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Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Octomvrie st. v. 1900

se deschide nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
fâiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 corbne; pe șâse luni 12corone; 
pe trei luni 6 corbne; pe o lună 2 
corâne.

Pentru România si străinătate.
3

pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

Drepturile „preponderate".
Faptul, că mai multe orașe de 

frunte din Transilvania la întrebările, 
ce li-s’au adresat conform prescrie
rilor legiijs’au pronunțat prin graiul 
representanțelor lor legale, că vor 
se-și susțină vechiul lor nume ger
man și comentariile, ce le-au legat 
de acest fapt mai multe foi fruntașe 
din Germania, au fost causa furiei 
ne mai pomenite, ce a cuprins 
pressa maghiară împotriva Sașilor 
ardeleni.

Patru ani după serbările mile
niului — cari au marcat culmea ce 
a atins’o îngâmfarea șovinistă ma
ghiară, care formâză nota de căpe- 
niă a erei maghiarismului modern 
— când „patrioții" de tbte colorile 
trăiau în ideia, că delăturate sunt 
t6te piedecile, ce au mai stat în 
calea nisuințelor de nivelare și cen- 
tralisare desevîrșită în sens maghia- 

risător, de-odată îșl ridică capul ca 
și nisce spirite, ce au eșit diu mor
mânt, cetățile de odinidră din Tran
silvania șl-șî reclamă din nou dreptul 
lor de esistență, după chipul și ase
mănarea trecutului și presentului lor. 
Și acâsta se întâmplă pe calea cea 
mai normală între marginele date 
de iustituțiunile esistente, pe cari se 
baseză organisațiunea actuală a sta
tului ungar. Lumea vede de-odată, 
ca și când un fulger ar fi străbătut 
văzduhul și ar fi gonit întunerecul 
nopții, că esistă în Transilvania un 
numer considerabil de orașe cu fru
mos trecut istoric, cari nu sunt ma
ghiare și cari nici în viitor nu vor 
se fiă maghiare.

Se putea dre cugeta o desmin- 
țire mai flagrantă a afirmărilor șo
vinismului domnitor, după cari în 
Ungaria și Transilvania nimic nu 
mai putea se turbure idilica liniște 
și solidaritatea „națiunei maghiare 
unitare atotputernice ?“

De aci mânia și iritațiunea cea 
mare, ce a cuprins pe șoviniștl în 
fața manifestării Sașilor în orașe, pe 
cari ei o declară de agitațiune să- 
sescă.

Și ceea-ce îi supără mai mult 
este tocmai convingerea, că nu e 
„agitațiune1', ci este procederea cea 
mai leală și legală în limitele stări
lor faptice. De aceea le găsesc acum 
Sașilor un alt cusur; spun, că sunt 
nisce burgărl cu vederi învechite, 
suDt rămași îndărăt și n’au nici cea 
mai mică pricepere pentru postula
tele statului național maghiar mo
dern.

Și cum va decide Coloman Szell 
în cestiunea numelor comunelor?

După tdtă dreptatea și echita
tea și după lege chiar ar trebui să 
decidă după cum au cerut comu
nele. Der unde e acel Maghiar, care 
să aibă tăria, de a nu se abate dela 
drumul cel drept? Și dnlenii lui Szell 
i-au aflat deja formula, cu care să-l 
scdtă din încurcătură. Ei afirmă, că 
decisiunea lui în amintita cestiune 

nu păte urma, decât pe basa drep
tului preponderant al limbei statului.

Nu era destul, că prin lege s’a 
stabilit o limbă a statului, nu era 
destul cu acâsta pacoste, care-i is- 
vorul tuturor relelor, nedreptățirilor 
și volniciilor, ce ne bântue în ces
tiunea egalei îndreptățiri. Dâr se mai 
introduce încă ac|i un nou atribut al 
limbei statului c|icendu-se, că are 
drept predomnitor. Va să îi
atribue un drept, care de fapt și 
după lege nu-1 are, ci pe care îl re
clamă cu forța cei ce vor să se fo- 
losâscă de acâstă limbă a statului, 
pentru a domni esclusiv și absolut.

Am voit anume să atragem aten
țiunea asupra acestui nou soiîî de 
drept, ce-1 revindecă șoviniștii dela 
putere limbei statului și despre care 
vorbesce oficiăsa „Corespondență po
litică" din Viena, pentru-ca să sescie 
la ce punct a ajuns sistemul de 
guvernare unguresc pe prețipișul fa
tal al călcărilor de lege și al vio
lenței brutale.

Dieta ungară a fost deschisă erl 
după o pausă de aprope patru luni. Ședința 
a fost de scurtă durată. După deschidere 
președintele a oomunicat rescriptul regeso 
în afacerea etabilirei cvotei. Ministru-pre- 
ședinte Coloman Szell făcu apoi propunerea 
în oestiunea programului lucrărilor. Urma în
dată o disousiune pasionată, ce a provocat’o 
deputatul Rakovszky, care a făcut imputări 
președintelui guvernului, pentru-că în pro
gramul lucrărilor n’a pus și proiectul des
pre incompatibilitate. Rakovszky fu susți
nut de Polonyi. Col. Szell a răspuns, că la 
timpul seu va presenta acest proiect, și 
încă în decursul sesiunei dietei actuale.

In cestiunea numelor localită
ților, precum era de prevăcjut, pressa ma
ghiară publică articule vehemente, ba ohiar 
veninâse și forte ostile în contra Sașilor. 
Nu le place, firesoe, modul cum au răspuns 
Brașovul, Sibiiul, Bistrița, Sighișora etc. la 
apelul ministrului de interne, ca să se pro
nunțe cu privire la fiitorul nume oficial al 

acestor orașe. Sașii vor să se oonserve nu
mele istorioe germane ale acestora și în 
dorința lor sunt sprijiniți și de unele cjiare 
importante din Germania. Acâsta îi scâte 
cu totul din fire pe șoviniștii maghiari, 
încât se portă oa nisce smintiți și amenință 
într’un mod, ce-i face pentru veci ridicull. 
Astfel soriu „Budapesti Hirh", „Pești Hir- 
lap", „Magyar Nemzet" fâia oficiâsă, cari 
vorbeso de „drepturi suverane ale limbei 
statului11 și atrage atențiunea ^cetățenilor 
maghiari de limbă streină ai țării, că ori ce 
fel de particularism trebue să se închine 
înaintea suveranității statului maghiar11. 
Vine apoi gura satului, Bartha Miklos, și 
amenință în „Magyarorszăg" pe Sași, și pe 
toți oei ce sprâbă prooederea lor, adecă pe 
celel’alte naționalități, cu iBbucnirea unui 
nou vulcan de pasiuni maghiare șoviniste, 
și atunci va fi vai de Sași și de ceilalți, 
oând acești pătimași priveligiațl „îi vor 
ataca cu forțe unite, ou ură sălbatică, ou 
pana muiată în venin, cu cuvinte veninose 
ou tdtă puterea publioă și ou tot arsenalul 
armelor lor". Va se cjică amenință cu pum
nul și cu „focoșul" aoâstă ultimă ratio a li
beralismului, a umanismului și a cavaleris
mului maghiar! Păcat de atâta hărtiă și 
cernâlă, ce se prăpădesoe pentru asemeni 
pătimașe erupțiunl. Dâr ori și oum s’arlua 
tot numai slăbiciune și insanitate dove- 
deso.

Ba acum biroul de pressă maghiar a 
făcut și pe semi-ofioidsa „Politisohe Co- 
respondenz" din Viena să scrie în contra 
„agitatorilor" Sași spuind, că reclamațiile 
lor n’au niol un prospeot de reușire, fiind-că 
ministrul de interne Szell va deoide în 
cestiunea numelor localităților tot numai 
„pe basa dreptului preponderant al limbei 
statului" și dogenindu-i, că „n’au niol cea 
mai mică pricepere pentru postulatele oons- 
ciinței moderne de stat", din oare causă 
nu vor găsi nici în imperiul german sim
patia dorită.

*
Decisiunea representanței orașului Bi- 

serica-albă, ca numele ofioial al lui să fiă 
„Ungarisoh-Weiskirohen", a fost respinsă 
unanim de oătră comisiunea permanentă 
a comitatului Timiș și de sigur, că a res- 
pins’o și congregațiunea, ce s’a ținut erl.

FOILETONUL „GA2. TBANS".

Un eveniment.
Schiță, de A. Cehov.

Diminâța. Printre dantelele de flori, 
cari aoopere geamurile ferestrilor, pătrunde 
în odaia copiilor lumina intensivă a sâre- 
lui. Vanla*),  un oopil de șâse ani, tuns, 
ou un nas oa un nasture, și soru-sa 
Nina, o fetiță de patru ani, ou păr 
creț, durduliă și ceva cam mică pentru anii 
ei, se deștâptă și se priveso mânioși prin 
grădelele pătulețelor lor.

*) Oarl CarlevicI însemneză „Carol fiiul lui Ca
rol", căci în rusesce al doilea nume e totdeuna dedus

„U-u-u ! Nerușinaților!“ se morăe fe
tița. „Toți omenii de trebă șl au beut deja 
oeaiul, er după mine nu se uită nimeni!“

Razele sârelui se jâcă vesel pe oovor, 
pe păreți, pe pola fetiței, ca și când ar în- 
vita-o să se prindă’n joc cu ele, dâr copiii 
nici nu le bagă în sâmă. Ei de-abia 
sunt trezi. Nina se busumflă, face o față 
aeră și n’o mai slăbesoe din :

„Cea-.al, cea-al!"

*) Diminutiv din Ivan-Ioan.

Vanla încruntă fruntea și gândesoe: 
de ce să-ml mai bat capul și să mai înoep 
să urlu? Deja clipesoe frumușel din ochi 
și-și închide gurița, când răsună de-odată 
glasul mamei din odaia vecină :

„Nu uitați să dațl lapte pisioii, căci 
acuma are pui!“

Vanla și Nina schimbară la fețe și 
priviră cu neînoredere unul la altul, apoi 
amândoi țipară de-odată, Băriră din paturi 
umplând aerul cu strigăte ascuțite, și fu
giră desculți și numai în cămăsuțe în bu
cătăria.

„Pisica a fătat!" strigară amândoi. „A 
fătat pisica!"

In bucătăria sub laviță e o lădiță, 
aceeași ou care Stefan cară cărbunii când 
înoălcjesce cuptorul. Din ladă îșl scote pi
sica capul. Obrăjorul ei sur esprimă o obo- 
sâlă estremă, ochii ei verdl cu pupilele cele 
înguste și negrii priveso fără viață și sen
timental.... I-se vede din față, oă pentru 
ca fericirea ei să fiă deplină mai lipsesce 
ceva în lada „ei" : tatăl oopiilor ei, acela 
câruia i-se dăduse atât de necondiționat! 
Vrâ să mlaune, deschide o gură mică, der 

din gâtlejul ei abia iese un sunet răgușit... 
De-odată se aude miorlăitul puilor.

Copiii se cuțurăso înaintea lăcjii și ne- 
mișcațl, ținându-șl resufletul, privesc la pi
sică.... Ei sunt mirați, surprinși și nu aud 
oum îi strigă îngrijitdrea, oare s’a luat după 
ei. In ochii amânduora străluoesoe cea mai 
sinceră buouriă.

In orescerea și în viața oopiilor, ani
malele de oasă jdcă totdâuna un rol în
semnat și,j fără îndoâlă, binefăcător. Care 
dintre noi nu-șl aduce aminte de cănii oei 
puternici, dâr marinimoșl, de pasările, cari 
mureau în prinsâre, de ouroanii cei stupizi 
dâr fuduli, de pisioa cea bătrână și blâudă, 
pururi ertătâre, când noi veseli de timpul 
liber, oe-1 aveam, mergeam și-i oălcam pe 
codă, pricinuindu-i dureri strașnice. Mie cel 
puțin mi-se pare, că răbdarea, fidelitatea, 
amnestia și simțul de dreptate, pe oarl le 
au animalele nâstre de casă, lucrâză asu
pra minții oopiilor mai puternic și mai di- 
reot, decât predicile lungi ale secului și 
blondului Cari CarlevicI*)  sâu decât obser

vările fără conținut și întuneoâse ale gu
vernantei, care îșl dă silința să-i învețe pe 
copii oă apa constă din oxigen și hidrogen.

„Cât sunt de micuți!" dice Nina, fă
când ochi mari și isbucnind într’un rîs ve
sel. „Paroă-s nisce șorecl!"

„Unu, doi trei".,. îi număra Vanla. — 
„Trei pui. Care va să c].ică unu mie, Unu 
ție și unu altuia".

Murrrm.... Murrrm.... morăe chendela, 
ca și când ar prioepe. Murrrm !

După-ce s’au săturat de privit, oopiii 
luară puii de sub pisică și începură să-i 
strîngă în brațe, pe urmă nemulțămindu-se 
ou atâta, îi luară în polele cămășilor și în
cepură să fugă cu ei prin odăi, strigând:

„Mamă, a fătat pisioa!“
Mama lor ședea în salon ou un âspe 

necunoscut. Văcjând pe oopii nespălațl și 

din. numele tatălui, astfel pe Tolstoi îl chiamă Lev 
(nume de botez) NicolaevicI 'după numele de bo
tez al tatălui său Nicolae) Tolstoi (nume de fami- 
liă. C'tesce: LIev NicalaevicI Tolstoi). In cașul de 
față Cari CarlevicI vre să arete numele instituto
rului german, fiind pentru ruși „Cari" cel mai ti
pic nume al Nemților.
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Din România.
Deschiderea Corpurilor legiuitore.

ErI după „Te Deum“-ul oficiat la 
Metropolis la ârele 12 și 10 min. s’a des
chis sesiunea estra-ordinară a oorpurilor 
legiuitâre în preseuța senatorilor, depută
țiilor și a miniștrilor.

D-l P. Carp primul ministru se uroă 
la tribună și dă cetire Mesagiului de des
chidere următor:

Domnilor Senatori!
Domnilor Deputății

V’am oonvooat în sesiune extra-ordi- 
nară spre a-se supune desbaterilor dom
niilor vostre proiecte de legi financiare și 
economice.

însemnătatea și urgența aoestor pro
iecte m’au făcut a vă oere concursul în- 
tr’un timp, în care ocupațiunile agricole 
reolamă pe cei mai mulțl dintre Domniile 
vâstre.

Sunt însă convins, oă veți aduce ca 
și în trecut acest sacrifioiu, pe oare îl re
clamă interesele țârei.

Dumnezeu să bine ouvinteze lucrările 
Domniilor vostre.

Sesiunea estra-ordinară a Corpurilor 
legiuitâre este deschisă.

(sa) Carol.
(Urmâză semnăturile miniștrilor).

După-oe s’a cetit Mesagiul a fost sa
lutat cu aplause îndelungate. Ședința s’a 
suspendat și la ârele 12 și jumătate. Ca
mera șl-a început lucrările, procedând mai 
întâiil la alegerea președintelui său. Vo- 
tanțl au fost 101, 7b voturi au primit d-l 
G. Oantaouzino, oăre fu proclamat de pre
ședinte. Voturi albe s’au dat 26, anulat a 
■fost un vot.

Urcându-se la tribună, d-l G. Oanta
ouzino mulțămesce de încredere 4i°®nd:

„Când mârtea nemildsă a răpit din
tre noi pe marele Lascar Catargiu am fost 
chiemat să iau șefia partidului conservator. 
Mă simt adânc mulțumit, oă mi-a fost dat 
mie ca să sfințesc actul oel mai însemnat, 
unirea partidului conservator. Am convin
gerea, oă acest act va întări partidul spre 
binele și ferioirea aoestei țări.

Să ne înohinăm tâtă munca și activi
tatea nostră la întărirea neamului româ- 
neso; înainte d’a sfirși cer a afirma, că 
void lucra fără pasiune, fără nră contra 
nimănuia păstrând sus regimul represen
tative

D-l Cantacuzino se uroă apoi la tri
buna presidențială.

D-l Petre Carp dă cetire proiectului 
de lege pentru modificarea unor articole 
din legea asupra impositelor spirtuoselor 
și arendarea pe termin de 12 anî a hârtiei 
de țigară.

D-l Președinte ridioă ședința anun
țând cea viitâre pe Marți.

*
Intr’o corespondență din BucurescI a 

tjiarului „Pester Lloyd", vorbindu-se de 
proiectele financiare ale guvernului român, 
oe se vor presenta Camerelor în sesiunea 

neîmbrăcațl, cu polele ridicate, ea deveni 
oonfusă și se încruntă.

„Plecați de aici copii urîțl și neruși
nați, ce sunteți!“ d’S® ea- — „Cărați-vă 
de aici, seu am să vă arăt eu...“

Dâr copiii nu bagă în sâmă niol ame
nințarea mamei lor, nici presența străinu
lui. Ei așa4ă puii pe covor, scoțând nisoe 
strigăte amețitore. Chendela le dă tîrodle 
și se miaună rugător. După puțin timp 
copiii sunt conduși în odaia lor, sunt îm- 
brăcațî, trebne să șl spună rugăoiuuea și 
să șl bea oeaiul. Plini de un strașnio dor 
să scape cât mai iute de aceste datorințe 
prosaiee, ei o tulesc ârășl în bucătăriă.

Ooupațiunile obiolnuite și jocurile se 
reîncep după cele mai ascunse planuri.

Puii de pisică întunecară tot prin ve
nirea lor pe lume și se prefăcură în nou
tate viețuitore și tot odată în răutatea di- 
lei. Dâcă i-s’ar fi dat lui Vanla său Ninei 
pentru tiă-oare puii! de pisică câte un chi- 
logram de oonfeturl său o miie de grive- 
nicl*),  ei ar fi refusat un astfel de schimb, 
fără cea mai mică șovăire. Până la prând 

*) Un griveDic=10 copelce

estra-ordinară, se acoentuăză, că neoesitatea 
acestor proieote o recunâsoe și oposițiunea 
liberală. In întrunirea, oe a ținut’o oposi
țiunea liberală în BucurescI, nici un singur 
orator n’a vorbit de proiectele de lege din 
oestiune. „Dâr și altfel", 4'°e corespon
dența, „guvernul are oausă să fiă mulțumit 
ou întrunirea oposițiunei liberale. Căci șe
ful oposițiunei liberale D. Sturdza, aooen- 
tuând pe lângă reounâscerea, că și propria 
sa partidă pârtă vina la greutățile finan
ciare ale presentulni, cnmoă eohilibrul în 
financele statului nu se pâto stabili numai 
prin întroduoerea de nouă imposite, oi'numai 
făcându-se redacțiunl totodată și în budget, 
s’a pus cu totul pe punctul de privire al gu
vernului. Ceea-oe a vorbit însă în oontfa mo- 
dificărei art. 7 din constituția, fiind în po
triva admiterei străinilor și Evreilor nena- 
turalisațl, ca să pâtă câștiga proprietăți 
rurale, nu are loc într'atâta, întru oât niol 
oă se intenționâză acum o astfel de revi- 
siune a oonstituției și soirile aduse în pri
vința acâsta de ofoie vienesă, au fost oate- 
goric jdesmințite din parte competentă1*.

In cercurile diplomatioe din Bucuresol 
se afirmă, că guvernul bulgar a hotărîtsă-șl 
retragă trupele dela granița românâscă nu
mai în urma representărilor energioe ale 
Rusiei. Austro-Ungaria s’ar fi asooiat la 
demersurile Rusiei.

*
„Peninsula Baloanică", diarul fundat 

de regretatul St. Mihăileanu, primesce din 
Sofia soirea, că Bulgarii espulsațl din Ro
mânia se duo pa la restaurantele Români
lor și, după oe măuânoă și beau din belșug, 
plecă fără sâ plătâsoă, având grija să lase 
pe masă un bilet pe oare scriu: plătâscă
Regele Carol11.

*

„L’Independanoe Roumaine" aduoe 
soirea, că guvernul ar fi adoptat părerea 
d lui Nenițescu de-a reorganisa adminis
trația Dobrogei, întrunind într'un singur 
județ cele două județe Constanța și Tuloea, 
sâu conservându-le și supuuându-le contro
lului și direcției unui inspector general 
special pentru Dobrogea, care ar reșede 6 
luni la Constanța, âr 6 la Tuloea.

*
E oât-va timp de când d-l general 

Iacob Lahovary, ministrul de răsboiîl lu- 
orâză la un proiect de lege, oare îșl are 
importanța lui. E vorba de-o mică reor- 
ganisare, de mici modificări în corpurile 
de armată.

Se scie, că acum un regiment ou- 
prinde două bataliâne permanente și unul 
teritorial. După proieotul de lege al d-lui 
ministru de răsboiîl, regimentul va avă un 
singur batalion permanent și două terito
riale. Legea va prevede însă o sporire de 
efectiv la batalionul permanent.

Printre alte modificări și reorganisărl 
va fi și aceea a batalionului de milițiădela 
fiă-oare regiment.

*

ei stătură în bucătăriă și se jucară ou puii, 
ou tâte protestările îngrijitârei și ale bucă
tarului. Fețele lor sunt seriose și esprimă 
0 grije oouoentrată. Nu-i neliniștesce atâta 
presantul, oât mai ales viitorul pisiouțelor. 
Hotărîră ca una să rămână acasă lângă 
pisica cea bătrână, ea să-i fiă de mângăere, 
a doua va fi dusă la moșiă, a treia va trăi 
în pivniță, unde-s fârt.e mulțl cloțanl.

„Dâr, de ce nu desohid ochii ?u Asta 
n’o pâte pricepe Nina. „Au ochii orbi, oa 
cerși Corii."

Și pe Vanla îl neliniștesce cestiunea 
asta. El se pune să i deschiijă ochii unui 
puiG, geme și gîfăe mult timp, dâr opera
ția rămâne nesuooâsS. Nu mai puțin îl ne
liniștesce și împrejurarea, că puii refusă cu 
îndărătnicie carnea și laptele, ce li-se dă. 
Tot, oe le pune înaintea botușorului lor, 
mânoă mama lor sură.

„Hai să le zidim căsuțe pisicilor11 pro
pune Vanla. — „Au să trăeseă în case 
deosebite, âr pisica are să mergă la ei ca 
âspe".

(Va urma.)

Esoelența Sa Kiazim Bey, ministru 
plenipotențiar al Turoiei la Buouresol, a 
remis d-nei Elisa Marghiloman, soția minis
trului român de externe, marele cordon al or
dinului Chefakat ou stâua în briliante.

Telegramă omagială.
Din incidentul serbărilor ani

versare din Blașiu, I. P. S. Sa Me- 
tropolitul Victor Mihalyi a adresat 
Majestății Sale următbrea telegramă 
omagială:

Preainaltei Cancelarie de Cabinet a 
Majestății Sale ces. și reg. apostolice

V i e n a.

Metropolitul, Episcopii și membrii le- 
galminte convocațl ai provinciei biserioescl 
greco-catolice de Alba-Iulia și Făgăraș, 
adunați în BlașiC la sărbătorirea aniversării 
de două sute ani dela unirea nostră cu bi
serica oatolică, reaminteso cu inima plină 
de recuoosoință, că binefacerile credinței 
celei adevărate după Dumne4eu au să le 
mulțumâscă protecțiunii și sprijinului înal
tei Case Domuitâre. Drept aceea ou omagiti 
subdital se presentă înaintea tronului apos
tolic al Majestății Sale, pentru a da espre- 
siune gratitudinei lor eterne și fidelității 
nestrămutate, rugând pe Majestatea Sa, să 
se îndure a împărtăși provincia biserioâsoă 
greco-catolică de Alba-Iulia și Făgăraș și 
în viitor de grația și patrooiniul Său prea- 
înalt.

Victor Mihalyi de Apsia, 
Archiepiscop și Metropolit de 

Alba-Iulia și Făgăraș.

Politica rusescă în Balcani. O 
schimbare de front de o mare importanță 
se crede, oă se produoe în diplomația ru- 
sâscă cu privire la politica rusă în Balcani. 
Acum o lună și jumătate guvernul rus a în
sărcinat o oomisiune compusă din trei per- 
sâne, în cap cu savantul profesor de etno
grafie Lavrof, pentru a face cercetări asu
pra poporelor oe locueso în Macedonia, spre 
a-se sci din ce elemente se compune po- 
polația de acolo. Resultatul cercetărilor 
acestei comisiunl a fost, că Sârbii compun 
majoritatea populației macedonene, pe când 
Bulgarii vin după Sârbi ca număr.

Se crede, că acâstă constatare a do- 
rit’o guvernul rus spre a motiva o politică 
orientală favorabilă Sârbilor, și pentru în- 
frânarea panbulgarismului, atât de com
promis.

Partida social-democraților din 
Ungaria a dat un manifest cătră aderenți, 
în care îi provocă între altele, ca la viito- 
rele alegeri dietale să se manifesteze oa o 
putere impuitore în stat. In fiă-care co
mună și oraș să țină adunări cu ordinea 
de di: „Nedreptate politică in Ungaria11 și 
să lucreze din tote puterile acolo, „unde 
preoții nisueso a amăgi poporul11 și „sub 
eticheta falsă a partidei poporale pășeso, 
ori se mișcă". Pentru luna Oetomvrie par
tida va ține în diferite localități ale țării 
nu mai puțin decât 300 adunări de felul 
acesta.

Atacurî în contra Rutenilor.
Șovioiștil dela pressa maghiară s’au 

dedat a privi în Ruteni un popor pierdut 
naționalioesce. Din oausa acâsta ei turbă 
de măniă și năcaz când se întâmplă, ca din 
sînul acestui neferioit popor să se dea cel 
mai mic semn de viață națională și nu în- 
târ4ie a ațîța mereu oontra lor presentân- 
du-i — cum a făont bunăâră foia lui Banffy 
— ca pe un element primejdios pentru „sta
tul unitar maghiar11. Eră un esemplu :

S’a întâmplat, oa în 16 August epis- 
oopul rutân Firezak din Muncaciîi să dea o 
pastorală cătră clerul dieoesei sule, în oare 
se ocupa ou nisce măsuri salutare pentru 
învățământul poporal.. In pastorala acesta 
episcopul Firezak vorbea despre „poporul 
nostru rutăn*  și cu tot dreptul nu făcea 
amintire despre „Maghiarii greoo-catolici“, 
decât cu cuvintele „credincioși de limba 
maghiară11 etc. Circulara acesta a dat ansă 
foilor șoviniste maghiare să năvălescă asu , 

pra episcopului Firezak, să-l bănuescă și să-l 
aouse, că intenționat n’a voit să amintâscă în 
pastorală despre „posițiunea de sine stătătâre 
a Maghiarilor gr. oat" în biserioa rutână 
— ceea-ce a produs „o mare neliniște și 
iritațiune în sînul Maghiarilor greco cato- 
licl". Ba „Pești Napl6“ afirmă într’un prim 
articul, că episcopul Firezak presentă die- 
cesa de Muncaciîi ca „o diecesă de naționalitate 
rutină după modelul bisericei române orga- 
nisată sub absolutism", âr pastorala fiind 
un \act oficial, prin ea se demonstrâză la 
scaunul apostolic din Roma în contra do
rinței Maghiarilor gr. cat. esprimată în Me
morandul acestora, oerând liturghie maghiară 
pentru a-se arăta posițiunea lor separată și 
deosebirea lor de Ruteni.

împrejurarea acâsta a dat motiv la 
mulțime de esplioațil. In primul rând a ve
nit să se pronunțe „oomisiunea regnicolară 
a Maghilor greoo-catolici11.Intr’o deckrațiune 
dată publicității „comisiunea" 4lce> 
cuvintele „poporul nostru rutdn*  nu se 
refer decât la credincioșii de limbă ru
tână ai dieoesei și pe „Maghiarii greoo-ca- 
toliol" nu i-a iritat decât agitațiunile și 
ataonrile cuprinse în fâia rutână susținută 
de sooietatea „St. Basiliu", de care epis- 
oopul Firezak stă departe.

Pe urma aoestei deolarațiunl foile un- 
gurescl amintite 4io și ele, că luorurile s’au 
clarifioat, dârîn comentariile, oe le fac arată 
vădit tendința de a submina posițiunea de 
sine stătătâre a bisericei rutene, tîrîrea și 
oontopirea ei în „biserioa maghiară gre- 
co-cat.11, ce voeso s’o înființeze câțl-va re
negați eșițl chiar din sînul neferioiților Ru
teni. „Pest.i Naplo" o și spune, că Rutenii 
vor fi siliți să recinoscă fără reservă oficial 
și neoficial posițiunea independentă a „Maghiari
lor gr. cat*  în biserioa rutână.

Curat ca ’n fabulă. Pe când de fapt 
Rutenii sunt provooațl și atacați, pe atunci 
paraleii șovinismului intolerant dela pressa 
maghiară 410> c& ei ar fi. atacatorii și pro
vocatorii, că ei ar voi nimicirea și contopirea 
„Maghiarilor gr. cat." în biserica rutenă, âr 
nu dimpotrivă. Dâr vor fi bune de oeva și 
atacurile aoestea. Vor deștepta pe Ruteni, 
pănă mai e timp, și vor arăta mai ales oe- 
lor din fruntea clerului, oă rău serviciu 
au făcut bisericei și poporului lor când nu de 
mult s’au pus oodă la toporul maghiaris
mului violent și s’au dus la Roma în frun
tea acelei deputațiunl „monstre", care voia 
să stâroăjdela soaunul apostolio permisiunea 
de a introduce liturgia maghiară în bi
serică.

Din Bucovina.
„Deșteptarea*  din Cernăuți publică în 

fruntea numărului său dela 4 Ootomvrie 
următorele :

Luni s’au întrunit la Cernăuți la o 
consfătuire politioă, aderenții partidului po
poral național venițl din diferite părți ale 
țării. Adunarea a fost presidată de d-nul 
Dr. Iancu cav. de Flondor fiind de față și 
deputatul d-l Dr. George Popovicl. Confe- 
rența acâsta a durat pănă târ4iu nâptea. 
Peste curând se vor întruni conferențe ple
nare ale partidului poporal. Conferența a 
constatat, că alegerea d-lui Dr. G. Popovicl 
și a baronului Eudoxie Hormuzachi e dorită 
de toți Românii cinstiți din țâră.

*
In aceeași 41 s’au «donat în Cernăuți 

așa numiții pactiști sfătuindu-se asupra ale
gerilor viitâre. Dela acâsta adunare au lip
sit cu desăvîrșire representanții elementului 
țărăneso. In general, adunarea a fost slab 
cercetată. Abia au luat parte vre o 29 inși.

♦

Revenind în numărul dela 7 Oetomvrie 
asupra situațiuuei actuale din sînul Româ
nilor bucovineni, „Deșteptarea*  publică un 
frumos și avântat articul la adresa popo
rului român din Bucovina. Etă ce sorie în
tre altele „Deșteptarea":

In scurt timp au să înoepă alegerile 
de deputațl pentru sfatul împărătesc din 
Viena. Partidul poporal național a pus de
ocamdată numai doi bărbați, cari să fie 
aleși deputațl, anume pe d-l barou Eudoxie 
Hormuzachi și pe Dr. George Popovicl. Audi 
acuma poporule român și teuimesce: Pao- 
tiștii se lapădă de br. Hormuzachi și Dr. G. 
Popovicl, ei nu vrâu să-i vadă aleși de pu- 
tațl. Pactiștii se lapădă de d-nul Eudoxie 
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Hormuzachi, pentru-oă aoest bărbat viata 
întrâgă a petrecut’o în cinste și omeniă, 
lucrând cinstit pentru binele țării și al po
rului. Ei se lapădă și de d-1 Dr. George 
Popoviol... Sânge suntem din sângele tău, 
fiii tăi suntem noi cei ce ți scriem acestea 
rânduri scăldate în lacrimi și credem, că 
tu ne înțelegi. Gând vor sosi filele, în cari 
au să se alegă deputății Hormuzaohi și 
Dr. Popoviol, tu, poporule român, să te 
faol râtă împrejurul lor, ca un munte ne
străbătut, și ou o singură gură să strigați: 
Aceștia sunt aleșii noștri, aceștia sunt fala 
nâstră și unioa nâstră nădejde și mân- 
găere.

„Să nu te sparii, poporule, de înfri- 
eărl și de baionete, să nu te temi de ni
mic, că legea împărătesoă îți soutesoe de
plin voia să alegi după placul inimei tale. 
Deol ou fruntea ridicată la luptă, că „mai 
bine mârte cu cinste, deoât viață ou ru
șine !“

SCIRLLE Dl LEU.
— 26 Septemvrie v.

Visitațiune canonică. Episcopul rom. 
cat. Majlath cu ocasiunaa visitațiunei sale 
oanonioe a fost și la Brașov, sosind aioi 
Sâmbătă la 5 ore și rămânând pănă ac]I. Du- 
mineoă a ofioiat serviciul divin în biserioa 
rom. oat. și a oonferit saoramentul confir- 
mațiunei, Luni asemenea confirmând pe 
elevii șoolarl, âr afli după amâcjl a plecat 
la Râșnov.

Deficit de trei milione! La espo- 
siția din Paris, după cum oomunică foile 
unguresol, secția maghiară a îndurat un de
ficit de vre-o trei milidne corone. Am pută 
însă să ne prindem pe orl-ce, că suma ade 
vărată a detioitului a trebuit să fiă cel 
puțin de două-orl mai mare, decât cea 
mărturisită pe față de foile unguresol. Ce-i 
dâre însă pe „patrioțl*  de asta, oând bud
getul statului e pe mâna lor.

Proprietar: Dr. Âurel fâureșianu.

Redactor responsabil: Gregaiu Maur,

Deputății Sași și „Ofen-Pesth.*  Or
ganul partidei poporale catolice scrie în 
numărul său de alaltăerl, că deputății sași 
din dieta ungară primeso (jiarele săsesol 
pe adresa: „An Herrn N. N. in Ofen-Pesllili 
— deși cu toții sunt liberali, ba cei mai 
mulțl fao parte jdin partida liberală „ma
ghiară șovinistă*.  Niol unul din ei, cfi00 
amintita fdiă, n’au protestat oontra lui 
„Ofen-Pesth*  și niol un cjiar guvernamental 
nu i-au numit pentru acâsta trădători.

Nou președinte al camerei mag
naților a fost numit contele Albin Csalcy, 
fost ministru ungureso de oulte și instruc
țiune publică și unul din creatorii legilor 
politioe bisericescl. Numirea lui a produs 
o nespus de mare satisfacția în rândurile 
celor oe susțin acâsta politică și pressa 
jidano-maghiară liberală o oomentâză ca o 
viotoriă a aoeetora. Contele Albin Csâky 
nu e de present membru aotiv al camerei 
magnaților. El representă în dietă orașul 
Szarvas.

Pentru masa studenților români 
din Brașov a aontribuit d-1 Dr. Eliă Crisiea, 
secretar consistorial în Sibiiu, suma de 60 
cor. Primâscă d-1 donator espresiunea celor 
mai vii mulțămite pentru frumosul dar. — 
Direcțiunea șcâlelor menii gr. or. rom. din 
Brașov.

Cine va fi ministru de interne? 
Cu întrebarea acâsta încep a-se ooupa din 
nou foile unguresol. „Msgyarorszâg*  cj'c0> 
că în cercurile politioe din Peșta se vor- 
besoe despre o numire sensațională. Deja 
înainte de desbaterea budgetului, adaugă 
„M.—g.“, vom avâ uu uou ministru de in
terne în persâna lui Desider Szilagyi.

Inaugurarea Casinei române din 
Blașiu. Cu prilejul sărbărilor iubilare — 
scrie „Unirea*  — s’a făcut și inaugurarea 
casinei române, așecjată acum în un cuartir 
spațios și frumos din piață. A luat parte 
un publio distins, între carl Escel. Sa Me- 
tropolitul, II. Sa Episcopul Radu, și mai 
mulțl membri sinodali. După cuvântul de 
salutare a d-lui președinte Dr. Aug. Bunea, 
și răspunsul Mitropolitului Victor, a urmat 
serata aranjată cu aoest prilej. D-na Al- 
bertoni, oare a binevoit a-șl da prețiosul 
ooncurs, ne-a delectat cu admirabila-i cân
tare. A declamat apoi d-șâra Sântion poesia 

„Voichița Iui Ștefan*  de Coșbuo, âr d-șâra 
Elena Munteanu a oântat la pian „Ca- 
prioiu F. minor*;  ambele d-șâre au secerat 
multe aplause. La sfîrșit amintim frumâsele 
coruri: „Trecu-i valea*  — „Dorul meu 
— și „Neioă neiculiță*  așa de precis ese- 
outate.

Complot în contra lui Loubet. 
După o soire sosită din Rio-de-Janeiro con
sulul italian din San-Paolo a aflat, că anar- 
ohiștii italieni de acolo au urzit un com
plot în contra președintelui republicei fran- 
cese Loubet. In credință, oă complotul e 
îndreptat în potriva regelui Italiei, oonsulul 
a somat poliția să pornâsoă cercetare. In 
decursul aoesteia s’a aflat, că complotul e 
îndreptat în contra lui Loubet și oă anar- 
ohistul tras la sorți, Isidoro Rariolani, a și 
plecat în Europa, ca să omâre pe Loubet. 
Poliția din Paris a fost avisată deja despre 
acâsta.

Inaugurarea teatrului din Lemberg. 
La Lemberg se serbâză acum desohiderea 
solemnă a noului teatru orășenesc. Pentru 
a lua parte la aceste festivități, a plecat o 
delegația din Praga, în frunte cu primarul 
Dr. Srb, ducând cu sine o frumâsă cunună 
de lauri de argint, și o adresă politică de 
cuprinsul următor: „Cununa aoâsta să vă 
amintâscă tot-dâuna, că suntem ramuri din 
aoeeașl tulpină slavă, și că noi suntem de 
o părere cu voi, nu numai în cele oultu- 
rale și sooiale, oi și în cele politioe. Popo- 
rațiunea oapitalei regesc! Praga are firma 
speranță, că ambele națiuni surori vor pur
cede solidar, amăsurat parolei: pentru li
bertatea vâstră și a nâstră.*

Numerul Burilor predațl. Mareșalul 
Roberts telegrafâză din Pretoria, oă nu
mărul Burilor, cari s’au predat pănă acum 
sâu cari au fost f'âcuțl prisonierl, este de 
aprâpe 16,000 de âmenl. Un batalion de 
voluntari voind să surprindă un detașament 
bur, lângă Buldfontein, a trebuit să se re
tragă după o luptă de 3 âre, Burii fiind 
mai nnmăroșl decât se credea. Eoglesii au 
avut 6 âmenl răniți. Perderile Burilor sunt 
grave.

Congresul internațional al bota
nicilor a înoeput cJL®!® aoestea la Paris 
în Palatul congresiștilor, sub președința lui 
Seynes ou concursul lui Perrot, secretar 
general. Un mare număr de străini a răs
puns la apel. Prima ședință a fost con
sacrată vegetalelor inferiâre, ciupercilor 
asupra cărora d-1 Boudier, maestru my- 
cologiei contemporane, Bourquelot și Cho- 
dat, au comunicat memorii importante. A 
doua ședință a fost consacrată florilor exo
tice. Congresul va dura opt rjil0-

Naționalitatea lui Luccheni. piarul 
italian „Messagero*  scrie ou privire la ori
ginea uoigașului Luooheni următârele: După 
omorîrea împărătesei-regine Elisabeta s’au 
făout oeroetărl asupra originei' lui Luc- 
cheni. Prin mijlocirea ambasadei italiene 
din Paris s’a ajuns în posesiunea atestatului 
de botez a lui Luccheni, din care se con
stată, că mamă-sa era o spălătoresă pari- 
siană de origine italiană, oare la oficiul 
matricular fără nici un act sâu martor a 
mărturisit, că a născut un băiat. Fiind-că 
acesta atât după legile franoese, cât și 
după oele italiene este ilegitim, Luooheni 
este a sa oonsidera ca de origine necu
noscută. Dâârece însă după legile ambelor 
state astfel de individl sunt a se considera 
oa originari din acel stat, unde s’au născut, 
ministeriul de răsboiii a statorit, că Luc
cheni este de origine francos și că el din 
greșâlă a ajuns în lista Ir.alienilor obligați 
la milițiă, din oare oausă a și fost șters 
din lista militară italiană. Acâstă disposi- 
țiune a ministrului de răsboiii a fost apro
bată și de ministrul de interne și de cel 
de justițiă.

Germani în contra Englesilor.
Renumitul profesor dela universitatea 

din Oxford Max JAilller publică în revista 
politică amerioană „The Foruma un artioul 
remaroabil, care preooupă viu pressa ame
rioană, germană și francesă.

Max Miiller vorbesoe mai întâiti des
pre Germanii din America și esprimă te
merea, oă germanismul ostil Englesilor din 
Statele-Unite va eși victorios ou ocasia ale
gerii președintelui. Dela răsboiul transvaa- 
lian încâce, flice savantul profesor, situa- 
țiunea s’a sohimbat mult, căol Soandinavii, 
Irlandesii și Germanii urăso din suflet pe 
EnglesI și de s’ar întâmpla să fiă ales un 
președinte antibritanio, alegerea acâsta ar 
fi egală cu deolararea de răsboiii.

Ce privesoe pe Nemții din Germania, 
după Miiller aceștia ar năvăli oontra An
gliei, dâoă li-s’ar da voiă. Diarele germane 
sunt redigiate par'că de tot ațâți pismui- 
torl ai. Englesilor. Din norooire dreptul de 
a deolara răsboiii este al împăratului și 
astfel ura purtătorilor de oondeie rămâne 
de-ocamdată fără efeot. Animositatea acâsta 
dată pe față din inoidentul răsboiulni trans- 
vaalian, are însă origine mai vechiă. Deja 
pe timpul turburărilor Slesvig - Holstein 
(1848—1852) pressa germană era lipsită de 
orl-oe cruțare când era vorba de Anglia. 
Pe timpul răsboiului austro-prusian pressa 
germană învinovăția pe Anglia, oă sim- 
patiseză ou Austria, pe când de fapt ma
joritatea Englesilor sta pe partea Prusiei. 
Urmă răsboiul franco-teutonic. Mulțl cre
deau, oă Anglia va interveni în favârea 
Franciei, care se bucura de simpatii mari 
ou deosebire la aristocrația englesă, dâr 
cu tâte aoestea guvernul și massele mari 
englese erau pe partea Prusiei. Și totuși 
pressa germană sta să jure, că în 1870 En- 
glesii erau contrari Prușilor, cum crede și 
afli, că Anglia stă să orepe de mâniă și 
invidiă vădând desvoltarea puternioă a 
Germaniei.

Max Miiller se întrâbă, în fine, unde 
vor duoe tote aoeste simptome de ură și 
invidie a Germanilor față de EnglesI? El 
flioe, că pe câtă vreme răsboiul între aceste 
două popâre se face numai pe bârtiă, lu- 
orul nu pare a fi atât de îngrijitor. Dâr 
gândindu-se la un răsboiii de fapt, ome- 
menimea trebue să se outremure de ur
mările lui.

întregul artioul pare a fi soris anume 
pentru susținerea planului predilect al po- 
litioianilor englesl, plan, oare are în ve
dere o alianță între Anglia, Germania și 
Statele-Unite. Artioulul lui Miiller este viu 
comentat în pressa germană.

Cestitinea chinesă.
O notă a „Agenției Havas'1 anunță, că 

d-1 Delcassă a presoris representanților Fran
ciei în străinătate să sondeze Puterile ale 
oăror trupe oooperâză ou trupele franoese 
în estremul Orient, asupra adoptărei unui 
program oomun de negocieri cu China. Pă
truns de spiritul, care a inspirat deolara- 
țiunile anteriâre ale diferitelor guverne, 
guvernul republicei orede a resuma pro
priile lor sentimente în punctele următâre:

1) Pedepsirea principalilor vinovațî, 
cari ar fi desemnați de cătră representanții 
puterilor la Peking, 2) Menținerea oprirei 
importărei armelor în China, 3) Indemni
tate echitabilă pentru state, sooietățl și par
ticulari, 4) Constituirea la Peking a unei 
garde permanente pentru legațiunl, 5) Dă- 
rîmarea fortificațiunilor dela Taku, 6) Ocu
parea militară a două sâu trei puncte pe 
drumul dintre Tien-Cin și Peking, oare ar 
fi astfel tot-dâuna desohisă legațiunilor, 
cari ar voi să se ducă acolo, sâu trupelor, 
cari ar avâ ca obiectiv capitala.

Presentate în mod colectiv de cătră 
representanții puterilor și sprijiuite de pre- 
sența trupelor internaționale, pure imposi
bil guvernului Republicei, ca aceste con- 
dițiunl, atât de legitime, să nu se impuDâ 
în scurt timp aoceptărei guvernului chi- 
nesesc.

*
Agenția „Reuter*  comunică urmă- 

torele;
Răspunsul Statelor- Unite la nota d-lui 

Delcasse, răspuns redactat în sensul indicat 
a fost deja comunioat corpului diplo
matic din Washington. El flioe, că Statele- 
Unite n’ar putâ să oousimta nici la oprirea 
importațiunei armelor în China, niol la 
menținerea trupelor permanente pentru pro

tejarea legațiunilor din Peking, niol la oou- 
parea permanentă a liniilor de junoțiune 
între Peking și mare. Aceste două propu
neri din urmă ar putâ avâ oa oonseoință 
posibilitatea unei ooupațiunl de teritoriu. 
Se orede, că chiar dâcă guvernul american 
ar fi fost dispus să primâscă aoeste dot ă 
condițiunl, el ar fi dorit să reserveze o ho- 
tărîre în privința lor într’un congres.

ULTIMO SC1K1.
Bucurescl, 8 Octomvrie. Se vor- 

besce, că guvernul român lucrâză Ia 
un proiect de lege, prin care se se 
înființeze monopolul car ciumelor la 
sate. Din venitul realisat se vor face 
scoli la sate, cantine școlare, șosele 
și alte îmbunătățiri necesare.

Londra, 8 Octomvrie. Din Tien- 
Cin primesce agenția „Reuter“ soi
rea, că o trupă germană s’a întâlnit 
la 5 1. c. spre sud de Tien-Cin cu 
8000 de Chinesî, cari păreau a fi 
Boxeri. Germanii au fost bătuți și 
respinși.

New-York, 8 Octomvrie. Consu
lul japones de aici a primit o tele
gramă, după care împeratul chines 
a dispus guvernatorului din Sansi, 
că în Singanfu se se ridice un nou 
palat, unde se va strămuta el și îm- 
perătesa.

SB S H $ 3C.

Fata cea mai bogată din lume. 
țlilele trecute a sosit în Viena d-șora Rock- 
feller, fiica regelui petroleului Rookfeller 
din America. Ea a fost în Praga la un me
dio renumit pentru bâlele de urechi și de 
acolo a călătorit la Viena, unde îșl caută 
vindecare. D-șâra Rockfeller este o apari- 
țiune modestă și nearogantă, nu o arată 
oă ea să fiă fata oea mai bogată din lume 
și că odată ea va moșteni averea tatălui- 
ei de o miiă miliâne oorâne. Despre tatăl 
fetei, a căruia avere aduoe pe minut 
un câștig de 2 oorâne, se spune, că 
el lucră și acum tot cu aceeași diligință, 
cu care a luorat când n’avea nimic. Dimi
nâța în timpul de oând se scâlă și pănă se 
îmbracă, averea lui se sporesoe ou 7200 
oorâne. La 7 âre diminâța ia cafeaua și 
când a terminat e cu 14.000 corâne mai 
bogat. Pe la 9 âre înoepe inspeoțiunea prin 
birouri și pănă ce o sfârșesce, averea lui 
se urcă ârășl cu 28,000 corâne. Din oră în 
âră acesta avere se ’nmulțesce și sâra la 
6 âre, când prânflesce, averea lui s’a spo
rit deja cu 86,400 corâne în aceea fli. In 
Viena privesc toți la fiica milionarului cu 
mirare. Nu prin bogăția ei și-a atras așa 
mult atențiunea publicului, ci prin aceea, 
că nu faoe pompă seu lux, umblă fârte 
simplu îmbrăoată și e forte darnioă.

Florile în politică. Anul acesta în 
Paris au avut mare treoere florile de tran
dafiri sălbatici, cari au fost semnele dis
tinctive ale socialiștilor și naționaliștilor. 
Intr’o singură redacțiă a unui fliar repu
blican s’au vândut anulg acesta în fliua de 
12 Iulie 12,000 trandafiri, âr în jl3 Iulie 
27,000 trandafiri. Afară de aceea stradele 
Parisului erau inundate de flori de tranda
firi sălbatiol.

O nouă profețiă. Un învățat bel
gian ou numele Wendehen a publicat de 
ourând intr’o revistă, că el a aflat secretul, 
oum se pâte soi înainte cu 72 âre apropie
rea unei furt.uue. Semnele, după oarl se 
pâte ounâsce, că se apropiă o furtună, 
după Wendehen sunt următârele: înainte 
cu 72 âre de orl-ce furtună, orisontul are 
o colâre verde-asuriă, oare din causa lumi- 
nei străluoitâre, orisontul se flice atunol, oă e 
in colârea sinaragdului verde. Diminâța, când 
răsare sârele, sâu sâra, când apune, orison
tul are o lumină deosebită, în care colârea 
verde dominâză. De când mi-a succes a 
oonstata acâstă coneosiune, dice Wendehen, 
orl-ce furtună o pot profeți înainte ou 72 âre*.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din Brașov, 

se pot procura următârele cărți:
Scrieri literare pentru popor.

„Caractere morale, esemple și se
ntințe culese din istoriile și literaturile po- 
pdrelor vechi și moderne“ de loan Popea, 
profesor. Cetitorul află, în acostă carte (de 
apropo 400 pag.) o comoră nespus de pre- 
țiosă de învățături, de mângâieri, de însu
flețiri spre tot ce e moral, nobil și frumos. 
Prețul 1 fi. 25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

„Carte pentru toți“, întocmită după 
ideile lui Sam. Smiles, de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 40 bani (plus 5 b. porto).

Legende seu Basmele Românilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
tul P. Ispirescu. Format 8° de 400 pag. 
Prețul l fl. 70 cr. . (cu posta 1 fl. 80.)

ȚHlele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai fl. —.75 cr.

Er rom 1 are pag. și costă 70 cr. 
întregul op fi. 1.45 cr. (francat fl. F60 cr.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte localisată de d. /»«>■, Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vreu să joce teatru. 
Prețul 12 cr. ... (prin postă 14 cr.)

Vieța după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misterii 1 ființei o- 
metiescl și deșertăciunta celor trecetore, 
de 1. P. Ediția II. Prețul fl. —.50 cr. 
Cu posta 55 cr).

Nopți de iernă, novele pentru popor 
de Giorye Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul 60 cr. 
(cu posta 65 cr.)

Țiganii, schiță istorică lucrată pen
tru petrecere după mai mulțl autori, de 
cunoscutul nostru scriitor I. P. Reteganul. 
Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr).

Merinde dela școlă, său învățături 
pentru popor, de Dr. G. Popa. Prețul 60 cr. 
(cu postă 70 cr.)

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

Masa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de luliu Bognâriu- 
Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

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

Dracul, novelă de V. R. huticescu. 
Are tendința de-a combate credința de
șertă. Prețul 10 cr. (cu porto 12 cr.)

Lira Bihorului"^ carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antoni» 
Pop. Prețul 20 cr. . . (cu porto 23 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii in joc, de 7. P. Reteganul Pr. 12 cr. 
cu porto 15 cr.

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. I. Re'eganul. Vre-o 
60 de poesii glumețe. Pr. 40 cr. (-(- p. 5 cr.)

Din trecutul SilvanieifX&gexide de 
V. Russu. Conține 170 pag. Prețul. 30 cr. 
era la început 1 fl., acum (cu porto 35 cr.)

Vivia, seu Biserica din Carta 
gine, narațiune istorioă, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. luliu Dragoș. Prețul 70 cr. 
(4- 5 or. porto).

„Preotul din NoienF, narațiune is
torică din vecul nos ru, scrisă de Arghiro- 
bnrbu. Prețul 10 cr. (-)- 2 cr. porto.)

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților de G. Simu. Pr. 30 cr. -f- 3 cr. porto).

Poesii de V. R. Buticescu. Prețul era 
la. început 1 fl. 20 cr., acum numai 60 cr. 
(cu posta 70 cr.)

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și diua numelui, precum 
și vorbiri la diferite ooasiunl școlastice, de 
G. Simu. Prețul 20 cr. (cu posta 22 cr.).

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

Suspin și wimbire, poesii și prosă, 
de A. Pop. Prețul 40 cr. (cu porto 43 cr.)

Rîsete și zâmbete, de T. V. Gheaja. 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 30 cr. (cu posta 35 cr.)

„Considerațiuui istorice asupra 
asociațiunii pop>6relor și aplicațiunea 
lor la națiunea nostrâ de loan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Prețul 1 fl., (,-|-5 cr. prt.

„Amicul bun“, coleoțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune rcli- 
giosă morală, tradusă de prepositul capitu
lar Ioan Papiu. Prețul 10 cr. (-|- 2 cr. porto.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe- 
ranului român, de Simeon Stoica, medio 
pensionat. Conține vre o 25 figuri în text. 
Se vinde acum în Ioc de 80 cr. cu 50 cr. 
(-|- 5 cr. porto)

Cugete și considerațiuni din es- 
periența vieții lui Argirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scdse din pățania 
vieții. Prețul 10 cr. (cu posta 12 cr.)

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilor bihoreni, de L. 
Rudow-Sudu. 148 pag. 8°. Prețul. 50 cr. 
(cu porto 55 cr.),

Povestea despre prințul Ahmed 
al Kamel sân Pribeagul îndrăgostit, 
tradusă de Dr. T. Prețul 30 cr. (-|- 3 cr. prt.)

Toaste pentru tot felul de persone 
și ooasiunl, de Tit. V. Gheaja, spiritual la 
instit. de corecțiune din Gherla. Pr. 20 cr. 
(cu posta 22 cr.).

Cursul 8a bursa din Viena.
Din 8 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%........................114.-
Elenta de corone ung. 4°/0. . . . 90.60
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/î% • 120.30 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/I“/0 98.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 89.65
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.—
Impr. ung. cu premii........................ 163.25
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 138. - 
Renta de argint austr.............................97.15
Renta de hârtie austr............................... 96.90
Renta de aur austr................................ 114.70
LosurI din 1860..................................... 131.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.90
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 656.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 646.50 
NapoleondorI...............................................19.27
Mărci imperiale germane . . . . 118 27
London vista................................... 241.97 '/2
Paris vista...............................................96.25
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.45
Note italiene...........................................90.35

Cursul pieței Brașov.
Din 7 Octomvre n. 1900.

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

10.72 Vend. —
100.- Vend. 101.-

19.04 Vend. 19.08
18.08 Vend. 18.09
19.26 Vend. 19.30
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. —.—
58.50 Vend. — _
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rPTTTiJ Hache, pastete 
w 8 cu carne, ă « cr. 

E®ăisîiș»re cu icre. Sar
dine, Șnncă etc. ă IO cr.

COFETERIA SEIDEL.

Aduc la cunoștința ou. public 
și clienților mei, că m’am despăr
țit decompiniouul meu, și ne
goțul îl conținu tot pe aceeași bază 
ca și pănă acuma în localul acela 
sub firma mea protocolată.

Mulțumind pentru încrederea 
dată pănă acuma, me rog a mi-o, 
păstra și pe viitor.

Cu t <51 ă stima
Stefan Bartha, 

comorsant de făină și producte 
112 .1—1 Str. Hirscher Nr. 20.

o lîfițoțrîeîlîe 2
0 V pentru Piano, 0
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— --------îi de Tib. Bred'Canu,
cântat cu ocasia balului Soc. acad.

„România Jună“ din Viena a. c.

De căpătat la Librăriile:
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CIURCU-Brașov, KRAFFT-Sibiiu, 2

YȚERAN-Oravița
s Prețul 3 cor. 40 fii. =■
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Vinuri de Ardeal
Aducem la cunoscința On. public din oraș și jur, că:

Ve^da^ea de vinuri a marelui nostru deposit 
se continuă în "Wl

f ivnița de Vinuri
— a, nostră proprie,—

W*  Strada ’oa’tiî nr. 25. 'Wl
— Cu prețurile ieftine de pănă acuma. —
Negoț de Vinuri în eu gros. I

M. FLEISCHER & C-o.

Cele xxiei "bvtrh-e

Pianurî și Pi ani nuri 
din cel mai bun material, solid lucrate și cu gust adiustate, 
c’un ton admirabil, durabile în acordare, avend un al treilea 
pedal (registru de harpă specialitate) prin care se pot dobândi 
efecte dulci-deJicate ale tonului, (de es. echoul),

lifereză fabricanții de pianurî c. și reg. ai curții 
Piațîî Stingi, 

proprietarii celor mai mari fabrici de Pianurî in monarchia austro- 
ung., posesori de 33 de distincțiuni, doue ordine etc.

Pentru fiecare instrument cumpărat dela acesta fabrică 
se dă o garanțiă da tjece anT. Esemplare alesese găsesc și pot 
fi încercate la Domnul

IULIU JASCHIK. director de musică,
Strada. Orfanilor*  nr. 6, eiagiul I.

Nici un amator de piano și pianist se nu întârzie se vadă și să încerce aceste 
instrumente. 10—*

A. Muresianu
3

SSs’așov, ’JTergfidl Inului Nr. 30.
Acest stabiliment este prov6(Jut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put£ esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateță, precum: 
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgui Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

5®

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUB, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJLTT7TS. 
FOI PERIODICE.

BILETE I)E VISITĂ
DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGAHTE. 
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE MJBTĂ 

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciuri.

Compturî, Adrese,
Circulare, Scrisori.

Cou/ve/ida, in Iotă, măz/i/m&a-

INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTARI.
se primesc în biuroul
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


