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Ungurii și Vaticanul.
Pilele aceste am fost trecut în 

revistă un articul al organului de 
căpetenia al partidei progresiste ger
mane din Austria, care ocupându-se 
cu scrisorea dojenitdre, ce s’a trimis 
de curend din cancelaria cabinetului 
împărătesc archiepiscopului Stadler 
din Serajevo din causa vorbirei, ce 
a ținut’o la congresul catolic din 
Agram, cjicea. între altele, că în 
timpul mai recent Vaticanul dă o 
„atențiune reuvoitore“ îndeosebi afa
cerilor interne ale Ungariei și că i 
place chiar a demonstra formal în 
contra conducerii acestor afaceri. 
Drept dovadă foia vienesă se pro
voca la visita archiepiscopului Stadler 
în Vatican, unde după dojana primită 
a fost îmbrățișat cu căldură din 
partea papei.

Gurend după acăsta s’a lățit 
prin pressa austriacă și maghiară 
svonul, că contele Revertera, amba
sadorul austro-ungar din Vatican, ar 
fi în ajun de a dimisiona, ba se gă 
siseră chiar efiare ungurescî, cari 
susțineau, că retragerea contelui 
Revertera s’ar face mai mult de dra
gul Maghiarilor, ale căror interese 
politice și naționale nu sunt repre- 
sentate pe lângă Curia romană așa 
cum s’ar cuveni și contele Rever
tera habar n’are de ceea-ce ar în
semna rinteres maghiar". Se scie 
însă, că faimeie despre demisiunea 
ambasadorului austro-ungar au fost 
desmințite și de-odată cu acăsta s’a 
dat și oficioșilor și neoficioșilor dela 
pressa maghiară o formală desmin- 
țire din parte competentă cu pri
vire la interpretările pretinsului con
flict între Austro-Ungaria și Va
tican.

Ei bine, șoviniștii din Budapeșta 
nu s’au mulțumit cu atât. Făcend 
capital politic dintr’o afacere, care 
n’a ajuns chiar în stadiul dorit de 
ei, au resuscitat’o din nou.

Alaltăerî s’a început în comi- 
siunea financiară a dietei ungare 
desbaterea proiectului de budget la 

care din partea guvernului a parti
cipat și ministru-președinte Coloman 
Szell. In cadrul desbaterilor fiind la 
ordinea cjilei și budgetul ministe- 
riului de esterne, s’a produs o viuă 
discusiune în afacerea Stadler, dăr 
mai ales s’a vorbit despre modul, 
cum ambasadorul austro-ungar din 
Vatican representă interesele ma
ghiare pe lângă Curia romană.

Se putea 6re ca faimosul șovinist 
colțat BelaKomjathy să nu-și ridice 
glasul și cu ocasiunea acăsta? La 
desbaterea budgetului cancelariei de 
cabinet el a făcut întrebarea, dăcă 
scrisorea dogenitore, ce ’i-s’a trimis 
lui Stadler, s’a dat pe răspunderea 
și cu contrasemnatura vre-unui mi
nistru ? Coloman Szell a fost îndată 
gata cu răspunsul și a făcut o de
clarară importantă. După-ce (flee, 
că de sigur și Komjathy aprobă 
scrisorea dogenitbre din cestiune, 
ministru-președinte constată, că pu
blicarea ei s’a făcut din astfel de 
considerațiuni politice, a căror răs
pundere o ia asupră-și atât el, cât și 
ministrul de finanțe Beniamin Kal- 
lay. Vii aprobări și aplause întâm
pinară declarația acâsta.

încurajat de succesul, ce l’a avut 
interpelația sa, Komjathy a ținut să 
esploateze momentul favorabil și să 
ridice adevărate gravamine în jurul 
cestiunei representării intereselor ma
ghiare pe lângă Vatican. Urmând 
adecă desbaterea budgetului minis- 
teriului de esterne, el s’a declarat 
adânc nemulțămit cu conducerea afa
cerilor esteridre. Așa, (fise el, pe 
edificiul ambasadei austro-ungare din 
Vatican nu se văd nici urmele em
blemei maghiare, contele Revertera 
n’a sciut să paraliseze primirea es- 
tra-ordinar de simpatică, ce i-s’a fă
cut în Roma archiepiscopului Stad
ler etc.

Dâr și mai nemulțămit, decât 
Komjathy, s’a arătat guvernamen
talul Gajari cu activitatea ambasa
dorului austro-ungar din Vatican. 
Inafară de primirea simpatică, ce 
i-s’a făcut lui Stadler, șovinistul Ga

jari a ridicat plângerea, că Scaunul 
din Roma a tractat cât se pdte de 
rău și mașter pe faimoșii renegați 
„greco-catolici maghiari", cari s’au 
dus lă Roma să ceră introducerea 
limbei liturgice maghiare. Ei însă, 
cum o recunâsce însu-șl vorbitorul, 
au mâncat’o nespălată, așa că flas
cul, ce l’au avut nu-1 vor uita curând.

Zadarnic șl-a dat silința minis
tru-președinte Szell să-i mulcomâscă 
și să-i îmbuneze pe acești șovinist] 
încarnați spunându le, că ambasa
dorul austro-ungar din Vatican repre
sentă după tdte cerințele interesele 
maghiare pe lângă Scaunul apos
tolic, — căci tot nu-i crestăză asi
gurările.

Șoviniștii maghiari caută și aici 
ca pretutindeni să-și impună intere
sele lor separatistice. Cu greu însă 
vor isbuti, vorba fiind de cestiunî, a 
căror resolvare atârnă dela alți fac
tori, cari n’au nici un motiv de a 
căuta cu luminarea pricină de cârtă 
și de conflicte cu urmări păgubitdre 
intereselor monarchiei.

Congresul național-bisericesc.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Sibiiu, 4 Octomvrie v.
Ședința V-a, Mercurl 18/X 1900.
Președinte: Ex. Sa archiepiscopul. No- 

tariul ședinței precedente cetesoe protoco
lul, care se autentică.

Deputatul Dr. Gavriil Cosma cere con
cediu. I-se aoordă.

Comisiunea organisătore.
Raportorul Part. Cosma referâză con

dusul consistoriului metropolitan asupra în
ființării încă a trei eparchii cu centrele în 
Clușiu, Oradea-mare și Timișâra. Cești unea 
acâsta preocupă congresele bisericesc! aprâpe 
de 3 decenii. De câte-orl a venit în discu- 
țiune, tot-dâuna s’a aoceptat înființarea lor 
în principiu.

Comisiunea și de astă-dată aprâbă 
oonclusul oonsistoriului metropolitan de a 
se interesa tot mai mult de realisarea aoes- 
tei cestiunî, reclamată de interese biseri
cesc! mai înalte.

Mihail Girlea nu pâte sprijini propu

nerea comisiunei, pentru-oă, după părerea 
densului, înființarea de nouă eparchii nu 
se pâte esecuta fără revisuirea statutului or
ganic. Er revisuirea acestuia însemnă des
chiderea porților fortăreței nâstre. In ur
mare contra-propune, ca înființarea proiec
tatelor 3 eparchii să se amâne pe timpuri 
mai favorabile.

Președintele anunță, că veteranul jBa- 
beș are cuvântul. Se faoe o liniște perfectă. 
Din tâte părțile se aud voci ; „Să au^im" !

Vinoențiu Babeș, rîdioându-se. ou o 
voce destul de puternică, îșl espune vede
rile, oarl denotă ounosoință de oausă și 
convingere firmă. Ml-am ținut de âatorință 
morală și națională, ca să vorbesc, — c|ioe 
D-sa. Aid nu pâte fi vorbă de modificarea 
statutului nostru organic. In tot deoursul 
istoriei nostre bisericesol nu aflu un singur 
cas, când guvernul s’ar fi opus la orearea 
de organe administrative în biserica nâstră. 
înființarea acestora însă’trebue să pornâsoă 
tot-dâuna din biserică. Așa s’a înființat con- 
sistoriul din Oradea-mare la 1791 printr’un 
memoriu al congresului din Timișora. înfi
ințarea de eparohii este o necesitate, pen- 
tru-că nu esistă în lume eparohii atât de 
mari, ca ale nâstre. Serbii nu sunt mai mulțl 
ca noi în arohidieoesă, și au 7 episoopl, 
cari toți sunt membrii în oasa magnaților. 
Nimeni nu pâte influința asupra credincio
șilor noștri în oeea-ce privesoe loialitatea și 
iubirea lor de patria, ca noi. Trebue deci să 
convingem statul despre necesitatea înființării 
eparchiilor. Arohereii noștri se fie numai la 
înălțimea moralei și inteligenții, împreunate 
cu postul lor, și statul nu se va opune. 
Săraci nu suntem, oăcl nu banul, oi virtuțile 
formăză tăria popârelor. Să creăm epar- 
chiile, și să le notifioăm spre aprobare, ca 
ori și oare protopresbiterat de nou înfiin
țat. Să fim uniți, solidari, și nimeni nu ne 
va înfrânge. Lupta ne întăresce, âr nu re
tragerea după degete. Primesc propunerea 
comisiunei.

Tot pentru propunerea oomisiunei mai 
vorbesc deputății Budințan și oav. de Puș
căria.

Dep. Dr. I. Fărcaș primesce propu
nerea oomisiunei, dâr cu modificarea, ca 
oentrul pentru înființânda eparohiă pe terito
riul arohidieoesei, să nu fiă Glușiul, oi De- 
șiul. Propunerea șl-o motivâză cu faptul,

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Părerea unui strSin
asupra cestiunei israelite în România.

(Urmare.)

Insă proporțiunile în cele două state 
nu sunt aceleași. Pe când în vechia, pu
ternica, cu desăvârșire cristalisata Angliă 
găsim un Evreu cam la patru sute de 
omeni, d-vostră numărați în România la o 
sută de omeni cel puțin șâse Evrei. După 
numărarea absolută, România relativ puțin 
populată, posedă de patru ori atâția Evrei 
oa Anglia, care are o populația dâsă; după 
numărul relativ aprâpe de două cțecl și cinci 
de ori atâția Evrei.1 Chiar numai acest fapt 
ar trebui să vă pue pe gânduri. Căci nu 
trebue să fi un dușman orb al Evreilor, 
spre a reounâsce dintr’o istoriă de mai 
multe mii de ani, că Evreul pretutindeni și 
totdâuna a fost un element disol vânt și pă
răsit. Relele și bunele sale calități au de 
efect, că ceea-ce atinge, său distruge, său 
șl-o apropie în detrimentul oelorlaițl. Israe- 

liții de odiniâră n’au gonit său esterminat 
pe KananițI, acăsta o probeză vechiul tes
tament în multe loourl și acăsta e dovedit 
și sciențifioesce. Cea mai mare autoritate 
în viață, profesorul Wellhausen, scrie (Is- 
raelitische und judisohe Geschiohte, ediția 
a 3-a, p. 48): Dâoă Evreii ar fi esterminat 
pe indigeni, atunci ar fi prefăcut țâra în- 
tr’un deșert și ei înși-șl și-ar fi distrus fo
losul cuceririi. Prin faptul, că i-au cruțat 
și s’au altoit pe dânșii, ei se înrădăcinară 
în același timp în cultura lor. „In case, pe 
cari nu le-au zidit, în oâmpii și grădini, pe 
cari nu ei le-au cultivat, peste tot locul se 
aședară ca nisce fericiți moștenitori {w/rwc- 
tul muncei precedesorilor loru. Și unul din în- 
vățații cei mai filosemițl din timpul nostru, 
teologul engles Sayce (The races of the old 
testament, ed. V cap. 4 și 6) afirmă, oă 
adevăratul Evreu a trăit numai în orașele 
și satele mai mari ale Palestinei și a fost 
âre cum un străin în propria lui țâră. Așa- 
dâr chiar când erau mai puternici și oând 
posedau propriul lor stat, Evreii nu puteau 
să esiste deoât „altoindu-se“ pe un popor 
silitor, spre a-i răpi fructul muncii lui! 

Evreii posed multe calități distinse; am 
avut din tinerețe mulțl prieteni prețioșl 
printre dânșii; ași putâ să ve scriu un în
treg oapitol asupra punotelor, în cari au 
meritat să ne servâsoă de model; însă 
acâsta trebue să o recunâsoă orl-ceomoult 
și inteligent: ei sunt lipsiți de orl-ce in
stinct politic, în genere de orl-ce tact. De 
aceea a trebuit acel bărbat mare, înțelept, 
răbdător, din tinerețe prieten al Evreilor 
— Goethe — să stabilâscă acâstă afirma
ția: „Toleranța față de Evrei amenință 
constituția cetățenâscă". (Dichtung und 
Warheit, cartea XIII). întregul lor carao- 
ter silesce pe Evrei să se gândesoă ou pa 
siune la present și numai la present; din 
oontră politica e înțelegerea viitorului. Și 
pe când politica se ooupă întot-dâuna să 
micșorâză conflictul între ceea-oe este și 
ceea-ce va fi, veghiând ou grije, oa nu 
cum-va cjiua de astădl să sângereze pentru 
aspirațiile mai înalte ale cailei de mâne, în 
același timp însă și ca partea de moștenire 
a generațiunilor . viitâre să nu fiă consu
mată de cele actuale, Evreul n’are price
pere pentru nici una din aceste probleme.

Chiar „Evreul nobil" nu e de folos 
pentru o națiune tînără, în formațiune; 
chiar el nu pâte, decât să-i strice.

In ce măsură însă Evreul „nenobil" 
este o otravă distrugătâre pentru o astfel 
de națiune, acâsta o soițl din esperiență. 
Așa fiind, cum veți putâ oonduoe corabia 
tînără, încă neouirasată, prin tâte primej
diile, la liman sigur, dâcă aveți pe bord 
de 25 de ori mai mulțl Evrei, decât An
glia? Căci să nu se uite, oă Anglia ou pro- 
oentul ei actual de 1/400 evrei a ajuns cam 
la limita, care-i prea permisă. Nu vă JăsațI 
înșelați de frasele frumâse și de ipocrisia 
♦nconsoientă a oompatrioților mei. Vă adu
ceți aminte, oă acum oâțl-va ani orașul 
Londra a trimes o deputațiă la împăratul 
Rusiei pentru a-1 implora să nu isgonâscă 
pe Evrei ? Adevăratul comentariu la acâsta 
îl veți afla cetind un discurs eleotoral pe 
care l’a ținut în același timp și în același 
oraș, Londra, omonimul meu Ioseph Cham
berlain, actualul ministru al ooloniilor, în 
oare discurs a spus cu privire la emigra- 
țiunea Evreilor de pe continent în Anglia: 
„E vremea să ne gândim la mijlooele de-a 
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°ă Deșiul e centrul adevărat pentru comu
nele, din cari s’ar compune noua eparohiă. 
Apoi ni ol o parte a metropoliei nu este 
atât de espusă, ca pârțile din jurul De- 
șiului.

Raportorul Cosma n’are nimic în oon- 
tră, ca centrele să nu fiă puse ou numele.

Președintele dă unele deslușiri. Nu e 
optimist, dâr n’are temerile deputatului 
Cirlea.

In urma aoestora deputatul Cirlea îșl 
revboă oontra-propunerea, și cu unanimitate 
se primesce propunerea comisiunei.

Comisiunea organisătore.
Referentul Dr. Nie. Oncu presentâză 

regulamentul pentru prooedura judecăto- 
râscă în oause matrimoniale, — reooman- 
dându-1 cougresului spre primire.

Regulamentul oonstă din XVI capi- 
tuli și numără 63 §-I.

Dep. I. de Preda spune, oă regula
mentul e mano, defectuos, și cu deosebire 
greoiu în procedura de dovedire. Nu se 
lasă judeoătorului mână liberă la alegerea 
mijlocelor de dovedire. Contra propune, ca 
regulamentul să se remită consistoriului 
metropolitan spre studiere și nouă referare.

P. Rotariu primesoe regulamentul; es- 
cepționâză însă § ul 52, în care se spune, 
oă prooesele matriomoniale sunt scutite de 
orl-oe taxă. Se se pună cel puțin o taxă 
de 5 fl. pentru fondul protopresbiteral.

S. Dămian escepționâză §-ul 54, în înțe
lesul oăruia procesele divorțiale la forurile 
bisericesol sunt scutite de timbru, său taxe 
erariale. Dâcă am primi §-ul acesta, am 
veni în conflict ou organele finanoiare. Mai 
întâiu să ne esoperăm dreptul aoesta dela 
ministrul de finanoe. Dâcă vom primi oon- 
cesiune, să rămână § ul, dâcă nu, să-l șter
gem din regulament.

Mai vorbeso deputății: Dr. II. Pusca- 
riu, Nio. Cristea și Ign. Pdpp, toți pentru 
susținerea regulamentului în întregimea sa.

Purcedendu-să la vot, contra-propu- 
nerile cad, și se enunță ca conclus propune
rea comisiunei.

Ședința proximă se fixâză pe 6rele 4 
p. m.

Hap. — Rip.

Retragerea cancelarului Hohen- 
lohe. Din Berlin se telegrafâză, că prințul 
de Hohenlohe șl-a dat dimisiunea din postul 
de oanoelar al imperiului și împăratul i-a 
primit’o. De-odată cu aoâsta „Gazeta de 
Colonia" anunță, după cum am semnalat 
și erl, oă oontele de Billow a fost numit 
cancelar imperial, ministru-președinte pru
sian și ministru al afacerilor- esteriore. Se 
orede, că oausa mai apropiată a retragere! 
lui Hohenlohe ar fi atacurile, ce le-a în
dreptat o parte a pressei germane în contra 
lui, pe motiv, că nu era destul de devotat 
politicei de . espansiune și de cucerire a 
Germaniei în China. Prin retragerea Iui, 
(jice o fâiă germană, prințul Hohenlohe a 
vrut să dea a-se înțelege, că el niol n’a 
representat, nici n’a sprijinit politica im
periului german în acțiunea din Asia 
orientală.

ține departe de câstele nostre pe acești 
străini, pentru-ea să nu continue a fura 
pânea dela gura flămândului luorător an
gles". Aceste, două luorurl : pe de-oparte 
rugămintea „umanitară" cătră Rusia de a-șl 
țină Evreii ei la densa acasă, pe de altă 
parte anunțarea unor măsuri pentru împe- 
decarea emigrării Evreilor în Anglia, sunt 
strîns legate între ele; Englesul este om 
practio. Și apoi, oeea-ce n’o să aflațl niol- 
odată, dâcă nu veți visita Anglia, — oăol 
totă pressa europână este în mâna Evrei
lor și ne ține, asupra multor lucruri ce se 
petrec în jurul nostru, mult mai nesoiu- 
torl de cum erau strămoșii noștri în evul* 
mediu — este faptul, oă ura cresce mereu 
în contra Evreilor în Anglia. înainte cu 30 
de ani nu esista în Anglia un singur om, 
care se recundsoă esistența unui „perioul 
evreeso". Acuma omenii s’au cumințit din 
oausa evenimentelor. Permiteți-ml să întă- 
reso aoâstă afirraațiune prin povestirea unei 
esperiențe proprii.

Acum cât-va timp am visitat nisoe 
rude într’un oraș de provincie din Anglia,

Win Camera română.
Ședința dela 3 Oct. v.

La ordinea c}9ei fiind discuțiunea 
proiectului de lege prin care se modifică 
unele disposițiunl din legea impositelor asu
pra beuturilor spirtuâse, M. Vlădescu rapor
tor, dă cetire raportului și proieotului de 
lege. Disouția fiind deschisă, i a ouvântul

D. G. Dobrescu-Prahova. Face două 
constatări: că a văcjut un guvern, oare șl-a 
arătat programul financiar, și că s’a sohim- 
bat direcțiunea nenorocită a partidului li
beral, pe care a combătut’o.

Spune, că ar trebui susținută cultura 
prunilor în Muntenia, 6r nu distrusă de 
cătră fabricanții de alcool din Moldova.

D. G. D. Pallade spune, că se aș- 
tăptă să se găsâscă oineva în Cameră, care 
se vorbâsoă pentru acest proiect de lege. 
Generalul Mauu, pe oând era ministru de 
finanțe, s’a înșelat oând a ridicat taxa pe 
alcool dela 8 la 12 bani, sperând că se 
va avă un venit mai mare. Actualul minis
tru de finanțe, șl-a (j18 îns^> oă trebue să 
se lege de dușmanul venitului taxei pe al
cool, de țuioă. Dela 1882 până adl tăte 
guvernele, liberale și oonservatâre, au cons
tatat, că taxa pe grad este perniciosă. A 
venit la 1886 guvernul lui loan Brătianu, 
pe vremuri grele, ou acâstă taxă pe grad 
și tâtă lumea îșl dădea sâmă, că este un 
espedient. La 1889, când s’a desființat 
acăstă taxă pe grad, răposatul Menelas 
Ghermani, a venit c’un raport din bele 
mai motivate contra acestei taxe. Spunea 
Germani, că este o mică industria ou totul 
specială a țărei nâstre. In asemenea împre
jurări, mai spunea Ghermani, este imposibil 
de perceput asemenea taxă și este mai 
dinainte condamnată și va strivi acâstă in
dustria.

Câud lucrurile stau astfel, cum venițl 
d vâstre se spuneți, că protejați, cu acâstă 
lege, pe cultivatori? Nu vă gândiți, că stri
viți pe 166,000 de cultivatori, cum îi so
cotea Menelas Ghermani? Aoest proiect de 
lege este cu totul nestudiat.

D. Petre p. Carp, președintele con
siliului de miniștri și ministru de finanțe. 
Ar fi un lucru oam superficial, dâcă s’ar 
crede, că aci este vorba numai de imposit. 
Unul din motivele, cari m’au făcut să viu 
cu acest proiect de lege este următorul: 
pentru-oă avem o taxă pe alcool și acâstă 
taxă pe care o propun pe țuioă aste me
nită să stabilâscă odată veniturile imposi- 
tului pe alcool, acum prea variat din oausa 
concurenței pe care o face țuica. Aoest 
luoru trebuia să dispară.

Acest imposit produce 6re-oarl nemul
țumiri, dâr oare imposit nu produoe ne
mulțumiri? Voia încerca să vă dovedeso, 
oă nu se ating de loc producătorii, ci in
termediarii, cari fao speculă.

Taxa acâsta nu este rea, pentru-oă 
trebue să stabilim o proporție de taxare. 
Făoea o erore d. Pallade, oând soootea, că 
taxa de 5 parale la țuică egalâză taxa de 
10 parale la alcool.

Dâcă ași veni eu ou un proiect de 
lege și a și spune că, pentru-că țuica este 
vătămătore sănătăței, în urma constatărei 
consiliului sanitar, îi proibeso vânzarea, 
6re ar îndrăsni d-1 Pallade să mai ia cu
vântul ?

Eu vă rog d-lor, să votați proiectul 
aoesta, căci oomitetul delegaților i-a făcut 
tdte îmbunătățirile. In opiniunea publică 

o familiă liberală prin tradițiă. Când am 
fost aoolo ultima 6ră, sunt tocmai două- 
tjeol de ani de-atuncl, indignarea lor în 
contra mișcării antisemite de pe continent 
nu cunoBcea margini, și îmi Bduc perfeot 
aminte, că era să fiu aprâpe linșat odată 
când am încercat să spun câte-ve vorbe 
timide spre a sousa și a esplica acâstă apă
rare așa de naturală. Cum se sohimbaseră 
acum tâte! Ml-am arătat bucuria, că voih 
pută visita în ijiua următore prăvăliile, în 
care fiind copil, îmi plăcea să fao micile 
mele cumpărături... „Ah,... A... a dat 
de mult faliment, s’a împușcat, fiii săi au 
emigrat! B... șl a înohis de vre-o câte-va 
luni prăvălia; el îșl perduse deja jumătate 
din avere și cu ce-i rămăsese șl-a cumpărat 
o mică oasă țărănâsoă, spre a-șl sfîrși bă- 
trânețele în pace și uitare. Vrâi să mergi 
la C...? Pe aoesta îl vei mai găsi, în ade
văr :e acum primul comis în afacerea, care 
aparținuse tatălui, bunicului și străbunicu
lui său...“

(Va urma.) 

a făcut progrese ideia monopolului, dâr 
acuma încă nu este timpul.

D. Gh. Panu face o daolarațiuue: că 
nici unul din impositele propuse nu are un 
caracter sciențific oa basă, afară de acâsta. 
Taxa pe hectar nu constitue după mine un 
imposit, nu-i înțeleg, este după mine o oa- 
pitațiă generală a producătorilor de prune 
— și care n’are nici un sens. Oratorul se 
deolară oontra prinoipiului emis de minis
trul de finanțe, prin legea actuală: acela 
d’a favorisa un imposit distrugând pe altul, 
aoâsta nu are rost în materie de imposite.

Din România.
Onomastica principelui Carol D-1 

P. P. Carp, președintele consiliului de mi
niștri, a adresat următdrea telegramă A. 
S. R. Principelui Carol, ou prilejul aniver
sarei sale.

„ Alteței Sale Regale, Principelui Carol, 
Castelul Peleș:

„Consiliul de miniștri vă urâză pentru 
cjiua de astă-cjl cel mai strălucit viitor; să 
dea Domnul să continuați cu tărie și noroc 
esemplele date de Capul dinastiei. — Carp".

A. S. R. Principele Carol a răspuns 
următorele: „D-lui Carp, ministru preșe
dinte Bucuresol.

„Vă mulțumesc pentru bunele urări. 
— Carol".

A. S. R. Prinoipele Ferdinand a adre
sat d-lui Carp telegrama următore:

„D-lui Prim-ministru Carp — Buou- 
resol".

„Urările așa de oăldurâse, oe ați adus 
în numele Consiliului de miuiștrii fiiului 
Nostru, adânc ne-au mișoat. Dovezile de 
iubire, ce am primit, sunt un îndemn pu- 
ternio pentru noi de a sădi în inima lui 
virtuțile, cari, mai târcjiu îl vor conduce 
prin luptele vieței și pe densul îl va îndemna 
mai târijiu să urmeze esemplul dat de prea 
iubitul nostru unchii. — Ferdinand*.

*
O telegramă din Viena spune, că Ro

mânia a comuuioat puterilor, pe cale de 
informațiune, aotul de acusare în procesul 
asasinării lui Mihăileanu și în complotul 
oontra Regelui Carol.

*
Noul proiect de reorganisare al arma

tei, la care lucrâză d. general Lahovari, 
va fi gata peste câte-va r}1'6 ȘÎ 80 va de
pune pe biuroul Camerei în sesiunea or
dinară.

*
Este probabil, că sesiunea estraordi- 

nară a Parlamentului va fi închisă Vineri 
sâu Sâmbătă, oel mai târcjiu.

*
Este probabil, că Curtea regală se 

nu-și strămute reședința dela Sinaia în Ca
pitală, decât în cursul lunei Noemvre.

*
Bulgarul Alexe Cristea a fost espul- 

sat din țâră prin Călărași, âr Bulgarul 
Ilie Dima a fost espulsat prin Turnu-Mă- 
gurele.

Ambii aoeștl Bulgari au fost găsiți 
și fără pașaporte și ne având niol domi- 
oiliu.

*
In sâra de 29 Septemvre s’a întrunit 

la Râmnicul-Vâleea un mare număr de oe- 
cetățenl împreună cu d. I. Dimitrescu, pri
marul orașului, și toți omenii de valore 
din localitate, în de comun acord au al- 
oătuit un program de sărbătâre națională, 
pe care orășenii din localitate o prepară 
a o închina MM. LL. Regelui și Reginei 
la sosirea lor în Capitală, oa semn de dra
goste pentru-oă au scăpat de odiosul aten
tat plănuit de comitetul maoedo-bulgar.

Rusia în contra Germaniei.

„Standard* din Londra publică de
peșa următâre, pe care i-a trimis’o cores- 
pondenlul său din Moscova:

Generalul comandant al divziei 27 de 
infanteriă, al oărei stat-major se află la 
Vilna, a rostit o mică cuvântare căreia 
aotualele împrejurări îi dau o însemnătate 
mare. Prilejul acestui disours a fost în- 
târcerea regimentului al 3-lea de saporl, 

care primise ordinul de a pleoa în China, 
dâr a fost rechemat din Odessa.

După câte-va cuvinte de bunăvenire 
generalul a cj'8: „Țarul a hotarît, că trebue 
să fiți rechemați la Vilna, așa ca să fiți gata 
să vă uniți cu noi împotriva dușmanului, 
înaintea căruia am pută primi ordinul să 
mergem*.

Trebue să spunem, că Vilna este 
oentrul principal al operațiunilor de răs- 
boiii pentru apărerea linei Niemenului, și 
că, prin urmare, unica putere, care pote fi 
vizată, este Germania.

Ceea-ce ’i ourios e, oă pressa rusă a 
fost autorisată să publice aoest disours.

In Viena a produs o enormă sensațiă 
disoursul rostit de generalul rus. Generalul 
adresându-se unor trupe revenite din China, 
cjise : „Țarul v’a rechemat din China pentru 
oa să fiți gata a merge contra dușmanului 
oelalalt."

Pressa rusă, reproducând aoest dis
curs, cjioe, oă „dușmanul oeiălalt" este Ger
mania.

Complotul bulgăresc.
„Epoca* sorie:
Un fapt nou s’a produs cjilel© acestea, 

menit să faoă și mai sensațional procesul 
complotului bulgăresc.

Se scie, că instrucția, oercetând îm
prejurările asasinării lui Fitovski, a desco
perit, că acesta nu era spion, precum pre
tind aoeia, cari au pus la cale uoiderea lui, 
căutând în acâstă pretinsă calitate a lui 
Fitovski o scusă infamiei lor.

La încredințarea justiției, că Fitovski 
nu era spion au contribuit și amănuntele 
date de soția și de fratele victimei, oarl 
aflându-se în Bulgaria, comunioau de-acolo 
cu judele nostru instructor.

Ce s’a întâmplat însă?
Comitetul lui Sarafoff, prinzând de 

veste, a chemat pe soția și pe fratele lui 
Fitovski și le-a făgăduit, că decă nu vor 
mai spune nimio justiției române, va da 
celei dintâih o catedră de profesâră, âr pe 
oel d’al doilea îl va numi seoretar de pre- 
feotură.

Promisiunea acâsta n’avu niol un efeot. 
Dorul de răsbunare a orimei din strada 
Ceauș Radu a fost mai puternic decât is
pita, ce li-se oferea.

Atunci, comitetul revoluționar a pus 
pe oâțl-va bandiți să suprime pe oei doi 
martori supărători.

Fratele și soția asasinatului Fitovski 
au fost urmăriți cu ouțitele de cătră agenții 
lui Sarafoff.

Că să-și scape viața amenințată, ei 
s’au pus la Rusoluc sub protecția d-lui 
Tomescu, consulul român, și apoi, ou o 
baroă au trecut Dunărea spre a găsi un 
refugiu pe pământul românesc.

De Luni, soția și fratele lui Fitovski 
se află la Turnu-Măgurele.

Suntem informați, oă ei vor veni să 
se ofere a lumina justiția, făcând mărturii 
însemnate în cestiunea complotului, âr în 
cjiua procesului vor compare oa martori.

— 6 (19) Octomvrie.

Ț George Belissimus, fost învățător 
și timp îndelungat și director al șoolelor 
elementare române în etate de 72 ani. în
mormântarea se va face Duminecă.

Limba ungureștii și școlele popo
rale. După raportul ministrului instruo- 
țiunei publioe, în anul școl. 1898—99, s’au 
aflat 1815 școle în cari limba maghiară 
„n’a fost învățată cu suooes". Dintre aces
tea, 58 sunt comunale, 272 romano-catoiice, 
518 greoo-catolice, 743 greoo-onentale și 
224 aug. evangelice. Dintre învățători se 
dice, oă n’au soiut unguresoe 2238, anume: 
168 comunali, 288 rom. cat., 298 gr. cat., 
732 gr. or. și 372 evangeliel. Intru cât 
sunt aceste cifre esacte ori nu, asta nu o 
putem soi, oeea-ce vedem însă este, oă 
unii scribalăi de pe la foile „patriotice un- 
guresol" le foloseso ca ocasiune pentru a 
mai agita în oontra șcâlelor nemaghiare 
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stăruind a se lua măsuri mai aspre pentru 
învățarea limbei maghiare.

Serbări catolice la Clușiti. Din în
demnul episcopului conte August Mailath, 
romano-catolicii din Ardeal se pregătesc a 
arangia nouă serbări în dimensiuni mart, 
de-o parte pentru-ca coreligionarii rom. cat. 
să dea — oum cjio ei — Feciârei prea
curate „ca patrână a Maghiarilor11, mulță- 
mită peotru iubirea de mamă ou care a 
împărtășit națiunea în decurs de veacuri, 
âr de altă parte să se râge pentru iertarea 
multelor păcate și a indiferentismului reli- 
gionar de oari e împărtășită lumea în 4iua 
de adf. Sărbarea va începe de-odată cu 
adunarea „Status“-ului în 23, 24 și 25 Oo- 
tomvrie și va consta din servioii divine și 
spovedirea credincioșilor, în alte d'le va 
urma tinerimea școlară și alte numărâse 
corporațiunl. Serbările vor dura cam pănă 
în 28 Octomvrie.

Kriiger în Europa. La Bruxelles se 
fac mari pregătiri pentru sosirea președin
telui Kriiger. 162 de asooiațiuni vor defila 
înaintea lui, presentându-i o adresă. Pre
ședintele Transvaâlului seva duce la Berlin, 
Miinich, Dresda, Lipsoa, Colonia și Heidl- 
berg. Peste tot locul i-se pregătesce o pri
mire triumfală.

Resultatul definitiv al alegerilor 
englese. Alegerile englese s’au terminat. 
Resultatele definitive sunt următârele : 332 
oonservatorl, 69 unioniștl-liberall, 186 li
berali, 82 naționaliștl-irlandesl.

Ciuma la Glascow. Ciuma în An
glia a înoeput să ia o întindere primejdiâsă 
cu tote măsurile rigurâse luate de autori
tățile sanitare din aoâstă țâră. Ministerul 
român de afaceri străine a primit dela mi
nistrul țărei la Londra soirea telegrafică, 
că în Glaskow, unde ciuma se credea, că 
a fost stinsă, s'a declarat două nouă oasurl 
la un bărbat în verstă și la un copil. Despre 
aoeste cașuri a fost însciințată și direc
țiunea generală a servioiului s.anitar su 
perior român, care va lua măsurile, cari 
trebuesc în asemenea împrejurări.

Lupte între creștini și Musulmani 
Din Constantinopol se telegrafâză, că între 
creștinii și musulmanii din distriotul Diar- 
bekir s’au dat lupte teribile. Opt sate au 
fost prefăcute în oenușă. Sunt sute de vic
time. Trupele au ooupat ținutul.

Lăutarul Ciolac decorat cu „pal
mele academice11. Un prietin, care a sosit 
cjilele acestea din Paris — scrie „Patriotul"
— ne povestesoe următârele ou privire la 
decorarea lui Christaohe Ciolac, vestitul 
lăutar român dela restaurantul româneso 
dela Esposiția din Paris cu „palmele aoa 
demice", înaltă distinoțiune artistică din 
Franoia. Intr’una din cjile președintele re- 
publicei Loubet, a ohemat pe Oiolao cu 
banda sa la palatul Eliseului să-i cânte. 
Când Ciolao voia să pleoe, președintele re
publicai i-a dat o sumă de 3000 lei. Oiolao 
refusâ să i primâsoă, spunând președintelui:
— „Mă ertațî Esoelență, eu n’am venit la 
Paris, ca Bă mă îmbogățesc. Am venit oa 
să-mi cinstesc nâmul și țâra mea. Destulă 
onâre este pentru mine și țâra mea, oă am 
fost primit de Esoelență Vâstră, ca să vă 
oânt cânteoele nostre românesc!.“ După 
acest răspuns Ciolao a salutat și a plecat. 
După două c}ile președintele republioei de
cora pe vestitul lăutar cu „palmele acade
mice".

Predici. Poimâne (Duminecă în 8 
Ootomvrie v.) va predioa în biserica Sf. 
Nioolae din Scheitî părintele Dr. V. Saftu.

Evenimentele din China.
După soirile din urmă, în provinciile 

sudice ale Chinei răsoâla ia proporții tot 
mai mari. Așa „Daily Espressa primesoe 
soirea, oă corabia englesă „Hardy", care 
transporta soldați oontra răsoulaților, a fost 
aprinsă și atacată de 2000 de resoulațl. S’a 
înoins o luptă sângerâsă în care au oădut 
40 de omeni omorîțl'și peste 100 răniți. 
Resculații chinesl au ooupat Wasawo, în 
apropiere de Canton, care e bastionul de 

apărare a întregului ținut. In jur de Can
ion oiroulă bande de jefuitori, sprijinite 
de partida reformei.

*
După soiri sosite din Nanking, răsou- 

lații din Kvangsi au ooupat orașul Kvan- 
giling și e temere, oă în curând ei se vor 
uni cu âmenii societății secrete a Trini
tății și cu resoulații din Kvangtung. Tote 
acestea dovedesc, că prinoipele Tuan are 
planul de a estinde mișcarea Boxerilor în 
ținutul Tangce.

*
Privitor la organisarea Boxerilor „Stan

dard" din Londra publică mai multe docu
mente comunicate guvernului engles de vice
regele din Cili. Din aoeste dooumente re
iese în chip neîndoios oonivența guvernu
lui chines cu Boxerii. Pănă la 1 August 
autoritățile ohinesescl au ținut contabilitate 
lămurită de sumele plătite Boxerilor. Din 
alte documente mai reiese, că esistă o ligă 
a fameilor boxere. Consulul britanio din 
Shanghai a prevenit pe tote femeile euro
pene să se duoă la bărbații lor din Hong
kong, situația fiind forte critică.

*
Agenția „Havas" din Paris primesoe 

din Tiăn-Cin soirea, că corpul diplomatic 
străin a ținut o întrunire, în care a apro
bat în unanimitate propunerile oonținute 
în nota francesă.

Un consiliu de miniștri francos ținut 
(jilele aceste la Elyseu, a constatat, că tâte 
puterile aderă la nota francesă și o primesc 
oa basă a negooiațiunilor.

*
Din Petersburg i-se raportâză lui „Ber

liner Tagblatt", că situațiunea în China 
primesoe din ce în ce o formă tot mai 
amenințătâre. In timp ce împăratul Chinei 
dă ordine de pedepse în oontra Boxerilor 
și a conducătorilor lor, principele Tuan 
chiatnă întrâga populația din interiorul Chi
nei la revoluția, ceea-ce probabil se întâm
plă în înțelegere cu guvernul.

*
„Allgemeine Ztg* din Mtinchen pre- 

sentă situația din China în colori cu totul 
nouă. Numita fâie cjioe, că din sorginte 
acreditată află, că motivul de căpetenia 
pentru care Rușii au evacuat Pekingul es’e, 
oă Rusia soiea, că. ou ani de dile înainte 
guvernul chines plănuise strămutarea re- 
sidenței imperiale în interiorul imperiului. 
In urma aoâsta Rusia e convinsă, că ocu
parea Pekiugului nu ajută nimio puterilor 
în aotualul conflict.

Din Africa sudică.
O telegramă din Lourenzo-Marques 

face cunoscut, oă președintele Kriiger șl-a 
amânat oălătoria în Europa, deâre-oe au
toritățile portugheze, la cererea Augliei, 
au luat la minuțiâsă oeroetare bagagiul bă
trânului președinte. Autoritățile au oon- 
fisoat provisor o sumă mai mare de bani, 
proprietate privată a lui Kriiger. El a pro
testat contra acâsta la guvernorul din Lou- 
renzo-Marques.

*
Din Kroonstadt se depeșâză, oă colona 

englesă de sub comanda oolonelului Le- 
gal'ais a sosit acolo. Colona acesta a um
blat cruoiș și ourmeziș districtele Heilbron, 
Reitz și Fraukfort și a trebuit să susțină 
numărâse atacuri cu Burii. Ea a avut pier
deri mari în soldați și ofițeri. După oon- 
statările spionilor, la Kroonstad se află 1400 
Buri.

*
Din Bloemfontein se anunță, căomioă 

trupă de Buri, care mergea spre Kimberley, 
a deolarat, că ea formâză avangarda unei 
trupe mari.

In cjilele din urmă linia telegrafică în
tre Sud și Ost s’a întrerupt. Burii înoep în 
tâte părțile să taie sârmele telegrafioe.

Din Lourenzo-Marques se vestesce, oă 
plecarea lui KrUger s’a amânat pe 4'ua de 
mâne, Sâmbătă. Președintele va oălători 
prin Dsibuti spre Marsilia.

*

Etă cum resumă situațiunea <jiaru’ 
conservator engles „Standard".

„Soirile din Africa de sud nu ne dau 
promisiunea unei paoificărl repecjl; ele anunță 
în adevăr, că cetele principale dela Nord 
se țin încă și ne pricinuesc perderî, oari 
pentru ele se termină în victorii, ori cât 
ar fi de neînsemnate.

„E drept, că prisonierii și desertorii 
ne spun, oă Burii din Nord se asound des- 
nădăjduițl de luptă și încredințați de eșe
cul final. Dâr nu trebue dat mult crecjă- 
mânt acestor istorii, povestite adese în soop 
personal de cătră dineul, ce caută a-șl scuza 
slăbiciunea.

„Cât privesce pe Dewett, nu avem 
niol un cuvânt a-1 crede demoralisat. Pănă 
aoum nu i am putut lua niol un tun, și 
dâcă tunurile le-a luat ou dânsul, acesta 
n’a făcut’o de sigur spre a le ținea neuti- 
lisate. Prea des s’a făcut us de cuvântul 
demoralisat și derutat, vorbindu se despre 
Buri. Dâr Dewett și ceilalți se ridioă în 
tot momentul"-.

Inoăerările, după spusa lui „Standard", 
nu mai încetâză. Din Wryburg se anunță, 
oă Burii au luat vitele din nisoe ferme la 
o distanță de 20 mile spre est de acest 
oraș. Se semnalâză mai multe detașamente 
de Buri la Marikam-Road și se anunță pre- 
sența generalului Delarey ou o câtă de 230 
dmenl la 14 mile distanță de Kraan Pan.

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 corâne; pe șâse lu.nl 12 corâne; 
pe trei luni 6 cor6ne; pe o lună 2 
corâne.

Pentru România si străinătate.3
pe un an 40 franci, pe șâse Juni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

Literatură.
In editura si tiparul „Tipografiei" so

cietate p° acțiuni în Sibiiua apărut „Călin- 
darul Poporului11 pe anul comun 1901. 
Deșii format mic, având tipar mărunt și înde
sat, e destul debogatși fârte variat, cuprin- 
dând și din literatură o parte destul d< 
mare și bine alâsă. Costă 40 bani.

*
Antropomorflsme și Antiantro- 

pomorflsme în limba română de Nioolae 
Sulică. In limba nâstră scrierile de felul 
acesta sunt rare și scrierea acâsta a d-lui 
profesor la gimnasiul român din loc Nic. 
Sulioo se distinge nu numai prin conținu
tul său bogat și sistematic, prelucrat după 
stricta metonă sciențifică, ci și prin limba- 
giu, său soris la înțelesul tuturor. Autorul 
e cunoscut și din scrierile sale folklorioe- 
fllologice de pădă acum. Cartea ce anun
țăm acum, se pâte procura delaTipografia 
A Mureșianu cu 40 or. seu 80 bani (plus 
5 bani porto).

*

Din „Gura de apă? ed. IV, apărută 
de curând, se pot procura esemplare și 
dela Tip. „A. Mureșianu" ou 3 cor. plus 
20 bani porto. Legată în scârță și cu es- 
terior plăout 4 cor. plus 30 b. porto. Cura 
lui Kneipp e cunoscută în tâtă lumea și 
scrierile sale cu prețiosele poveie igienice 
ar trebui să se afle în tâtă familia, precum 
și în bibliotecile poporale, căci țăranii pot 
profita mai mult de ele. Opul cuprinde 
peste 600 pag, și are o scală alfabetică a 
tuturor bâlelor și povețelor de oari se trac- 
tâză în op, în număr cam de 2200.

*
Noțiuni de Economia Pitelor, 

prețiosa scriere economică a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia cu 137 ilustra- 
țiuul și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă 

numai ou vitele, oi ou tot oe privesoe o 
bună gospodăriă, începând dela boi, oai, 
oi, oapre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puiii de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, oari 
sunt mai bune eto. Acest op economic scris 
cu multă cunoseință de causă și fârte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de ministeriul român al oultelor 
și instrucfiunei publice pentru soâlele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pâte prooura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu" cu 2 oor. 
(plus 10 bani porto.)

ULTIME ȘUIUL
BucurescT, 18 Octomvrie. Consi

liul de miniștri a semnat acțl deci- 
siunea prin care curtea cu jurați de 
pe lângă tribunalul din Ilfov este 
convocată în sesiune estraordinară 
la 30 Octomvrie, pentru a-se ocupa 
cu judecarea procesului complotului bul
găresc. Sesiunea va ținb 10 4^e ȘÎ îQ 
cas de nevoie va fi prelungită. — 
fiarele guvernului publică decisiu- 
nea camerei de punere sub acusare 
în complotul bulgăresc. Cei puși sub 
acusă sunt: Boiciu Ilieff, Nicola Mi- 
teff, Mitu Stoiceff, Hristu Karam- 
buloff, Alex. Trifanoff, Gh. Theodo- 
roff, Marcu Bosneacoff, Anghel Pop- 
Arsoff, Coți Zamfiroff, Traiciu Țvet- 
coff, Boriș Sarafoff, Vladimir Kova- 
ceff, Ivan Stoianoff, Stoian Dimitroff, 
Spiru Alexoff, D. Troleff, A. Burla- 
coff, D. Davidoff, D. Iconomoff și 
Nicola Bogdanoff.

OH* aț D S SC.

Gluma lui Dewett cu Englesii. 
Corespondentul e}iarului „Matin", Jean 
Carrere, publică nisce amănunte fârte in
teresante, oum generalul bur Christian De
wett păcălea adese-orl pe generalii Englesl. 
Intr’o diminâță a multelor dile, oând lor
dul Methuen susținea sigur, că va prinde pe 
Dewett, generalul engles se apropiâ de un 
oastru, în care nu se vedea suflet de om și 
unde se afla numai o sentinelă, ce sta ne
mișcată dinaintea unui oort mare. Trupele 
englese ee apropiară ou multă preoauțiune 
și după nenumărate sforțări avangarda 
ajunse la primele corturi. Ele erau gâle. 
O luară Englesii spre sentinelă. Ea era de 
lemn ! In mână avea o foiță de hărtiă, pe 
care se afla soris următârele cătră lord Me
thuen: „Permite-mi, să-ți înoredințez spre 
pază aceste corturi gâle și vechi. Eu am 
luat săptămâna acâsta o grămadă îutrâgă 
de oorturl nouă, ce erau pentru armata en
glesă și cari sunt escelente, așa că trebue 
să ți fac cele mai mari oomplimente pentru 
ele. Scuză, oă nu te-am așteptat; după doi 
ani poți 8ă treci ârășl pe aici. Christian 
Dewett".

Păcălâlă mai bună i-a făcut Dewett 
comandantului trupelor englese, lord Ro
berts. Intr’o 'ui Dewett îi veni în gân 1 
să taie sârmele telegrafice ale lui Roberts, 
oari duoeau peste Heidelberg și să le îm
preuna ou ale sale, sistem Morse. Lucrul 
s’a făout. Sourt după aoâsta Dewett primi 
o telegramă Ea era dela generalul Hunter 
oătră lord Roberts de următorul cuprins: 
„Am dat de urma lui Dewett. Mă rog 
să-mi trimite-țl ajutor!" Dewett numai de
oat răspunde lui Hunter: „Frumos! Vei 
primi numai decât ajutor: Roberts". Er lui 
Roberts îi trimise Dewett următârea tele
gramă: „N’am lipsă de ajutor. Dewett dim
preună cu 5'-00 âmenl e prins". După 
aoâsta urmă un mare tămbălău în Pretoria! 
Oficerii englesl au serbat fapta acâsta mare 
a lui Hunter cu adevărate torente de șain- 
paniă și whisky pănă în zori de di. Dâr 
când răsări sârele, primi Dewett o altă de
peșă din Bloemfontein, în care se cere aju
tor grabnio de trupe dela Roberts, oa să 
scape pe Hunter dintr’o situațiă critică. 
Dewett însă ou o <fi mai înainte îndreptă 
în altă direoțiă trupele de ajutor cerute de 
inimicul său.

Proprietar: Dr. Âure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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și mai scumpe — 14 metri. — Trimise libere de porto și vamă. — 
Mostre se trimit imediat ele „Mătăsuri Henneberg", negre, albe și co
lorate clela 45 cr. până la 14 fl. 65 cr. metru.

G. HEOEBERG fabricant de mătasnrl (liferant al carii c. sir.) Zurich.

Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din 32a‘aș®v, 

se pot procura următorele cărți:
Scrieri literare pentru popor.

„Caractere morale, esemple și se
ntințe culese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderne" de loan Popea, 
profesor. Cetitorul află, în aedstă carte (de 
aprope 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 fl. 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 1 fl. 70 cr. . (cu posta 1 fl. 80.)

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

Er tom Ii are 508 pag. și costă 70 cr. 
întregul opfl. 1.45 cr. (francat fl. 1’60 cr.)

Săpătorul de bani, comedia în trei 
acte, localisată de A. Popn. Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vreu s6 joce teatru. 
Prețul 12 cr. ... (prin postă 14 cr.)

Vieța după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor trecătore, 
de 1. P. Ediția II. Prețul fl. —.50 cr. 
(Cu posta 55 cr).

Nopți de iernă novele pentru popor 
de Gtorae 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. Reteganui. 
Prețul 50 cr. (eu posta 55 cr).

Merinde dela șcâlă, seu învățături 
dentru popor, de Dr. G. Popa. Prețul 60 cr. 
(cu postă 70 cr.)

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

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsâudului, culese de luhu Pognariu- 
(Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

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

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

L/ira Bihorului,7o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antonia 
Pop. Prețul 20 cr. . . (cu porto 23 cr.)

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

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

Din trecutul Silvaniei,’'legende 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 istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. Itiliu Dragop Prețul 70 cr. 
(~|~ 5 cr. porto).

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

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților de G. Sima. 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 
npu, diua nascerei și diua numelui, precum 
și vorbiri la diferite ocasiuni școlastice, de 
G. Sirnu. Prețul 20 cr. (cu posta 22 cr.).

Cartea Săteanului, de Emanuel Pă 
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 zimbire, poesii și prosă, 
de A. Pop. Prețul 40 cr. (cu porto 43 cr.)

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

„Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunii popărelor și aplicațiunea 
lor la națiunea nostră de Ioan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Prețul 1 fl., (-|-5 cr. prt.

„Amicul bunu, colecțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune reli- 
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 româu, de Simeon Stoica, medic 
pensionat. Conține vre o 25 figuri în text. 
Sa vinde acum în loc de 80 cr. cu 50 cr. 
-j- 5 cr. porto)

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

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

Povestea despre prințul Ahmed 
al Ramei s£u Pribeagul îndrăgostit, 
tradusă de Dr. T. Prețul 30 cr. (-|- 3 cr. prt.)

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

Scrieri economice.
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia seu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din Bucurescl. 
„ZootechniaP este partea a treia din „Ma
nual de agricultural al d-lui Maior, care a 
fost atât de călduros aprețiat din partea 
întregei presse române și premiat și din 
partea Academiei Române; ea cuprinde 
779 pag. format mare P, cu 225 figuri și 
costă 8 cor. (cu posta recom. 8 cor. 50 b.)

PA*RTEA I. a Manualului: Agro- 
logia seu „Agricultura generală'1 524 pag. 
Prețul â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 b.)

PARTEA II. „Fitotechnia" seu „cul- 
tnra specială a plantelor1' cu 611 pag. și 202 
figuri. Pr. 8 cor., (cu posta rec. 8 cor. 50 b.)

„Cartea Plugarilor11 seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor" etc. scrisă de loan 
Georgescu. Form. 8° 90 pag. costă 25 cr. 
( -{- 3 cr. porto).

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

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Ou mai multe ilustrațiunl in text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comit. Sibiiului. Prețul francat 40 cr.

GbvttZwa de legume, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor în Blașiiî. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate
ria. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

Vinuri din pome, de Gr. Halip. 
prof. Este o carte de 96 pagine, în care se 
dau esplicații și învățături amănunțite asu
pra modului, cum este a-se face tot feliul 
de vin și must din felurite pome; cum 
este a-se manipula vinul pentru a ave 
gust bun ttc. Prețul 20, (cu poșta 23 cr.)

Însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. cestă 80 cr. (Ț- porto 10).

„Gazeta Transilvaniei “ 
cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. 1. Ciitreu. și 

la Eremias Nepoții.

Cursul a bursa din Wîeaia.
Din 18 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%....................—
Renta de cordne ung. 4%. . . . 113.70
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 90.05 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4,/2°/0 119.30 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.— 
Bonuri rurale ungare 4% • ■ • .116.— 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 90.10 
Impr. ung. cu premii................... 92.—
Losurlpentru reg. Tisei și Seghedin . 163.— 
Renta de argint austr......................... 138.—
Renta de hârtie austr........................... 96.65
Renta de aur austr................................96.30
Losurl din 1860.................................  114.15
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 131.50
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 16.98
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 646.—
Napoleondorî...................................... 645.—
Mărci imperiale germane .... 19.95
London vista................................ 117,95
Paris vista.........................................241.39
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 96.05
Note italiene.......................................97.35

Sz. 3119-1900.
krjzd.

Ărveresi hirdetmeny,
Az alâlirt kozsdgi eioljâroasâg 

rbszerOl ezennel kOzhirrâ tetetik, hogy 
O-Tohân kOzseg teruleten f. ©vi Oc
tober h6 1-en felfogott 8 evesnek 
lâtszo, sot6t piros ezoru, rOvidre 
vâgott farku kaneza lo f. evi Okto- 
ber ho 25-en d. e. 8 6rakor a kOzseg 
irodâban, mind gazdătlan j<5ezâg az 
1894 evi XII t cz. 107 §-a ertelme- 
ben nyilvânos ârvereson eladatni fog.

O-Tobâo, 1900 evi October 
h6 5-6u.

A kbzsegi eldljdrosâg.

Cursul pieței Srsșov.
Din 19 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°/0

19.04 Vend. 19.06
18.80 Vend. 18.90
19.20 Vend. 19.26
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. —.—
58.50 Vend. —.—
10.70 Vend. —, —

100.— Vend. 101.50
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'[ pentru Piano, 
v de Țjjj Bred'cianu,

cântat cu oeasia balului Soc. acad. 
„România Jună" din Viena a. c. 

Ee căpătat la Librăriile: 
CIURCU-Brașov, KRAFFT-Sibiiu, 

ȚERAN-Oravița
—= I®rețul 8 coi". 40 fii. =—
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Schimbare de local
Arn onOre a aduce Ia cunoecință, 

fetărie din Strada Hirscher, voi 
da Vămei (casele parochial©) și Sâmbătă 
deschiderea.

Voi remâne credincios principiului meu: a luc?a din cel 
mai bun material brut, cu lucrători cuulificațl, cele mai esce- 
lente producte.

că Filiala de Co- 
permuta-o în stra
in 20 Octomvre va fi

Se vor servi:
cu --- ~

Cafea
Ceai rusesc, Pânișore,

Chocoladă-Cafe (Suchard.)

Colecția jurnalelor am mărit’o cu jurnale noue: unguresc!, 
nemțesc! și românesc!.

Me rog de o cercetare numerose,
Cu totă stim.s

>
* >

Plecam $i sasiraa imurilor ie stat rog, ung. în Braso?.
Valabil «lin fl Octomvre st. n. 1900.

Plecarea trenurilor din Brașov
Rola Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5’8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2'45 m. p. m.
III. Trenul de pers, la dra 7’48 min. săra.

Dela Brașov la Bncurescî:
I. Trenul de persons la dra 3-55 m. dim.

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul accel. la dra 2'19 min. p. m. 

(ce vine pe la Clușiu).
Dela Brașov la Kezdi Oșorheiu:

I. Trenul de pers, la dra 5’19 min. dim. 
(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
ora 3'20 min. noptea.

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

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

Dela Brașov la Zernesc! (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la dra 9-2 min. a. m.

II. Trenul mixt la dra 5 26 min. p. m.
De'a Brașov la Ciuc-Gyimes:

I. Trenul de pers, la dra 5'19 min. dim.
II. TreDul mixt la dra 8 50 min. a. m. 

III. Trenul de pers. Ia ora 3 15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov: 
Dela Budapesta Ia Brașov:

I. Trenul de persone la dra 8 dim.
II. Tr. accel. peste (Jlușiil la d. 2‘9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la dra 10'25 min. săra.
Dela BuciirescI la Brașov:

I. Trenul accel. la dra 2'18 min. p. m.
II. Trenul pers., la dra 9 27 min. p. m.

III Trenul mixt, la dra 5.— min. dim.
(ca e circulă numai Vinerea dela Predeal'.

Dela Kezd-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la dra 8'25 m. dim. 

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

II. Trenul de pers, la dra 1'51 m. p. m. 
HI. Trenul mixt, la dra 6-48 m. sdra

(are legătură cu Ciuc-Sereda).

Dela Zernesc! la Brașov (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la dra 7'2 min. dim.

II. Trenul mixt la dra 1'12 min. p. m.
Dela (Jiiic-Gliimes la Brașov:

1. Trenul de pers, la dra 8'25 m. dim. 
IIL. Trenul de pers, la dra 1'51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6'48 min. sera

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


