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Un semn ai timpului.
Numai de curând foile guver

namentale au asigurat din nou, că 
nouele alegeri dietale nu se vor 
face anul acesta, ci după încheierea 
sesiunei ultime a dietei actuale, 
adecă în vara anului 1901. Pănă 
atunci nici că se pote prevede câte 
aparațiuni ciudate va mai scote la 
lumină agitațiunea electorală, ce o 
tac diferitele grupuri și partide ma
ghiare pentru a ocupa teren cât mai 
mare în folosul lor și al nisuințelor 
lor șoviniste de tote nuanțele.

De-ocamdată vedem dintr’un 
cas petrecut în comitatul vecin se- 
cuesc Treiscaune, că agitațiunea 
electorală a prins teren și în con
gregațiile comitatense. Credem, că 
nu greșim dâcă judecăm din acest 
punct de privire cea mai nouă ho- 
tărîre, ce a luat’o cJUele aceste con
gregația din Sepsi-St.-G-eorgiu de-a 
petiționa la dietă, ca delăturându-se 
legea de naționalitate dela 1868, se 
se aducă o nouă lege, prin care se 
se impună folosirea esclusivă a lim- 
bei maghiare din partea tuturor au
torităților administrative. Acâatavrâ 
să scurt și cuprinzător, că Să-
cuii din comitatul vecin se declară 
pentru continuarea hotărîtă a direc- 
țiunei politice esterne șoviniste sub 
tote formele violente, în cari se 
manifestase în era lui Banffy.

Se scie, că grupul acelora din 
majoritate, cari dimpreună cu Banffy 
fac pe malcontenții, imputând direc- 
țiunei politicei a guvernului Szell 
tocmai că ar umbla să desbrace po
litica șovinistă maghiară de carac
terul ei violent, ațîță mereu massele 
maghiare în scris și prin graiu viu 
spunendu-le, că, dâcă se va părăsi 
tactica violenței, maghiarismul va fi 
amenințat cu peire. din tăte părțile 
de cătră naționalitățile, cari se vor 
vede încuragiate a năvăli cu nouă 
putere asupra lui.

Tema acăsta se variază Zilnic 
în tăte chipurile prin foile malcon- 
tenților banffyști și prin acelea ale 
aliaților lor din grupul oposițional 
dela „Egyetertes“. Patria și maghia
rismul, sunt după aceste foi, necon
tenit în pericul de a-se prăpădi din 
causa „puținei energii11, ce o desfă
șură guvernul actual.

VăZurăm pănă unde merge agi
tațiunea acăsta, din miserabilul rol, 
ce l’a jucat făia banffystă „Magyar 
Szoa în cașul dela Corniareva. De 
aceea ne-am și Zi9 îndată-ce am 
aflat despre hotărîrea Secuilor dela 
Sepsi-St.-Georgiu, că acăsta mână 
apa pe măra celor dela „Magyar 
Szou. Și ’ntr’adevăr, primind aZi nu
mărul mai nouă al acestei foi, ne-am 
putut convinge de fapt, că presu
punerea năstră a fost basată.

Hotărîrea congregației din Trei
scaune o esplică amintita făiă așa, 
că Săcuii timp de trej Zeci și Z°i 
de ani n’au văZut un pericul în le
gea de naționalitate, fiind-că se sim
țeau liniștiți cu modul și spiritul în 
care se manua acea lege. Dâr acum 
o consideră periculosă, fiind-că nu 
mai e Banffy la putere, „Acum când 

Sașii se obrăznicesc pe față și când 
Valahii își continuă lucrarea de so
boli neconturbați, se deștăptă în si
nul Secuilor instinctul de proprie 
conservare și ei cer schimbarea legii“.

Cunăscem bine care a fost și 
este sentimentul Maghiarilor arde
leni și în deosebi al Săcuilor în ce 
privesce naționalitățile conlocuitore. 
Ei au fost întotdăuna cei mai învă- 
păiați părtinitori ai politicei forței 
brutale față cu ele, ceea-ce încă îna
inte cu aprăpe trei-Zeci de ani fă
cuse pe contele Andrassy să declare, 
că numai din causa Maghiaro-Secui- 
lor ardeleni nu se pote afla un mo
dus vivendi cu Românii.

Este esplicabilă dâr din punct 
de vedere psihologic pornirea pănă 
la turbare intolerantă, ce se mani
festă în amintita hotărîre a Congre
gației săcuesci. Ceea-ce ni-se pare 
însă cu deosebire remarcabil, este 
tactica de agitațiune șovinistă, ce se 
esprimă în acăstă hotărîre tocmai în 
momentele de față.

Trucul, ce vrău să-l jăce cei 
dela Sepsi-St. Georgiu cu circu
lara lor cătră tăte municipiile pen
tru sprijinirea acțiunei șovinismului 
violent, acesta „văetare11, este în 
adevăr, cum Zi°e fdia banffystă, un 
semn al timpului.

Din Caraș-Severin.
(Cașul (lela Corniareva și congregația.)
Estras din procesul verbal al congregațiunei 

ordinare a comitatului Caraș.-fSeverin din 10 Oct. 
a. c. și dilele următâre.

Nr. 722. adunarea gen.
1900

Viceșpanul comitatului Carol Fialka 
având în vedere, că cele întâmplate în 30 
Septemvrie 1900 la Corniareva din partea 
mai multor foi, oe apar în Budapesta — 
și între acestea „Magyar Sz6u în nr. 215 
sub titlul: „Urmașii lui Iauou“, — au fost 
desorise în astfel de oolorl, ca și oum ele 
ar fi fost de natură revoluționară, îndrep
tate în contra integrității țârii și a locui
torilor maghiari : •

— își ține de datorință din partea sa 
a lua posițiă și a da espresiune scandali- 
sărei sale față cu aceste aousațiunl ou to
tul nebasate și desmințite prin datele cer
cetării săvîrșite, — o face cu atât mai vîr- 
tos, deore-ce astfel de oalumnii nebasate 
sunt potrivite în tâte privințele de-a vă
tăma în modul oel mai grav sentimentul 
poporațiunei române a acestui comitat do
vedit întot-dâuna ca patriotic, de altă parte 
de-a nimici pacea, 'oe a esistat pănă acum 
între naționalități în acest comitat.

Pe basa acâsta rogă pe onoratul co
mitet administrativ, ca sS ia posițiă față ou 
aceste publicatiunl (juriști00 și să îngri- 
jâscă a-se aduce la publioitate hotărîrea sa.

Raportul presentat de vice-șpanul 
oomitatului, oomitetul administrativ îl pri- 
mesce unanim și împreună ou primirea pro
punerilor făcute de membrii congregațiunei 
d-1 Coriolan Bredioean și d-1 Dr. Isidor 
Pop privitore la respingerea suspițiunilor 
vătâmătdre pentru poporul român din co
mitat, se aduce următorul

Conclus:
Congregația comitatului Caraș- 

Severin respinge cu indignațiune 

acusațiunea esprimată prin singura
ticele Ziare cuotidiane din Buda
pesta din incidentul celor întâmplate 
la Corniareva în 30 Septemvrie 
1900, susținându-se, că acea turbu- 
rare (dela Corniareva. — trad.) a 
ordinei și-ar avă motivele sale în 
sentimentele nepatriotice'și infidele 
ale locuitorilor români ai comita
tului.

Și pe 'când își ține de dato
rință morală a-șl ridica cuvântul de 
protestare contra acăsta, dă tot-o- 
dată espresiune speranței, că rapor
tul pacinic frățesc ce esistă împru
mutat între poporațiunea comitatu
lui și se basăză pe stima, iubirea și 
cinstea reciprocă, astfel de suspițiuni 
nedemne și fără nici o basă nu vor 
isbuti a-1 turbura.

După acăstă declarațiune, con- 
gregațiunea îndrumă pe vice-șpanul 
comitatului:

1) Ca conclusul de față se 1 
aducă' la cunoscința publică pe cale 
Ziaristică.

2) Ca Ziar0le) carI vor publica 
aceste comunicate, se se trimită și 
comunei Corniareva fiind cea mai de- 
aprope interesată în causă, ca prin 
asta se i-se dea ocasiune comunei 
calumniate de a-și căuta satisfacțiă 
prin intentare de proces de pressă 
și de-a erua pe autorul articulului 
calumniator.

3) In fine, pentru a pedepsi pe 
autori, se atragă atențiunea procu- 
raturei competente asupra delictului 
de agitațiune, ce de fapt esistă în 
acei articuli în contra naționalității 
române.

Notat de:
Issekutz Aurel, 

protonotar comitatens. 
Nr. 723.—1900.

Coriolan Bredicean, membru al comi
tetului comitatens, face următorea pro
punere :

Intru cât cu ocasiunea cercetărei 
pornite în afacerea celor întâmplate în 30 
Septemvrie 1900 la Corniareva s’ar ivi sem
nele bănuelei tradărei de patriă, în cașul 
acesta sâ se pună la cale pentru statorirea 
aoeluia o oercetare, la a oărei îndeplinire 
lângă viceșpanul comitatului, sâu a locții
torului acestuia, sS fiă învitat oa bărbat 
de încredere un membru al congregațiunei 
de naționalitate română.

Conclus.
Propunerea membrului congre

gațiunei Coriolan Bredicean se pri- 
mesce cu unanimitate.

Despre acăsta viceșpanul comi
tatului se încunosciințăză spre scire 
și acomodare corespunZetăre.

Notat de:
Issekutz Aurel, 

protonotar comitatens.
Nr. 724.—1900.

Membrul congregațiunei Dr. Cornel 
Jurca amintesce de articulul publicat sub 
titlul: „Furtul de dinamită dela Cavaran“ 
în nr. 274 al fâiei „Friss Ujsâg“, oe apare 
în Budapesta, care suspiționâză pe locui
torii români cu răsvrătire, a cărei țîntă în 
secret ar voi să nimicâsoă prin dina
mită pe aceia, oarl stau în calea lor, a lua 
ou forța pământul dela ei. Rogă pe mem

brii congregațiunei sâ se pronunțe în pri
vința acestei aousațiunl nebasate.

La acâstă observare, după lămuririle 
date de viceșpanul comitatului în meritul 
cestiunei, se aduoe cu unanimitate ur
mătorul

Conclus:
Pe basa declarărei viceșpanului 

comitatului privitor la atentatul cu 
dinamită din cestiune întâmplat în 
27 Septemvrie a. c.. că acel atentat 
cu dinamită a fost, după cum s’a 
constatat prin cercetare, îndreptat în 
contra șefului de gară dela Cavaran, 
cu scop de resbunare:

se împuternicesce viceșpanul ca 
față cu neadevărurile, ce s’au răs
pândit în cestiunea acesta prin cu
prinsul articulului calumniator, să 
dea le lumină publicului adevărata 
stare a lucrului.

Notat de:
Issekutz Aurel, 

protonotar comitatens.

Congresul na^ional-bisericesc.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Sibivu, 2 Ootomvrie v.

Ședința 11, ținută în 2 {15} Oct. a. c.

Ședința se deschide la drele 10 a. m. 
Președinte: înalt P. Sa aroh. loan U/e- 
țianu.

Protooolul ședinței premergătdre se 
autentioă, și se procede numai decât la 
verificarea deputățiilor.

Se verifică ou totul 79 deputațl. Din 
arehidiecesă 28. Doi inși nu și-au presentat 
oredenționalele.

Din diecesa Aradului se verifică de-a- 
semenea 28 inși. Unul, Zigre, e ales în 
douâ oerourl, âr alegerea vicariului lAangra 
e ataoată prin 2 proteste. De alt-oum pă
rintele vicar a declarat, oă șî-a pierdut ore- 
denționalul. (Ilaritate). Actul electoral se 
transpune oomisiunei verifioătâre, ce se va 
alege în decursul ședinței presents.

Din diecesa Caransebeșului s’au verifi
cat cu totul 23 deputațl. La locul acesta 
aminteso, că Prea S. Sa Episcopul Popea 
nici pănă acjl n’a sosit.

Fiind majoritatea deputaților întru
nită, congresul e oapabil de-a lua oonoluse 
valide și se procede la constituirea biroului 
permanent și a diferitelor oomisiunl. Spre 
soopul acesta la propunerea I. P. S. Sale 
se designâză o comisia candidătdre în per
sanele d-lor: Musta archimandrit, Nic. Zigre 
și I. cav. Pușcariu,

La propunerea acâsta păr. Mangra 
face geniala observare, că dedre-oe d-nii 
designați pentru comisia de candidare sunt 
toți de-o părere. (De oe părere și în ce 
causă? Rip.) propune și un element opo- 
sant, și adecă pe d-1 Nic. Oncu. Congresul 
primesoe și mai esmite din sînul său și pe 
deputatul Part. Cosma. Ședința se suspen- 
dâză.

Biroul și comisiunile.
După redeschiderea ședinței, raporto

rul comisiei candidătdre, d-1 Part. Cosma, 
propune în chipul următor:

Biroul: Din cler: Nioolae Ivan as. 
cons., Dr. Traian Puticl protop., și N. 
Pinciu protop. Din mireni: Virgil Onițiu, 
Dr. Nicolae Vecerdea seoretar la „Albina11, 
Dr. Oprean, I. Bussu-Șirianu, Dr. Brădean 
și Dr. Cornean.

Comisia verificătdre: George 
Popovid, Ioan de Preda și Ilie Trăită.

Comisia organisătdre: Dr. Ila- 
rion Pușcariu, Augustin Hamsea și Filaret 
Musta-, Mireni: Partenie Cosma, loan cav. 
de Pușcariu, Vino. Babeș, Dr. Nio. Oncu, 
Ales. ALocsonyi și Teodor oav. de Seracin.
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Comisia bisericâsoă: loan Pa- 
piw, Vasile Mangra și Filip Adam1, Mireni: 
Dr. Liviu Lemenyi, loan de Preda, Eugen 
Mocsonyi, Dr. Iosif Gali, Petru Corcan și 
Dr. Aurel Novac.

Comisia șoolară: Vasile Voina, 
Ioau Ignatie Pap și George Popovicl. Mi
reni : Mihail Crlea, Dr. Daniil P. Barcian, 
Romul Ciorogariu, Nioolau Zigre, Patrioiă 
Drăgălină și Ioan Budințan.

Comisia financiară: Vasile 
Dămian, Dr. loan Trailescu și Michail Po
povicl. Mireni: Simeon Dămian, Dr. loan 
Mihu, Miohail Velicl, Paul Rotariu, Traian 
Barzu și llie Curăscu.

Comisia petiționară: Nicolae 
Cristea, Vasile Beleș și Sebastian Olariu. 
Mireni: Dr. I. Fărcaș, Dr. Vasile Preda, 
George Feier, Ian Pupp, Petru Ti.su și Al. 
Onițiu.

Fundațiunea Gojdu: Iuliu Dan, 
Voicu Bamsea și Andrei Ghidiu. Mireni: 
Ioan Lengeru, Leontin Simonescu, Zeno Mo
csonyi, Petru Truța, I. Trăilă și I. Budințan.

Congresul primesce oomisiunile astfel 
oompuse fără niol o modificare.

înalt P. S. Sa președintele presentâză 
certrile de ooncediu ale următorilor d-nl 
deputațl: Dr. Gavr. Cosma pe4dile, Petru 
Pipoș pe 5 4>le, Paul Pop pe întrâgă du
rata sesiunei, Dr. Popovicl (Orșova) pe tdtă 
durata sesiunei, tot asemenea și Dr. loan 
.Serdw.

Conoediile oerute se aoordă.
Cei doi deputațl din archidieoesă, Dr. 

Șenchia și Dr .Iancu Mețianu își presentâză cre- 
denționalele, cari se predau comisiunei ve- 
rifioătdre.

Deputatul Nio. Zigre ales fiind în 2 
loourl, renunță la cercul electoral Beliu.

Ședința se înoheiă la orele 12 desig- 
nându se proxima ședință pe Marți la 10 
a. m.

Rap. — Rip.

O propunere sui generis. Secuii 
din comitatul Treiscaune s’au întrecut pe 
sine înșiși. In adunarea generală comita- 
tensă ținută filele trecute în Sepsi-St.-Ge- 
orgiu, câțl-va șoviniștl intoleranți au pre- 
sântat o propunere unică în felul ei. Se 
cere anume, oa cei din fruntea oomitatului 
să adreseze dietei și guvernului câte o re- 
presentațiă, pretinzând folosirea esclusivă a 
limbei maghiare în afacerile administrației co- 
mitatense respective modificarea legii de națio
nalitate în sensul acesta. Adecă se câră că 
preoum în tâte ramificațiile de guvernare 
a statului, în dietă, la justiția etc. limba 
maghiară e esolusiv dominantă, așa să fiă 
și în municipii, de unde s& se isgonâscă cu 
desăvârșire limbile nemaghiare. Firesce, spre 
scopul acesta trebue să se modifice legea 
de naționalitate. Adunarea a decis in spi
ritul acestei propuneri.

Asta-i apă pe mdra banffyștilor. „Ma
gyar Szd“ îi va ridioa în slavă pe Săcui. 
Să vedem însă ce vor Z*00 f°il« guvernului 
la acâstă erupțiune a îuțelepciunei de stat 
secuescl.

*
„Budapester Corr.“ primesoe din Sepsi- 

St.-Georgiu următdrea telegramă: „Comi
tatul Treiscaune a primit în oongregația dă 
tomnă ținută erl cu unanimitate o propu
nere făoută de Dr. Stef. Bene și soți. In 
acâstă propunere se cere a-se adresa o pe- 
tițiune camerei deputaților, ca în locul ar- 
ticulului de lege 44 din 1868 să se creeze 
o nouă lege, prin care să se oblige tote 
autoritățile de a folosi numai limba oficială 
maghiară. Comitatul Treiscaune se va 
adresa tot odată la oelelalte municipii, ce
rând să sprijinâsuă petițiunea acâsta“.

Memorandul Mohamedanilor bos
niaci. Din Constantinopol sosesce o soire 
interesantă, care a produs dre-care sensa- 
țiă în cercurile politice din Viena și Buda
pesta. Anume Mohamedanii din Bosnia și 
Herțegovina văZend, oă plângerile lorn’au 
fost ascultate nici la Viena, nici la Con
stantinopol, s’au decis să se adreseze gu
vernelor europene printr’un Memorand. Un 
comitet de MohamedanI anume ales pen
tru a luora în interesul causei mohame- 
dane, a primit mulțime de adrese nu nu
mai dela cei din Bosnia, oi și din Albania 
și Constantinopol, ea să pregătâscă Memo
randul din oestiune.

Oin Camera română.
Ședința dela 29 Sept. n.

D-l Lupu Kostache, raportor, dă 
cetire raportului și proiectului de lege pen
tru cedarea pe timp de 12 ani și 7 luni a 
venitului monopolului hârtiei de țigaretă 
cătră un consorțiu în schimbul unui adaus 
de 15 milidne.

D-l G. D. Fallade cere unele lămu
riri asupra situației financiare.

D-l F. F. Carp, prim ministru și mi
nistru de finance oonstată, oă pentru prima 
oră d-l Pallade se folosesce de un esemplu 
dat de d-l prim-ministru (aplause). Spune, 
că d-l Pallade e în măsură a cundsoe ei- 
tuațiunea finanoiară. Acesta stă astfel, fără 
de a învinui pe cineva :

Când a căZut guvernul Catfirgiu au 
venit liberalii la putere, cu intențiunea sin
ceră de a face economii. Se orede, oă îm
prejurările au fost mai tari decât voiuța 
guvernului liberal, oare a atins tote reser- 
vele oa oeea a oassei de amortisare și a 
uroat budgetul în mod simțitor.

înțeleg urcarea budgetului, când sunt 
nevoi strîngătore, dâr noi am avut un bud
get extra-ordinar, așa oă urcarea budgetu
lui nu se esplică bine. Liberalii apoi n’au 
căutat să se consolideze oheltuelile extra
ordinare și s’au folosit de bonuri de tesaur. 
Greșâla acâ3ta s’a plătit scump.

S’a întâmplat un an desastruos; pe de 
o parte s’a ivit un gol în resursele statu
lui ; a trebuit să se contracteze un împru
mut în împrejurări grele pentru a oonsolida 
datoria flotantă.

In urma acestui împrumut ne aflăm 
față de două greutăți: ne aflăm față de 
imposibilitatea de a ne împrumuta sub ori
ce formă, dr suma, care se credea îndestu- 
lătore, a fost evaluată prea jos. Deficitul 
era de 42 milidne, el a fost redus la 34 
milidne. împrumutul de 175 milione a dat 
156 milione efeotiv. Cu acâstă sumă s’au 
aooperit bonurile de tezaur, o anuitate, lu
crări în curs de eseouțiune și altele rămâ
nând neaooperite 42—43 milione.

Situația e tristă, dâr va forma un în
vățământ, oare ne va scdte din optimismul 
nostru; ochii tuturor sunt deschiși.

Trebue să acoperim cele 43 milidne 
fără împrumut. Pentru acăsta avem 15 mi
lidne dela hârtia de țigaretă. Sunt propu 
nerl pentru mari concesiuni de petrol, fă
cute de 3 mari societăți. Nu ounoso încă 
bine condițiunile. Acestea ne vor da vr’o 
10 milidne de franci. Ne trebueso înoă 18 
milidne.

Deolară că e gata a primi orl-ce pro
punere. De-ocamdată sunt trei propuneri: 
desfacerea flotei comerciale, pe oare o avem, 
ceea ce ar da 6 milidne. Sunt cereri de 
concesiuni de păduri, cari ar da 3—4 mi
lidne.

Capitalul de aoțiunl dela Banoa Na
țională ce le posede statul se pune aseme
nea în perspectivă. S’au făcut tratări ou 
Banca Națională, oare însă nu s’a dovedit 
recunoscătdre.

Crede că, ddcă se va putea folosi de 
capitalul Bănoii, prin înțelegere folositore, 
va preferi acdsta, ddcă nu va consimți Banca, 
vom veni înaintea Camerei.

Ddcă aveți alte mijldce, cari în situa
ția aotuală să ne scotă din strîmtdre, le 
primeso. Acestea se referă la lichidarea tre- 
outului.

Ce facem ou viitorul? Pe viitor tre
bue să plătim, nu numai budgetul ordinar, 
oi să satisfaoem necesitățile eoonomioe ale 
acestui stat. Budgetul e de 238 milidne. 
Față de aceste 238 milidne nu avem de 
cât 220 milione venituri reale.

Ddcă vom merge cu budgetul înainte, 
vom avă deficite nouă și peste 4 ani vom 
fi într’o adevărată situația desperată, fiind
că nu vom avă resursele, pe cari le avem 
aoum și singur falimentul e mijlooul de a, 
eși din impas.

Sunt mijldce de a urca veniturile sta
tului cu 7—8 milidne. Trebue să scădem 
din budget 11 milidne cheltuell estra-ordi- 
nare. Nu putem să ne faoem budgetul de 
cât cu resurse de 222 rmlidne. Cum venim 
dela 238 la 222 milidne? Se vor faoe re- 
duoerl la funcționari, la lefuri (aplause) și 
altele, dâr tdte acestea nu vor da econo
miile necesare.

Schimbând organisarea statului pdte 
am pută reduce budgetul. In ministerul de 
interne se observă micimea comunei; acdsta 
are oa efeot, că oomuua nu este un organ 
administrativ, ci un organ al proprietaru
lui teritorial. Făcând comuna mare putem 
simplifica administrația, administrația se 
va pută face direot între prefeot și primar, 
instanța mijlooie va fi numai o instanță 
de inspecție. Proiectul e în studiu la mi
nisterul de interne.

Se va pută face o economie de 15 
milidne. Mai este în studiti monopolul criș- 

melor în oomunele rurale (aplause). Obți
nem un resultat economic moral și o mare 
economie, care va permite statului să pună 
în saraina comunelor său șcdla rurală, său 
paroohiele, în tot cașul sunt 5 milidne, cu 
cari se descarcă statul pe sdma oomunelor.

Promit o economie de 1—2 mii. la 
finanțe. Trebueso făcute economii și la ce
lelalte ministere și se pdte ajunge la eco
nomii de 12-13 milidne. Astfel putem 
avă câte un esoedent normal real de câte 
5 milidne și în 3—4 ani putem inspira în- 
oredere și consolida datoria de 175 mi
lidne.

Acesta e planul nostru, restul, e trdbă 
d-vdstră (aplause prelungite).

D-l G. JD. Fallade deolară, că nu va 
aluneca pe terenul polemioei, vroind să 
uite trecutul și să se ocupe numai de ac
tualitate.

ț)ioe, că d-l ministru de finanțe, cău
tând să lichideze deficitul de 43 milidne, a 
trecut ou vederea deficitul în perspeotivă, 
fiind-că înoassările anului curent ne dau 
ideia unui dre-care deficit, oare trebue pre
întâmpinat. Se felicită de puținul optimism 
și de îngrijirea d-lui ministru de finance. 
D-sa oonstată, că la lefuri nu s’au făcut 
eoonomii. Crede, că funcțiunile nu s’au 
creat numai unde era absolut nevoiă și le
furile nu s’au fixat pretutindeni după muncă. 
Nu trebue să ne atingem de budget cu o 
mână frioosă, fiind-oă se pdte reduoe mult 
dela funcțiuni.

ț)ioe că a creZut, oă guvernul va 
veni ohiar în sesiunea estraordinară cu mă
suri pentru împuținarea cheltuelilor bud- 
getare. N’a fost nicl-odată un moment mai 
favorabil ca acum de a lua măsuri nepo
pulare ca reducerile budgetare. Este o at
mosferă în țâră propioe reduoerilor cu in
strumentul chirurgical cel mai tăios.

Oposiția se asociâză la reduceri bud
getare mari. Voesoe ca să se faoă reduceri 
de 18 milidne dela funcțiuni peste reduoe- 
rile propuse de d. P. P. Carp.

Spune, că guvernul nu va avâ susți
nători mai oonvinși oa liberalii, pentru a 
face economii (aplause).

Trece la proectul de lege în disouțiă 
și Zi°e, că acest proeot trebuia adus îm
preună ou un budget reotificativ.

Prin proectul depus să votdză cheltuell 
pe 1901; lucrul e neplăcut, ddr oe să faoem! 
Nu voesoe să oritice acest punot. Ur.eză ca 
parlamentul român să nu mai aibă aseme
nea proecte.

Disposiția din § 2 stabilesce un fel 
de tovărășie afară de dobâuda de 10 la 
sută și obligă pe guvern a presenta con- 
sorțului o dare de sâmă de venituri. Este 
un început de amestec în administrarea 
finanțelor ndstre și îngrijesce pe orator mai 
ou sdmă pentru timpul când va veni sca
dența împrumutului de 175 milidne. Con
diția e umilitdre și strică creditului statului.

Urmâză replica ministrului de finanțe 
și discursul d-lui T. Ionesou.

Din Bucovina.
Mișcarea electorală.

In sînul fraților noștri din Bucovina, 
aderenți ai partidului poporal național, e 
forte viuă mișcarea în ajunul alegerilor 
pentru parlamentul central. Am amintit 
într’unul din numerii trecuțl, că toomai 
acum a înoeput să se organiseze partidul 
poporal național în districte, ținându-se 
adunări la cari participă bărbații de încre
dere ai alegătorilor români.

In 9 Ootomvrie n. s’a ținut o adunare de 
felul acesta în Gwahomorului, la care au 
partioipat 40 de representanțl. Adunarea a 
luat în unanimitate hotărîrea de a oferi 
d-lui Dr. G. Popovicl candidatura pentru 
curia a oinoia, declarând, că are deplină 
înoredere într’ensul.

Altă adunare electorală s’a ținut la 
10 Oct. în Câmpulung, participând 45 ale
gători din ținutul și orașul Câmpulung. 
Adunarea a enunciat prin oonolus, că aprobă 
cu desăvîrșire programul partidului popo
ral național și e solidară cu acest partid, 
votânlu-i deplină încredere și sprijin. Tot
odată partioipanții declară, că se vor în- 
trepune ou tdtă puterea pentru reușita 
candidatului partidului poporal național 
Dr. G. Popovicl.

Adunări electorale s’au mai ținut în 
Dorna, Rădăuți, Șirete și în alte locuri, pro- 
clamându-se cu însuflețire'candidatura d-lui 
Dr. G. Popoviciu, pentru Curia a oinoia. 
După informațiunile „Deșteptării, alegă
torii sunt hotărîțl a pune și pentru Curia 

a patra, în looul mareșalului Lupul, un 
contra-oandidat al ^partidului poporal na
țional, deoă e’ar întâmpla să fiă combătută 
candidatura d-lui Dr. Popovicl.

Vineri se va țină adunarea cea mare 
de alegători din distriotul Rădăuțului.

»
In fruntea numărului dele 14 Ootom

vrie „Deșteptarea* publică un călduros apel 
oătră damele române din Bucovina, îndem- 
nându-le de a stărui ou tdtă influența de 
oare dispun, a-se faoe ooleote pentru ridi- 
oarea „Palatului naționai în Cernăuți.

SOIRILE QILEL
— 3 06) Octomvrie.

Bancnote de 20 corone. Se scie, că 
încă în cursul lunei Septemvrie s’au pus în 
oiroulațiă nouele bancnote de 20 oorone, 
la cari monetăriile monarchiei luorau de 
mult. La început — scrie „Revista Econo- 
mieă“ din Sibiiu — planul era să se pună 
în circulația mai întâifi bancnotele de 10 
oordne, dâr acesta s’a abandonat, din con- 
siderațiunl la eventuala posibilitate de a 
se face înșelătorii cu ele, putând ușor fi 
sedus poporul de rând a orede, oă cifra 
de pe ele indică 10 florini. De aceea banc
note de 10 cordne vor fi puse în oircu- 
lațiă numai mai târZiu. Niol aoestea însă 
și niol oele de 20 cordne n’au să rămână 
permanent în oiroulațiă, oi numai pănă 
când va dura cursul forțat, adecă pănă 
când banca va pută începe scomptul ou 
bani gata, eu alte cuvinte: pănă la regu- 
larea valutei. Atunci tote acestea se vor 
retrage din oiroulațiă, rămânând în bani 
de hârtiă, oa cea mai mică: banonota de 
50 cordne.

Târguri noue pe Câmpia. In co
muna Șermas de pe Câmpiă (comit. Co- 
jocnei) se vor desohide, ou autorisațiă mi
nisterială, următdrele trei târguri de țâră: 
unul în 20 Ianuarie, al doilea în 20 Aprilie, 
al treilea în 10 Octomvrie. Va fi și târg 
de săptămână, care se va ținâ tdtă Joia. 
La acestea se vor vinde bucate ("și alte 
mărfuri diferite, fiind tot-odată și târg de 
vite și de porol. Primul târg de săptămână 
se va desohide Joi în 18 Ootomvrie.—Să nu 
uităm, oă aodstă grațiă s’a dat Șermașului cu 
soop de-a favorisa pe coloniștii unguri de- 
acolo și a funda un oraș ungureso în cen
trul Câmpiei.

Culesul viilor în părțile ardelene 
e tocmai aoum în curgere. In unele părți 
s’a înoeput în săptămâna trecută, în altele 
însă acum, ou înoeputul săptămânei pre- 
sente. Iu ținutul Orăștiei, după oum aflăm 
din „Bunul Eoonom“, strugurii sunt după 
calitate mulțămitorl, der oa cantitate nu 
satisfao așteptărilor.

Pentru masa studenților a contri
buit d-l prof. D. Făgărășan ou ooasiunea 
onomasticei sale 20 COI'. — Esprimăm no
bilului binefăcător oele mai vii mulțămite: 
Direoțiunea școlelor.

însoțirea de credit sistem Raiff
eisen din Iliinbav, înființată ou conoursul 
oomitetulni central al Reuniunii române de 
agricultură din; comitatul Sibiiu, primind 
Zilele aoestea statutele aprobate de tri
bunalul reg. din Sibiiu, îșl va înoepe in- 
ourând activitatea. Membrii însoriși la în
soțire atiDg cifra de 60.

Reuniune de înmormântare în Cas
tan. Duminecă în 7 Ootomvrie u. în co
muna Căstău de lângă Orăștiă s’a pus te- 
meiu la un luoru bun, spune „Bunul Eco
nom". D-l preot Nioolau Anâreiă, în înțele
gere cu ceilalți fruntași ai comunei, au 
pregătit lucrul peutru ținerea adunării ge
nerale de constituire a unei Reuniuni de 
înmormântare, de esemplu oa cea dela 
Orăștiă; au adunat subscrieri de membri 
înainte și s’au subscris deja peste 200 de 
inși. Au chemat apoi dela Orăștiă pe 
preotul loan Moța și învățătorul loan 
Branga, secretarul și oassarul Reuniunei de 
înmormântere din Orăștiă, să fiă și ei de 
față și unde e de lipsă să dea deslușiri. 
S’au primit statutele întoomai ca cele dela 
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Orăștiă, au aoelașl taxe de 1 fi. la intrare 
și 30 or. fiă-care soț răposat, — lăsând fiă- 
oare membru din partea ce i-se ouvine, 
oâte 5 fi. pentru formarea unui fond de 
reservă deosebit, oare să se întrebuințeze 
pentru soopurl bisericesel școlare. In oomi- 
tetul Reuniunei s’au ales d-nii: Nioolae 
Andrei direotor, Vas. Simtion seoretar, d-1 
înv. George Daniil oassar. S'a ales apoi 
comitetul de 12, în care au intrat și d-nii 
Ilie Popoviol din Sibișel și Ioan Daniil 
din Căstău, ambii preoți, ceilalți sunt dintre 
săteni.

Târgul Brașovului va fi în fiilele 
de 26, 26 și 27 Octomvrie n.

Pentru calea ferată Făgăraș Bra 
ȘOV s’au votat fiilele treoute 400,000 oo- 
rdne din partea oomitatului Făgăraș.

Rolul banilor la viitorele alegeri. 
„Bud. Hirlap“ ocupându-se cu cestiunea 
acâsta, cjîce: Banii vor juca rol la alegeri, 
vor domni ca pretutindeni, deși legea li-au 
legat pănă la ore-oare grad o marșrută la 
talpă. Băncile atât din capitală, cât și din 
provinciă adună deja bani pentru polițele 
cu scadență ale domnilor candidați de de- 
putațl... In oassele partidelor nu prea sunt 
mulțl bani. Partida poporală nu nâgă, că are 
bani, dâr nici ea nu se laudă, că ar ave 
destui. Partida kossuthistă și ugronistă chiar 
de s’ar lăuda că au, nu li-ar orede nimeni. 
Chiar niol în cassieria partidei guverna
mentale nu stau banii ou grămada... Bani 
însă trebue să fiă! Pretensiunea acâsta se 
aude peste tot în sînul partidei liberale. 
Aceeași foiă spune, că un fost ministru a 
deolarat oategorio lui Coloman Szell: ,De 
nu vei aduna un milion pentru alegeri, nu 
voia lua posițiă față c’o acțiune, care vrâ 
se pro voce o sohimbare în persdna minis
trului de interne14.

Imperaturgerinan cătră profesorul 
Mommsen. împăratul Wilhelm a adresat 
din inoidentul festivităților dela Saalburg 
următorea telegramă din Hamburg cătră 
Mommsen: rTheodoro Mommseno, antiquita- 
turn Romanorum investigatori incomparabili, 
praetori Sallburgensis fundamenta jaciens sa- 
lutem dicit et gratias agă Guilielmus, Ger- 
manorum Imperator*. (Lui Thedor Mommsen, 
incomparabilului cercetător al antiquităților 
Romanilor, îi trimite Wilhelm, împăratul 
Germanilor, salutul și mulțumirea sa ou 
ocasiunea punerei pietrei fundamentale a 
castelului dela Saalburg.) Mommsen a răs
puns; „ Germanorum principii tam majestate 
quam humaniiate gratias agit antiquarius Lietzel- 
burgiensis'4. (Primului dintre Germani atât 
prin majestate, și prin humanitate îi aduce 
mulțumire antiquarul dela Charlottenburg.)

Pusei electrice. Pacinoiti, renumitul 
inventator al inelelor electro-technice, în 
curând va presenta societății italiene elec- 
tro-teohnice o nouă invențiune, anume o 
pușcă eleotrică, care nu va produoe nici 
un sunet la descărcare, va funcționa cu o 
putere și celeritate mare și va trimite glon
țul la o depărtare uriașă. Despre noul și 
modernul mijloc de extirpare a omenimei, 
pănă acum nu se cuuosa alte amănunte. 
In cercurile militare acâstă invențiune a 
făcut mare sensațiă și, după cum se sorie, 
Regele Italiei Victor Emanuel a dispus să 
se facă probe ou noua armă. Dâcă acăstă 
scire se va adeveri, atunci întregă teohnica 
modernă a armei se va sobimba. Și se mai 
fiică cineva, că ideia „păcii eterne11 nu 
înaintăză frumos după „splendida11 confe- 
rență de pace dela Haga?

Universitatea din Viena a conferit 
renumitei poete germane austriece, Maria 
de Ebner-Esohenbach din incidentul ani
versării a 70 a a fiilei nasoerei sale, di
ploma de doctor în filosofiă onorar. O de- 
putațiă compusă din rectorul universității 
și din decanul faoultății filosofice s’a dus 
în locuința poetei și i-a predat diploma, în 
oare literata Ebuer-Eschenbach e numită 
„oea mai mare soriitore în limba germană, 
cea dintâiîl între scriitorii în viață din 
Austria11.

Teatru german în Brașov. D-1 di
rector Leo Bauer De anunță, că va da un 
ciclu de 20 representațiunl în Brașov, cu 

trupa sa teatrală, începând din săptămâna 
acăsta, și adecă fiece ou păreohe și fiece 
fără păreohe, la oarl se pot face abona
mente în oancelaria teatrului la cassierul
H. G. Hedwig, prețurile fiind pentru fieoe 
representații (cu păreohe seu fără păreche) 
baloon 20 corone, fotoliu 16 cor., parchet
I. 12 cor., parchet II. 10 oor. și rang I. 
10 cor. Pentru tote două-fieol de represen
tațiunl se cere prețul îndoit. Trupa este 
compusă din 12 aotrițe și cântărețe și din 
12 aotorl și oântărețl. Corul se compune 
din 8 domni și 8 dame. Se vor representa 
următorele piese aici încă nejucate : „Hoff
mann’s Erzăhlungen“, „Konigskinder*, „Jo- 
hannisfeuer11, „Kollege Crampten", „Mai- 
ster Balzer*, „Toohter des Erasmus*, „Gre
fei*, „Probekandidat“, „Leben11, „Der Staar*, 
„Frăschweiler*, „Der Hochzeitstag*, „Ewige 
Liebe*, „Jugend*, „Tugendhof*, „Herr im 
Hause11, „Mădchentraum11, „Der wildeRitt- 
meister11, „Der Vielgepriifte11, „Hochzeits- 
freuden*, „Im Exil*, „Zwei Eisen im 
Feuer*, „Das Naohtlager des Corvins", 
„Onkel Toni*, „Die B. Eskadron", „Wiener 
Blutt*.

Din Chicliinda mare se anunță, că 
redactorul fdiei germane „Grosskikindaer 
Zeitung*, Arthur Korn, fiind-oă într’un șir 
de artiooll a încercat să dovedâscă, că nu
mirea „Offenpest* pentru Budapesta este 
îndreptățită, a fost condamnat pentru pu
blicarea de artiooll politici fără a fi depus 
oauțiune, la o amendă de 50 cordne. De 
când este politică și aceea de a vorbi de 
numirile istorice ale orașului?

Vindecarea tuberculosei prin ope
rațiune. Un cas aprdpe de neorefiut oo- 
munică „Tribuna* din Roma. Profesorul 
Mallo din Madrid și mai mulțl medici au 
făout o operațiune la soția oontra-admi- 
ralului Ferry, care e bolnavă de tubercu- 
losă. I-au desohis coșul pieptului, au făout 
liberă plămâna atacată și au căutat părțile 
ou baccili de tuberculosă. Pe acestea și ca
vernele le-au cauterisat, apoi au introdus 
o așa numită țâvă dren. Puține fiile după 
operațiune bolnava s’a făout mai bine și 
starea ei este acum atât de sătisfăcătdre, 
înoât după părerea medicilor se va reîn- 
sănătoșa pe deplin. Cașul pare de neorefiut 
și este ceva unic în analele sciinței me- 
dioale.

0 coloniă de vegetariani. Șâpte 
sute mile eDglese spre sud dela Guinea 
nouă se află insula Tagula, oare a fost co- 
lonisată înainte ou fiece ani de vre-o 70 
dmenî oondușl de un preot metodist ou 
numele James Rewlin. Coloniștii aceștia, 
se fiice, s’au despărțit de cătră „omenimea 
inmorală* și au devenit vegetariaDl, ca să 
pdtă trăi conform legei oreștinescl. Colonia 
vegetariană se sporesoe fiiloio și cu deo
sebire prin aderenți de prin Anglia, Aus
tralia și America.

Principe anarchist. In Paris este 
căutat tocmai acum un principe, care a atras 
asuprășl atențiunea autorităților prin acti
vitatea sa literară ou tendință anarohistă. 
El este principele ruseso Fedorov-Ucrainov, 
născut la 1851. A fost espulsat din Rusia 
din cause politice, ceea-oe l’a făcut să se 
arunce în brațele snarchismului.

Andree. Sunt câte-va săptămâni de 
când lumea a fost alarmată cu diferite 
versiuni, oă s’ar fi aflat o „boia*, trimisă 
de aeronautul Andrâe. Aoum o nouă ver
siune a pornit din Chicago. Un anumit Mr. 
Knappen s’a reîntors de curend dintr’o că
lătoria lungă dela Polul nordio. Mr. Knap- 
pen fiice, că lui i ar fi povestit nisce es
chimoși, oă înainte ou doi ani ar fi văfiut 
descinfiend pe țărmul nord-ostio al golfului 
Hudson o luntre „cerâscâ*. Loouitorii săl- 
batiol însă au omorît pe omenii de rassa 
albă, oarl se aflau în aoea luntre. Mr. 
Knappen orede, oă luntrea „ceresoă* de oarl 
vorbesoe eschimoșii, ar fi fost balonul lui 
Andrâe.

Urmările unui vis. Din Miinohen 
se scrie, că fidele treoute a sosit la gara 
de acolo un amploiat dela căile ferate și a 
rămas peste ndpte într’o odaie din edificiul 
gării. Călătorul era sdrobit de drum și 

cât ce s’a pus în pat, a adormit. A visat, 
oă luora în gară și trebuia să se dea jos 
dintr’un oupeu. Nenorocitul în somn a sărit 
pe ferâstră în stradă. Diminăța a fost aflat 
jos amețit și greu rănit, de unde a fost 
transportat la spital.

Nou abonament
la.

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Octomvrie st. v. 1900

s’a deschis nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 corăne; pe șăse luni 12 corăne; 
pe trei luni 6 corone; pe o lună 2 
corâne.

Pentru România si străinătate.3
pe un an 40 franci, pe șăse 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.

CI o n v o c a r e.
„Despărțământul Făgăraș al Reuniu

nei învățătorilor gr. cat. din Archidiecesa 
din Alba lulia și Făgăraș* îșl va ținâ adu
narea generală de tomnă în 28 Ootomvrie 
st. n. a c. în școla gr. oat din Șercaia, la 
care se învită toți membri, On. D. preoți, 
precum și toți binevoitorii oausei școlare.

Program: 1) Participarea în corpore 
la serviciul divin la 8 6re a. m.; 2) La 10 
6re a. m. deschiderea ședinței și constata
rea membrilor presențl; 3) Ascultarea pre- 
legerei practice, ținută de înv. George 
Vlad, din limba română cu tote daspărță- 
mintele; 4) Cetirea disertațiunilor de mem
bri N. Albani și Cornel Langa; 5) Apre- 
țiarea prelegerii și a disertațiunilor ; 6) Ce
tirea procesului verbal din ședința trecută
7) Incassarea taxelor înscrierea de membri
8) Legitimarea prin document a achitării 
abonamentului curent și restant al „Foii 
scolastice* ; 9) Raportul președintelui despre 
adunarea generală a Reuniunii din 18—19 
Sept. a. o.; 10) Raportul cassarului și bi 
blioteearului; 11) Statorirea looului pentru 
adunarea viitore și designarea persdnelor 
disertante; 12) Eventuale propuneri; 13) 
Alegerea unei oomisiunl pentru verificarea 
procesului verbal; 14) Alegerea noului oo- 
mitet și a delegaților; 15) închiderea șe
dinței.

Șinca-veche, 10 Octomvre 1900.

loan Pop, George Cosma,
președinte. secretar.

Rfflufițămitâ publică.
La apelul presidiului despărțământului 

Făgăraș al reuniunei învăț, gr. cat. din 
Archidieoesa de Alba-Iulia și Făgăraș pu
blicat la 15 August a. c. On. Aoademia 
Română a binevoit a dărui pentru biblio
teca numitului despărțământ următorele 
prețiose opuri:

’Dicționarul limbei române de A. T. 
Laurian și I. C. Massim 2 voi.; Glosariu 
de cuvinte române, de A. T. Laurian și I. 
0. Massim; 3) Opurile iui Caiu C. Tacit 
de G. Muntean; 4) Comentariile lui Caiu 
luliu Cesar de D. Caian; 5) Filipicele de 
D. A. Laurian, 6) Istoria română de An
gel Demetresou, 7) Igiena țăranului de Dr. 
Manolescu, 8) Igiena țăran, de Dr. Orăini- 
cean, 9) Sărbătorile la Români de Sim. FI. 
Marian 2 vol., 10) Vrăji, farmece și des- 
oântece de Sim. FI. Marian, 11) Cimilitu
rile Românilor, de Artur Gorovei, 12) Ve
chile cronioe moldovenesci, de I. Bogdan,
13) V. Alexandri de Dumitru C. Olănescu,
14) Episcopul Melohisedeo, de I. Calender,
15) DisoursurI de Reoepțiune de Const. 
Erbicen, 16) Metropolitul Andreift Baron 
de Șaguna de episcop. N. Popea, 17) Mi
hail Cogălniceanu de A. D. Xenopol, 18) 
Cuvânt de primire de A. Naum, 19) Trans, 
propr. immunis de Dr. Viotor Babeș, 20) 
Desrobirea țiganilor de M. Cogălniceanu 2 
esempl. In total s’au trimis cărți represen- 
tând o valâre de 124 lei.

Pentru acest prea frumos dar, în nu
mele întregului corp didaotio din acest des
părțământ esprim Onor. Aoademii sinoera 
mulțămită și recunoscință.

Făgăraș, 4 Ootomvrie 1900.

Andreiu Stroia,
bibliotecar desp.

Literatură.
A apărut „Noua Revistă Românii* 

pentru politică, literatură, sciință și artă, 
Nr. 19 pe 1 Ootomvrie 1900, cu următorul 
sumar: H. S. Chamberlain, Achille Loria, 
Ernst Mach, T. S. Masaryk : Opinia publioă 
europână și oestiunea israelită în România 
(a patra serie); Em. Grigorovitza: Româ
nismele în dialectul german al Sașilor din 
Transilvania; Sextil Pușcariu : In oestia di
minutivelor ; Radu D. Rosetti : Maestrul 
(nuvelă); Petru V. Haneș: Din opurile lui 
A. Russo „Amintiri*. Sim. FI. Marian. — 
Gărgăunul (Din datinele și credințele Ro
mânilor despre insecte).

N. Iorga; Sfirșitul unei polemioî. (Cei 
doi Spencerl și alte descoperiri ale d-lui 
N. Basilesou* de A. C. Cuza); Vasile Mi- 
hăilescu: Situația Românilor în Orient; 
Ilarion Pușoariu: Metropolia Românilor 
ortodocși din Ungaria și Transilvania; 
Ioan Pop Reteganul: Pilde și sfaturi pen
tru popor.

Apoi suplimentele I și II ouprinfiând 
asemenea materie variată și interesaută.

*
Noțiuni de JEconomia Vitelor, 

prețidsa scriere economică a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia ou 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă 
numai ou vitele, oi cu tot ce privesoe o 
bună gospodăriă, începând dela boi, cai, 
oi, oapre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puifl de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, cari 
sunt mai bune eto. Acest op economic soris 
cu multă ounoscință de causă și fârte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de mioisteriul român al cultelor 
și instruoțiunei publice pentru scolele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pdte procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu* cu 2 cor. 
(plus 10 bani porto.)

ULTIME SC1KL
Sibiiu, 16 Ootomvrie. (Tel. part, 

a Gaz. Trans.). In ședința de astăzi 
a congresului, deputatul Cosma in- 
terpelăză presidiul cu privire la renta 
bisericei S.-lui Nicolae din Brașov. 
E nemulțumit cu resolvarea acestei 
cestiuni întru cât printr’ensa se 
atinge autonomia bisericei nostre na
ționale. Presidiul cere timp pentru 
răspuns.

O I * 8 it.
Femeile și 'bărbații urîți. Fru- 

mosa regină a Portugaliei, Amalia, are o 
carte, care ouprinde o singură întrebare și 
răspunsurile date. Iutrebarea este: Pdte să 
le placă femeilor bărbații urîțl ? Multe prin
cipese au răspuns la întrebarea acâsta. Im- 
părătâsa Rusiei a răspuns: „Da. Eu ored, 
oă sunt femei, cărora le plac bărbații urîțl 
— dâcă nu află vr’unul frumos". Regina 
Margareta a Italiei a răspuns : „Femeia dela 
15—30 ani iubesce pe bărbatul frumos, 
dela 30—50 îl admiră, dela 50 înoolo îl 
primesce ori cum ar fi esteriorul bărbatu
lui*. Răspunsul principesei de Battenberg 
este: „Mulțl omeni urîțl sunt simpatici. 
Dâr totuși frumos e aoela, care se portă 
bine. Un bărbat, care afară de frumseță 
n’are nimic, cu greu va oâștiga inima unei 
femei*. Regina Portugaliei a scris însăși o 
părere în cartea sa. Ea fiice: „Curățenia 
caraoterului nobilitâză pe bărbat tocmai 
așa oa pe femeiă. Figura cea mai de dis
prețuit este o esistență dubiă*.

Proprietar: Dr. Aure! fâureșianu. 
Redactor responsabil: Grego iu Mtncr.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din Sirașov, 

se pot procura următârele cărți:

Cărți de rugăciuni și predici.
Anghira Mântuirei, cărticea de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletescă. Edit. IV corectată. Gherla. Prețul 
unui es. în păreți tari colorați . . 35 or.
(4- 5 cr. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edtfiunea IV. Gherla. 
Conține peste 334 pag. Legată costă 50 cr.

5 cr. porto).
Micul mărgăritar sufletesc, căr

ticică de rugăciuni și cântăil, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Legată 
costă 22 cr. (-J- 3 cr. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întru onorea Preacuratei Feciâre Maria, 
pentru folosul și mângâi area sufletelor. 
Prețul legat 20 cr. (-ț- 3 cr. porto).

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, Vul. I. de Em. Ifl'f- 
fariseu, cunoscut atât de bine în cercurile 
românesel din număros.le sale scrieri. Are 
250 pag. Prețul (4 lei) . . . 1 fl. 50 cr.

De același autor a apărut Vol. II. cu 
„Predici ocasionale și funebrale*, care 
se estinde pe 220 pag. și conține predici 
multe pentru cununii, și diferite ocasiunî 
(la sânțirea de biserici, la instalări de pa- 
rochl, la preseutarea pentru prima-oră a 
preotului în paroehii etc. et.) Peț. 1 fl. 70 cr.

Cuventări bisericesc!, pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular Papiu. Pe lângă predici, se
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul (în 
loc de 2 fl.) prin postă . . 1 fl. 60 cr.

Cuventări funebrali și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de loan P'ptu, Conțin vre-o 400 pag. 
Prețul 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predie pentru Duminecile de 
peste an, ompuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Chrisfa. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Pupfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
Format mare de 500 pag. Prețul 2 fl. 20 cr. 
(prin postă recomandai 2 'fl. 35 cr.)

„Carte de Rugăciuni, cereri și 
laude* spre folosul și mângâierea sufle
telor oreștinescl. Conține 201 pag.

Prețul: legat simplu..........................80 b.
„ leg. în pânză ... 1 cor. 60 b. 
„ „în piele și aurit 3 cor. 20 b. 
„ „ în catifea cu cop

cii și cu cruce 7 cor. — b.

„Pomenirea Prea on. brâu, al 
Preasântei de Dumne4eu născâtore, scosă 
din antologion seu mineiîi și tipărită cu li
tere14. Pag. 16. Prețul 20 bani.

*
Cărța pentru comerciant?

și funcționari de bancă:

Idei fundamentale in economia 
politică de Ioan Socaciu, vechili profesor 
la scdlele corn. r. din Brașov. Prețul 65 cr.

Procent, Promil, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
cțile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit. Prețul 40 cr. 
-j- 3 cr. porto.)

„Curs complet de corespondența 
comercială" de l. C. Panflt. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomanHațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfnrl, comisiune și espedi- 
țiune; cestiuni cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 1 fl. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă de 1. C. Panțu, prof, la șcbla comerc. 
superioră din loc. Tracteză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, p6te ori 
și cine să învețe ținerea socotelelor în eco
nomia proprie și în afacerile comerciale. 
Prețul 50 cr. -j- 5 cr. porto.

Al doilea capitol din contabilita
tea dttplă, de I. C. Panțu. Acestă nouă 
broșură conține : afacerile de credit cambial 
fl afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(~|- 10 bani porto).

*
Scrieri școlare.

Istoria pedagogiei de V. Gr. Bor- 
govan O carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de școlă. Prețul 1 fl. 50 cr. 
(cu posta L fl. 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul sco- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Ou per
misiunea superiorilor). Tipărită în 1898, 
Partea I (Testamentul vechiu) costă 25 cr., 
6r partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

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

Manual catechetic pentru primii ani 
școlastici, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Rațiu, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 40 cr. (cu posta 45 cr.)

Gramatica limbei române, pen
tru șoolele inferiors, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 

I 50 bani.

Cursul la bursa din Vîena.
Din 15 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%........................ 113.85
Renta de corone ung. 4°/0- • • ■ 90.10
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/o • 119.50
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2% 98.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.—

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 643.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 643.—
NapoleondorI...............................................19.26
Mărci imperiale germane .... 118.05
London vista.................................... 241.80
Paris vista...............................................96.20
Rente de corone austr. 4% • • • 97.20
Note italiene........................................... 90.50

Bonuri rurale ungare 4°/0 • • 
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. . . .
Losuri din 1860.....................

. 89.70

. 92.—

. 163.—

. 138.-
96.95
96.60

114.15
131.50

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.94

Cursul pieței Brașov.
Din 16 Octomvre n. 1900.

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

10.72 Vend. —.-
100.— Vend. 101.50

19.06 Vend. 19.10
18.80 Vend. 18.90
19.20 Vend. 19.27
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. —.—
58.50 Vend. —.—
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DESCHIDERE DE PRĂVĂLIE.
Am ondre a face cunoscut On. public din oraș și din 

jur, că am deschis sub firma

E. R. FERNENGEL
ser Strada Hirscher, podul Katușilor ftr. 3 

(lângă pivnița Esterhazi),

cu începere dela 15 Octomvre, o prăvălie cu carne, 
brânzeturi și cărnuri afumate.

In fie-care di se capătă cărnățărie prăspetă, 
șuncă prăspetă, fiartă, brânzeturi și unt pentru ceai.

Rugându-mă de o cercetare numărosă sunt

cu totă stima:
E. li. EEraEiWQEâi,

prăvălie cu carne, brânzeturi și cărnățărie.
(1126.1-4.)
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CASEI NAȚIONALE
Românilor din Transilvania).(MuSeul Național

Sa sdsrți se va face bss Sibiiu, în 
presența unui notar public și unui comisar politic

1 câștig principal în valors de

â

Cor. 10,000 = 10,000 Cor.
1 n n n n n n î> 3,000 = 3,000 n
2 câștiguri n n n n n n 1,000 = 2,000 n
5 n n n n n n n 500 = 2,500 n

10 n n n n n n D 200 = 2,000 D
10 n n n n w n n 100 = 1,000 n
20 n n n n n n 7) 75 = 1,500 n
20 D n n n w n W 50 = 1,000 n
50 n w n n n n 20 = 1,000 n

100 n n n n n n n 10 = 1,000 n
219 câștiguri în valors de . 25,000 Cor.Total

Tragerea
irevocabil fW” la 20 Octomvre n. c.

aegsg Usi bilet de Heterie 1 corâaăo aesa®
Bilete de loterie se pot comanda cu mandat postai la

Biroul Asociațiunei în Sibiiu (Nagy-Szeben)
—“ Strada Morii as r.

Pentru România: deposit generai la C. STERIU & C-ie 
ISueiiresei, Streila Lipscanii nr. 19.
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A. Mureșianu Brașov, Terg’ial Inului Wr. 3®.
Acest stabiliment este provSdut 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 
COmatlde cu promptitudine și acurateță, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂRTI DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-ATWINE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISIT A

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME_ELEGANTE.BILETE DE LD&ODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AmiSjijisi.

«Si

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(S&il/V&X/lz, vn Iotă ■mătflnea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
fl RESTAURANTE. 

prețurI-cureS și diverse
BILETE DE INMORMENTARI.

se primesc în biuroul
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Comandele eventuale 

tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giuS I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


