales de director esecutiv la 
înființânda bancă d-l Nicolau Nilvan, advo- • 
cat în Șomcuta-mare, care ca om de spe
cialitate în afaceri de bancă ne dă totă 
garanța atât morală, cât și materială, că 
înființânda bancă va fi condusă ou deste- 
ritatea recerută atât în folosul acționarilor, 
cât și al poporului avisat de-a se folosi [ 
de acâstă bancă.

Lipsa unui ast-fel de institut în păr
țile acestea este de mult sîmțită, pentru-că 
poporul român în ținutul Chiorului și jur 
astăcjl este necesitat a recurge, pentru a 
dobândi creditele trebuinciose în economia 
lor, la bănci streine, de unde pentru de
părtarea locului contractările împrumuturi
lor se fao cu multe spese și perdere de 
timp, ba în uuele locuri dmenii noștri sunt 
chiar și șicanați.

Cum-că nu s’a înființat mai de mult 
o astfel de bancă în Șomcuta-mare nu atât 
lipsei de energiă se pote atribui, ci m&i 
ales lipsei de solidaritate, care, har Dom
nului, aoum se manifestă într’o măsură îm- 
bucurătore.

Inițiatorii și fundatorii subscrișl în 
prospeote în conferența ținută la 16 April 
1900 îu Șomcuta-mare, pentru de-a pro
paga idea înființărei unui institut de cre
dit și economii în Șomcuta-mare și pentru 
promovarea realisărei acestui scop, au ales 
un comit esecutiv.

Din încredințarea acestui comitet ese- 
outiv noi subsorișii cu tot respectul rugăm 
pe toți Românii, oarl pdrtă la inimă pros- 
perarea și înaintarea poporului pe terenul 
eoonomio și cultural, să binevoâscă a ne 
ajutora la ajungerea scopului nostru sub
scriind acțiuni cât de numerose, cu atât 
mai vârtos, că ar fi de dorit, ca capitalul 
social să se ridice la suma de 200.000 
corone.

Golele subscrise și banii colectați în 
înțelesul prospectului, preoum . este soris 
pe dosul aceluia, sunt a se trimite de-a 

dreptul institutului de credit și economii 
„Silvania1* în Șimleul Silvaniei (Szilâgy 
Somlyd).

Putem asigura pe totl acei prea Sti
mați frați, cari vor subscrie acțiuni la 
„Chioraua“, că în mâni bune și sigure îșl 
vor depune o parte din capitalele și tot
odată vor promova și o causă salutară 
demnii de îmbrățișat din partea fiă-cărui 
Român bine simțitor.

Șomcuta mare, 10 Maiu n. 1900.
Ioan Serb, Victor Nilvan,
președinte. notar.

RMoral din Africa sudică,.
Roberts a ocupat așa-dâr Kroonstadt, 

oare după Bloemfontein era a doua capi
tală a statului liber Oranje.

Prin ocupațiunea acesta Burii au fost 
restrînșl la un teritoriu de apărare din ce 
în ce mai redus și deja Burii oranjenl în
cep să-și piârdă speranța la o mântuire a 
causei lor.

Causa pentru care Burii s’au retras 
dela Kroonstad, fără de-a sta față ou En- 
glesii, nu se cunosc© încă. Se lanseză pă
rerea, că Burii voesc prin taotioa acâsta să 
atragă și amăgâscă pe Roberts a pătrunde 
tot mai adânc spre granița Transvaalului 
și a i tăia în urmă linia de comunicația cu 
centrul țării, de unde îșl susține armata cu 
cele trebuincidse.

Nu trebua să se uite însă, că ocupa
rea orașului Kroonstad încă nu însemnâză 
și cucerirea întregului stat Oranje. Ori cât 
s’ar lăuda Roberts cu isprăvile, ce le face, 
el n’a pus încă pioiorul în Transvaal și 
numai după-ce va fi făcut acâsta și după- 
ce va fi subjugat și acâstă republică, se 
pdte dice, că răsboiul s’a sfîrșit. Când și 
cum va urma acel moment mare, nimeni 
nu pote prevedâ cu siguranță.

După cum arătăm mai jos, Englesii 
ca să ajungă la Kroonstad au trebuit să 
jertfâscă 70,000 de omeni. Câți drnenl va 
mai jertfi Anglia pănă să pună mâna pe 
Pretoria și Transvaal? Etă o întrebare, la 
care de sigur se gândesce și Anglia, der 
acum n’are încătrău, trebue să mdrgă îna
inte, căci așa vor miniștri și capitaliștii 
aurofobi.

O telegramă sosită în urmă spune, că 
înainte de-a părăsi Kroonstad președintele 
Steyn a proclamat ca sediu al guvernului 
său orașul Lindley. Generalii Botha și de 
Wett s’au dus cu Burii transvaalienl.

*

Fdia ofioială a guvernului engles 
„Cape Times'1 din Capland, publică nisoe 
date uimitore despre pierderile Engle- 
silor în timp de 7 luni, de când Anglia 
se răsboiesce cu Burii. Datele acestea n’ar 
fi de orecjut, dâcă ele n’ar fi publicate chiar 
într’o fdia oficială englesă.

Statistioa de mai jos arată pierderile 
Englesilor numai pănă la jumătatea lunei 
Februarie și ele sunt următdrele :

Numărul prisonierilor 3000; morțl în 
urma bălelor 4000; căcțuțl în lupte 14,450; 
jertfe ale nenorocirilor: 100 și răniți 43,350. 
Id total 64,900 ămenl.

Numita foie observă, că la aoest nu
măr oribil trebue să se mai adaugă înoă 
pierderile dela Koodoosrand și Rondavals- 
drift, unde au căcjut peste tot 5700 dmenl. 
Astfel pierderile totale ale Englesilor sunt 
de '70,600 omeni.

NECROLOG. Ecaterina Paguba 
născ. Bocșan, soția d-lui Vasiliu Pagubă, 
jude de trib, r., a răposat la Arad îu 10 
Maiii n. c. în anul al 50-lea al vieții și 
32-lea al căsătoriei. Iumormentarea s’a făcut 
Sâmbătă, în 12 Maiii n. Pe răposata o jă- 
lesc întristatul său tată cu fiioa sa Horten
sia născ. Suciu și fiiul Virgil; Moise Bocșan 
protopopul Aradului ou soția sa Iuliana n- 
Rooșin ca părinți; Dr. I. Suciu adv. ca 
ginere Teod. Ceontea prof., G. I. Lazariu 
adv. și Ștefan Abrudan jude r. ca oum- 
uațl, apoi frați, surori și număroșl nepoți.

Fiă-i țărîna ușdră!

ULTIME 8C1R1.
Londra, 14 Maiu. Roberts a ares

tat în Kroonstad mulțime de streini. 
Statul Oranje nu va mai continua 
resboiul.

Kroonstad, 14 Maiti. Burii s’au 
retras la rîul Vaal.

Odesa, 14 Main. Vaporul „Osma- 
nia“ s’a cufundat aprbpe de Odessa; 
s’au înecat 100 persone.

Literatură.
Din „Noua Itevistfi Română11 

pentru politică, literatură, sciință și artă, 
a apărut Nr. 9 dela 1 Maiu ou următorul 
cuprins :

* * * — Vechile partide și noile
grupări politice IL Partidul oonservator.
— V. R. Piekarsky, Universitățile popo
rane. I. Aureliu Candrea: Elementele ro
mâne în limbile slavice; Okonski: — El și 
Ea. (nuvelă). Zamfir C. Arbore: Românii, 
întemeiătorl ai civilisațiunii în Rusia. — 
Colonel P. V. Năsturel: ContribuțiunI la 
Istoria Bucureștilor; C. Crupenski: „Amin
tirile1* Regelui României.

I. A. Gandrea-Hecht: Cours complet 
de grammaire roumaine: C. Xeni: Opiniu- 
nea publică; Stefan Braborescu: Din ro
manul unei vieți (nuvele); Simeon FI. Ma
rian : Poesii poporale despre Avram Iancu.

O privire asupra literaturii ruse din 
secolul al nouă-spre decelea. de Gh. Madan.
— Aprecierile pressei străine asupra pes
căriilor.. — Viitorul Ungariei pe temeiul 
unei noue plasări naționale. — Pictorul 
Munkaosy. — Procesele „Tribunei11 pentru 
Avram Iancu. — O nonă crisă.

Profil bizantin (poesiă) de D. Karr.
— Ciroumstanțe atenuate, de I. D. Mano- 
lache. — Lume și poet (poesiă) de loan 
Scurtu. — Lori (poesiă) de Eug. Stefănes- 
cu. — Cuvinte din popor (vorba „ledeș) d© 
C. I. V. Severin. — Tristia (poesie) d© 
Dumitru Țimiraș. — Lianei (poesiă) d© 
A. Zamfirescu.

& W M ^5 o
Spirtul reginei decapitate. Foii© 

englese se ocupă mult tocmai aoum un cas 
mistic, ce s’a petrecut în palatul fostului 
rege engles Henric VIII. Un tînăr pictor 
s’a dus la palatul „Hampton Court11, ca să 
ia o copiă de pe unul din oovorele ce 
împodobesc un coridor. Lucrarea lui însă 
a fost conturbată de [un cas estraordinar, 
despre care el povestesc© următorele :

Pe covor apăru de-odată o mână fină 
femeidscă, care se mișca încdc© și încolo, 
făcând să-i strălucdscă inelele scumpe de 
pe degete. Peste câte-va minute mâna dis
păru. Pictorul credea, că închipuirea i-a 
jucat o festă și nu s’a mai ocupat cn 
acâsta arătare. Mult mai mare i-a fost a 
doua <|’ spaima, când mâna inelată apăru 
ârășl pe covor. Acum s’a convins, că nu 
mai are de a face c’un joc al închipuirii. 
El o și luă la fugă de pe coridor, apoi 
visitâ pe pașnicul bătrân al palatului și i-a 
istorisit cașul. Bătrânul clătină din cap 
zimbind și flise:

— Sciu, sciu. A fost mâna Caterinci 
Howard. Nenorocita regină, pe care băr
batul său HemricVIII o decapitase, nu s© 
pdte liniști în mormânt. Spiritul ei apare 
adeseori aici și umblă tot-dâuna prin acel 
coridor. Une-orI se aude aici vaete, încât 
îți sleiesoe sângele în vine. In ca
mera de lângă corilor a fost adecă ares
tată regina nefericită, înainte de ce tira
nicul ei bărbat ar fi dus’o în Tower. Odată 
’i s’a dat prilej de a fugi prin coridor spr© 
capelă, unde regele înghenunchiă înaintea 
Madonei. Ea voi să cadă înaintea regelui 
că să-i câră grațiă. In capelă însă n’a pu
tut ajunge, de-oreoe o ajunsă străjile la 
ușă și o tîrîră ârășî în arest. Țipetele ei 
le aucjia și regele, dâr nu s’a mișcat, ci îșl 
continuă rugăciunea. Regina, careîncurâDd 
fu decapitată, n’are liniște în mormânt. De 
atunci spiritul ei umblă în conținu prin 
coridor spre capelă, de unde însă se reîn
torc© țipând.

Așa a povestit paznicul palatului, 
er în Londra se discută acum în tote cer
curile cașul acesta mistic, spre bucuria spi- 
ritiștilor.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din £Bn*așov, 

se pot procura următârele cărți:
O carte valordsă, 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 său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
găsi o comoră nespus de prețiosă de în
vățături, de mângăien, 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. Mureșianu11, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

*

Dietetica poporală, cunoscuta și 
mult folositorea scriere poporală a d-lui medic 
Simeon Stoica, cu privire la modul de vieță 
a țăranului român, se vinde cu prețul 
scădut dela 1.60 bani la 1 coronă plus 
porto. De vendare la Tipogr. A. Mureșianu 
librăria Ciurcu, Gabonyi și Zeidner în 
Brașov.

*
O carte de legi. „Amicul Popo- 

rului“ îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul român* de 
Titu Vuculescu, pretor in Peclca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea orl-ce plugar, ori-ce măestru, 
orl-ce om, care scie ceti, pote să înțelegă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. .(cu posta 55.)

Vinuri din pome, de Grinome Halip. 
prof, la școla agronomică din Cernăuți. Este 
o carte de 96 pagine, în care se dau espli- 
cații și învățături amănunțite asupra mo
dului, cum este a-se face tot feliul de vin 
și must din felurite pome; carl pome sunt 
mai bune pentru facerea vinului și cum 
este a-se manipula vinul pentru a avă 
gust bun etc. Prețul 20 cr. (prin poștă 
23 cr.)

Scrieri economice.
Tot dela Tipografia „A. Mureșianu11 

se mai pot procura și esemplare din par
tea I a Manualului: Agrologia seu „Agri
cultura generală11, 524 pag. â 5 cor., (cu 
posta rec. 5 cor. 50 bani) — și partea II, 
„Fitotechnia11 seu cultura specială a plan
telor cu 611 pag. și 202 figuri. Prețul 8 
(cor., cu posta rec. 8 cor. 50 băni).

Pentru economii de vite este de 
neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia său cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din BucurescI 
(Herăstrău). Deși am anunțat încă de astă- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din- 
coce de CarpațI. AdI însă se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. Mureșanu“ în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îl cere. „Zootechnia* este partea a treia din 
„Manual de agricultură* al d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo
technia11 cuprinde 779 pag. format mare 4° 
cu 225 figuri și coătă 8 corone (cu posta 
recomandat 8 cor. 50 bani). Recomandăm 
economilor noștri de vite acăstă bogată 
scriere, pănă adl singură în felul seu în 
literatura română.

„Cartea Plugarilor11 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor11 etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractăză despre legumărit, gu- 
noih, lucrarea pământului, sămănături, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gali- 
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acăstă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

„Stupăritul*, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Constantin Dimian, preot în Brețcu. O 
carte de 154 pag. format mare 8°. Prețul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

Însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de îuso- 
țirl, de F. W. Raifîeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului. 
CoDține 227 pag. și costă 80 cr. (Cu posta 
90 cr).

Cele mai de lipsă cunoseințe despre Le
gea veterinară — o carte forte necesară 
pentru economii de vite. Editura Reuniunei 
române de agricultură din comitatul Sibiiului. 
Conține 134 pag. format mare și costă nu
mai 30 cr. (cu posta 35 cr).

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu, Cu mai multe ilustrațiunl in text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comitatul Sibiiului. Prețul 40 cr. trimis 
franoat.

Grădina de legume, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor în Blașiii. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dinedee e 
singura scriere mai bună în acestă mate
ria. Costă 25 cr. (plus 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 1 fl. 
la 70 cr. (plus 5 or. porto.)

„Preotul din JVoieni*, narațiune 
istorică din veacul nostru, scrisă de Arghi- 
robarbu. Acăstă interesantă narațiune pri- 
vesce evenimente din 1848—49. Prețul 10 
cr. (plus 2 cr. porto.)

Din frumosele Balade poporale cu
lese de d-1 Avram Corcea, preot gr. or. ro
mân în CoșteiO. (Bănat), se pot căpăta esem
plare și dela Tipografia „A. Mureșianu11 din 
Brașov cu prețul de 80 cr. (cu posta 85 
or.) Conține următorele balade: Roman 
Voinicul; Toma Alimoș; Stoican ; Dămean 
și Sîla; Turcul și soru-sa; Voichița; Ianou 
Sibiancu și Ana; Ioneasa oâroiumăreasa; 
Mărza ; Iovan bolnavul; Mărtea voinicului ; 
Novăcesoii; Gruia lui Novac; Novac și 
Dârvij; Novac și Ziua; Turcul și Novă- 
cescti ; Novao vinde pe Gruia; Gruia lui 
Novac și Zîna; Gruia lui Novac și șerpele. 
— Fiă-oare dintre aceste balade se estind 
pe câte 5—6 și mai multe pagine.

*
In editura jibrăriei Ciurou, Brașov, au 

apărut: „Cântecul lui Adam când Va scos 
afară din raiii și alte versuri frumdse păs
trate din bătrâni și acum pentru întâiașl- 
dată date în tipar11. Prețul 12 cr. — Altă 
carte: „înfocata și nenorocita dragoste a 
lui Filar o t și Antusei*, povestire în versuri 
păstrată din bătrâni. Prețul 12 cr. sdu 24 
bani (cu posta 29 bani).

Cursul 3a bursa din Vâena.
Din 14 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4%......................... 116.75
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 97.95
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 120.20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4*/20/0 • 99.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost I, emis. 117.25 
Bonuri rurale ungare 4% ....
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii.....................
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin .
Renta de argint austr..........................
Renta de hârtie austr..........................
Renta de aur austr...............................
Losurl din 1860.....................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 125.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 723.50 
NapoleondorI................................
Mărci imperiale...........................
London vista....................................
Paris vista.........................................
Rente de corone austr. 4°/0 . .
Note italiene.................................

Nr. 3821 — 1900.

Bursa de Bucuresci
din 9 Maiu n. 1900.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... '7o Ațr.-Oct. 93 V,
„ „ Impr. 1892 . . . 5„ Ian.-Iul. 94’/2

94 ’/,„ „ din 1893 . . . 5 „ n n
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 „ ÂPT.-Oct.
„ „ Impr. die 32'/, mil. 4„ Ian,-Iulie 80 V,
„ „ Impr. de 50 mil. . G, n n 81.’/5
„ „ Impr. de 274 m. 1890 4 n n » 82 —
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4 „ 82.-
„ „ Im. de 120 mil. 1-94 4 „ 82 —
„ „ Impr de 90 mil. 1396 4 „ ii n 81 —

Oblig, de Stat (Conv rurale) Mal-Nov. 81.—
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
„ comunei Bucuresci 1883 5% ian.-lul. —.—
„ „ >> din lh84 6 i> Mai-Nov —.—
„ „ „ dm 1888 & „ Iun,-Boc —.—
„ „ „ dm 1890 & „ Mai-Nov. - .—

Scrisuri fonciare rurale . . . & „ Ian.-luli 94?/,
Scris, fonciare rurale din 181'0 4„ '<'9.3/4

„ „ urbane Bucuresci 6 „ 88 74
d n n Iași. • 5„ n d si-’L

Oblig. Soc. de basalt artificial 6 n n n —

Banca Rom. ult. div. fr. 12.81
V. N.
50<J 50 v.

Banca Națion. ult. div. 36.— bCO într. v 2370
Banca arricclă............................... 500 150 v. 395 -
Dacia-România ult. div. 35 lei 260 într. v. 288 —
Naționala de asig. ult. div. lei 43 2 0 n n 464.—
Soc. bazalt artif. ult. div. lei 30 2.0 4'4 —
Soc. rom. de constr. ult. div. 15 1 2 0 n D 45.—
Soc. rom. de hârtie ult. —.— 100 —.—
„Pairial’ Soc. de asig. ult. 4 lei 100 —
Soc. rom de petrol 1 em. u. d. 0 200 —.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 D D —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 n n
Sociat. p. constr. de Tramays 200 —.—
20 franci aur............................... — —.—
Fabricile Unite de cazose. . . 12 55 n 105.—

S c ® m t u r i:
Banca nat. a Rom. 8°/o Paris .... 8 7,
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . 8 7,
C isa de depuneri 12.. Berlin .... 57,
Londra .... 4% Belgia ... 47„
Viena.................... 47, Elveția .... 5°/c

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Greaorîu fâaiGr.

Cursul pieiet Brașov.
Din 15 Maiu 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

19.04 Vend. 19.08
18.80 Vend. 18.84
19.20 Vend. 19.28
11.20 Vend. 11.30

127.— Vend. —,—
58.50 Vend. —
10.73 Vend. —.—

100.— Vend. 101.—

92.50
92.80

138.25
98.45
98.05

116.60
135.—

17.75

. 19.27
118.27’/2

242.70 
. 96.40
. 98.—
. 90.70

Nr. 5381-1900.

Publicațioe.
Representanța orășenâscă din 

Brașov a decis în ședința ei din 26 
Aprilie a. c. părăsirea scaldei din 
Zizin aparținătore ei astfel, ca 
obiectele de clădire orășenesc! din 
Zizin se nu se restabileze și prin 
urmare și saisonul de scaldă din 
Zizin dela anul 1900 începând nu 
se va mai deschide, ceea-ce se aduce 
prin acesta la cunoscință publică.

Brașov, 7 Maid. 1900.
955,2-2 Magistratul orășenesc.

not.

Publicațiune.
Spre scopul asigurărei lucrărilor 

edificat recerute la hotelul co
se va ține pe

de 
munal din ZernescI, 
basa decisului Representanței Comu
nale din ZernescI în 19 Multi 1900 
înainte de prând Ia 11 ore în can
celaria primăriei comunale o per
tractare scripturisticâ de oferte 
Și verbală.

Lucrările de predat sunt:
Lucrările de beton
Lucrările de văp-

sitori ....
Figuri teracotice
Lucrările de zu

gravi ....
Lucrările se dau 

guraticilor antreprenori în grupe se
parate.

Ofertele scripturistice provecțute 
cu timbru de 50 cr. și cu vadiu de 
5°/o din suma de spese preliminată 
pentru respectiva grupă de lucrări, 
se pot ascerne la primăria Comunală 
pănă la 19 Maiu st. n. la II ore a. m.

Condițiunile referitore la licitare 
precum și prețurile lucrărilor preli
minate se pot vedâ în orele oficidse 
în

1.
2.

3.
4.

cor. 2255.82 fil.

57

7?

854.44 „
500.— „

1067.08 „»
numai singu-

cancelaria primăriei comunale.
ZernescI, în 2 Maiu st. n. 1900. 

comunală :
Vodă, B. Mețianu,
notar. primar.

(2-2).

Pentru o Fabrică mai mare se caută un

Corespondent harnic,
condițiunile: sâ fie creștin de 25 ani, neîosurat, se cundscă 
pe deplin limba germană și română în scris și vorbire, 
se fie versat în sciințele 
sdre frumosă, disposițiă 

lucra independent.
—= Prospect, ca

Oferte detailate cu fotogrflie și copie după testimonii sunt 
se adresa sub „F. H. 3524“ la

Haasenstein & Vogler
în Viena.

comerciale, stenographie, se aibă scri- 
la munca, diligecță și capabilitate de

a

a

mai tâic|iu ee și voiageze. •=■

956.(1 - 2)
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W.'
&
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Sssirsa si Mecarea Ușorilor de slai rog. nng. h Bram.
VaBabil <lim 1 IWtaiu st. n. 19®®.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapest!!, la Brașov:

I. Tr. acc. pesta Arad la ora 5-7 m. dim. 
II. Trenul de persons la ora 8 dim.

III. Tr. aocel. peste Ulușiii la 6. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 10’25 min. sdra.

Dela bucuresci la Brașov:
I Trenul mixt, la dra 6.58 min. dim. 

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul aocel. la ora 2’18 min. p. m.

III. Trenul mixt, la ora 9 27 min. p. m.
(din Maiu 15— 15 Sept.)

IV. Trenul acelerat, la ora 10’14 m. sdra.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m. 

(din 1 Iulie, Joia și în tote sărbătorile).

Dela Kezd.-Oșorlieiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ora 8’25 m. dim. 

(are legătură cu St.-GeorgI, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de pers, la ora 1’51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la ora 6’48 m. sera

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV. Tr. mixt, la ora 10’4 m. sdra

(dela Sf. George, în Iul. 1 — 15 Sept. în 
tote sărbătorile'1.

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 7’2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1T2 miD. p. m.
III. Tr. mixt la ora 8’18 min. sdra.

Dela Ctac-Ghimes Ia Brașov:
1. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora 1’51 m, p. m.
III. Trenul mixt la <:ra 6’48 min. sdra
IV. Tr. mixt la dra 10’04 min. sera.

(din Palanca dela Iul. 1 — 15 Sept în tote 
săi bătorile).

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapest*:

I. Trenul mixt la dra 5’8 min. dimin.
II. Tr. aocel. (peste Clușiu) la o.2’45m. p.m.
III. Trenul de pers, la dra 7’48 min. sdra.
IV. Tr. acc. la dra 10’26 min. sera. (Arad)

Dela Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la dra 3’55 m. dim.. 

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul aocel. la ora 2 19 min. p. m.

(oe vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la dra 5’14 m. dim. (dela Arad).

Dela Brașov la Kezdi Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la dra 5’19 min. dim., 

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la. 
6ra 3’20 min. noptea.

I:. Trenul mixt la dra 8 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la dra 3’15 m. p. m„

(are legătură cu linia Tușnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la Zernesci(gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la dra 9’2 min. a. m.

II. Trenul mixt la dra 5 26 min. p. m. 
III. Tr. mixt, la dra 9’30 min. sdra.

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

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


